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Abstrakt 

V této bakalářské práci popisuji průběh praxe vykonávané ve společnosti XEVOS 

Solutions s.r.o. Díky této možnosti jsem nahlédl nejenom do firemních sfér, ale také jsem měl 

možnost poznat mnoho inovací a moderních témat z oblasti technologií. V první části Vás rád 

seznámím s firmou a v druhé části této práce se Vám budu snažit popsat praktickou činnost, kterou 

jsem v průběhu odborné praxe vykonával.  
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Abstract 

In this thesis, I describe the progress of the Individual Professional Practice in XEVOS 

Solutions s.r.o. Thanks to this option I looked not only to the corporate sphere, but I also had the 

opportunity to learn about innovations and modern trends in the field of technology. In the first 

part, I will acquaint you with the company and in the second part of this thesis I will describe 

practical activities that I performed during my professional practice. 
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Úvod 

 Možnost vybrat bakalářskou práci ve formě odborné praxe osloví mnoho 

studentů. Tento typ bakalářské práce má studenta správně nasměrovat a nastínit mu pracovní 

morálku. Přenesení teoretických znalostí nabytých z průběhu studia do praxe je velkou výhodou 

tohoto typu bakalářské práce. Moje práce spočívala v řešení různých problematik z oblasti 

dostupnosti k sociálním sítím a jejich zavedení do prostředí firmy a firmy zákazníků.  

 Nejdříve Vás seznámím s firmou, následně rozepíšu zadání a řešení jednotlivých 

úkolů, které rozdělím do čtyř částí vykonávané v průběhu praxe.
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1 Informace o firmě 

1.1 Seznámení se s firmou 

XEVOS Solutions poskytuje od svého založení v roce 2006 komplexní služby v oblasti 

informačních a komunikačních technologií s důrazem na inovativnost a vysokou dostupnost 

realizovaných řešení. Zaměřuje se převážně na vývoj webových aplikací. Nabízí celou škálu 

služeb jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Spolupráce a partnerství s firmami jako jsou Microsoft, 

ESET, CISCO, HP, ZyXEL a další. Spolu s vývojem trhu se společnost také zaměřila na nová 

média, do kterých významně spadají sociální sítě, které XEVOS Solutions s.r.o. nabízí v rámci 

komplexních služeb i formou outsourcingu svým zákazníkům spolu s dalšími on-line aktivitami. 
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2 Zadání a řešení 

2.1 Práce s technologií Wi-Fi v cloudovém prostředí 

V této úloze jsem měl za úkol monitorovat provoz sítě a následně nastavovat pravidla 

jednotlivým uživatelům (zaměstnancům) na zařízení spadající pod divizi Cisco Meraki, konkrétně 

se jedná o Access Point MR18 (Obrázek 2.1). 

 

Obrázek 2.1: Access Point MR18 

  

2.1.1 Teoretická část - Cisco Meraki 

Začalo to v roce 2012, kdy společnost Cisco Systems koupila firmu Meraki. Tímto 

obchodem vznikla velmi úspěšná divize s názvem Cisco Meraki, která produkuje moderní síťová 

zařízení, která máme možnost spravovat z cloudového prostředí. Tato správa bezdrátových sítí, 

bezpečnostních a mobilních zařízení v cloudovém režimu nám nese řadu výhod:  

 Využití mnoha cloudových služeb 

 Kombinovaná přenosová rychlost až 1,75 Gb/s na standardu 802.11ac 

 Přehledná správa sítě a monitoring 

 Mobilita zařízení 

 Náklady na vlastnictví (TCO) 

 Vytvoření až 15 SSID s možnosti nezávislého nastavení bezpečnosti, pravidel 

firewallu (3. a 7. vrstva) a omezení šířky kanálu 
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2.1.2 Praktická část - Cisco Meraki  

Práce s tímto zařízením spočívala v monitoringu a nastavování pravidel přístupu do sítě 

dle potřeb. Vytvoření čtyř různých Access Pointů s danými SSID, kterým jsem v průběhu práce 

měnil vlastnosti nastavení, můžete vidět na obrázku 2.2. 

  

Obrázek 2.2: Vytvoření AP 

Omezení a filtry na různé aplikace z důvodu zvýšené kontraproduktivity zaměstnanců v 

závislosti na používání v mnoha případech sociálních sítí. Využití a aktivitu uživatele na sociální 

sítí z posledního dne, můžete vidět na obrázku 2.3. 

  
Obrázek 2.3: Monitoring sociální sítě Facebook   
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Jak již můžete vidět v červeném ohraničení na obrázku 2.3, je znázorněna analýza 

provozu pro 5 klientů, kteří byli aktivní na Facebooku 14 hodin, což odpovídá více než 20% 

využití ze všech navštívených webových stránek či webových aplikací. Z důvodu častého 

využívání sociálních sítí na pracovišti, jsem začal pracovat s pravidly firewallu a následně je 

používat. Na obrázku 2.4 vidíme, že mohu nastavit jak pravidla pro 3. vrstvu, tak i 7. vrstvu, což 

je velmi výjimečná funkcionalita vzhledem k řešením ostatních výrobců. Umožňuje monitorovat 

a korigovat konkrétní aplikace, aniž by došlo k ovlivnění jiných služeb, které mají obdobnou 

charakteristiku provozu v rámci 3. vrstvy, na které lze obvykle u obdobných řešení řídit 

komunikaci. 

 

Obrázek 2.4: Firewall pro 3. a 7. vrstvu 

Následně jsem začal využívat tzv. cloudových služeb, které umožňují maximálně využít 

online funkce různých aplikací. Konkrétně se jednalo o propojení a nastavení pravidel pro přístup 

do dané Wi-Fi sítě v závislosti na firemní stránce Facebooku - funkce, kterou sociální gigant z 

kalifornského Palo Alta nazývá Facebook Wi-Fi. Přístup do dané sítě bude umožněn pouze tomu, 

který schválí výzvu o zveřejnění své aktuální pozice (tzn.Check-in) ostatním přátelům, např. v 

místní restauraci, která Hot-Spot provozuje. Význam tohoto způsobu přihlašování se k Wi-Fi síti 

je čistě marketingový, což jen dokazuje čím dál užší propojenost informačních technologií s 

marketingovým odvětvím.  

Na obrázku 2.5 můžete vidět prováděnou konfiguraci pro firemní facebookovou stránku 

XEVOS Solutions. Abychom mohli nastavit pravidla pro konkrétní stránku, musíme být správci 

či manažeři Facebook účtu této stránky. Uživatelům můžeme také nabídnout odkaz pro 

přeskočení oznámení jejich polohy a tak jim usnadnit přístup do naší sítě (např. pokud nemají 
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vlastní účet na Facebooku). Jednou z možností nastavení přístupu do naši Wi-Fi sítě je nastavení 

přístupového hesla, o které si potenciální zákazníci musí požádat, např. u obsluhy ve zmiňované 

restauraci. 

 

Obrázek 2.5: Konfigurace Wi-Fi přístupu 

Na obrázku 2.5 také můžeme vidět nastavení délky relace, která počínaje jejím 

oznámením polohy. Konkrétně v tomto případě je délka relace nastavená na 30 minut, což 

odpovídá obědové pauze v zaměstnání.  

Použitá literatura: www.cisco.com/web/CZ/about/news/2013/20131011.html 

2.2 Technické podklady pro výběrová řízení 

V této části úlohy vykonávané v průběhu odborné praxe jsem nahlédl do oblasti prodeje 

hardwaru, softwaru a služeb. Návrhy, „product pricing“ a celkové podklady pro výběrová řízení 

byly mou téměř každodenní činností. Komunikaci s distribucemi a jinými obchodníky beru jako 

velmi prospěšnou část mé náplně práce. Hotové podklady k výběrovému řízení jsem podával 

dvěma způsoby: 

 

 

http://www.cisco.com/web/CZ/about/news/2013/20131011.html
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 Fyzicky  

- připravené podklady k výběrovému řízení odesíláte poštou na adresu zadavatele v 

uzavřené obálce s nápisem NEOTEVÍRAT. 

 Elektronicky 

- V dnešní době moderní způsob podávání nabídek na výběrová řízení. Oproti fyzickému 

podávání nabídek má mnoho výhod. Nejdůležitější výhoda tohoto typu je rychlost. Podklady 

nahráváte na elektronické tržiště, které je dostupné odkudkoliv na internetu. Máme několik typů 

elektronický tržišť, které se liší převážně ve výši částky výběrového řízení. Moje elektronické 

tržiště pro podávání nabídek jménem společnosti bylo TENDERMARKET. Toto přehledné 

elektronické tržiště nabízí každý den nespočet výběrových řízení dodávky zboží a služeb. V 

průběhu časového období, kdy jsem měl na starost prodejní činnost, jsem podal desítky nabídek, 

z kterých jsem při jejich zpracování sbíral zkušenosti, ale také jsem ochutnal pocit výhry. 

Nejdůležitějším aspektem je vybrat vhodné výběrové řízení dle zaměření firmy a její možností v 

daném oboru. Já jsem se zaměřil na dodávku hardwaru, softwaru a služeb různým organizacím či 

školním institucím.  

Elektronické tržiště je opravdu jednoduché a ušetří nám mnoho času s podáváním 

nabídek. Stačí pouze jednoduše vyplnit kolonky a proklikat se jednotlivými body. Nesmíme 

zapomenout na splnění základních a profesních kvalifikací firmy, které musíme naskenovat spolu 

s nabídkou a následně nahrát na tržiště. Níže se budu snažit popsat postup, jak nahrát nabídku. 

 Přihlášení do elektronického tržiště TENDERMARKET. (Obrázek 2.6) 

 

Obrázek 2.6: Přihlášení do systému 

 Vybrání vhodného výběrového řízení z Věstníku e-tržiště. 

 Po otevření vybrané zakázky, projdeme její specifikaci a následně stáhneme 

přiloženou výzvu k podání nabídky v sekci Dokumenty a přílohy. (Obrázek 2.7) 
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Obrázek 2.7: Stáhnutí výzvy k podání nabídky 

 Posledním krokem je podání zpracované nabídky zadavateli, kterou najdete v sekci 

Zadávací řízení. Na obrázku 2.8 můžeme vidět, že máme více možností jak naložit s 

naší nabídkou. Buďto můžeme oznámit neúčast na výběrovém řízení, podat nabídku 

nebo žádat o dodatečné informace. 

  

Obrázek 2.8: Sekce Zadávací řízení 

Vytváření nabídky společnosti je individuální v závislosti na vypsaná výběrová řízení. 

Tvorbu nabídky si zjednodušíme, pokud již máme předpřipravenou šablonu s důležitými 

informacemi o firmě a také v případě účasti na výběrovém řízení většího rozsahu potřebné 

reference a další technická či kvalifikační prokázaní. 

Na obrázku 2.9 můžete vidět předpřipravený hlavičkový papír firmy XEVOS Solutions 

s.r.o. s úvodem a předmětem nabídky pro dané výběrové řízení. 
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Obrázek 2.9: Příprava nabídky jménem společnosti 

2.3 Tvorba obsahu webových stránek a aktualizace obsahu e-shopu 

Tvorba kvalitního obsahu na webových stránkách nebo aktuální obsah e-shopu jsou velmi 

důležité aspekty pro správný chod a reprezentaci dané organizace. Nejdříve si rozebereme plnění 

webové stránky kvalitním obsahem a následně se podíváme na pravidelné aktualizace e-shopu. 

 Tvorba obsahu webových stránek 

  - Tento pojem zahrnuje širokou škálu kreativity, nápadů a samozřejmě citu pro každý 

detail. Mojí náplní práce v této části bylo plnit firemní web www.xevos.cz aktualitami, které se 

týkaly především moderních technologií, ale také tvorby vlastních článků na různá témata 

sociálních sítí. Jako inspiraci pro vlastní tvorbu jsem samozřejmě využíval veškeré zdroje 

informací, které byly alespoň trošku zajímavé, zejména zahraniční webové stránky. Celý tento 

proces jsem řešil přes firemní CMS systém XEVOS CMS Live, který můžete vidět na obrázku 

2.10. Toto systémové prostředí nabízí přehledný a systematický způsob pro aktualizace a tvorbu 

obsahu stránky.  

http://www.xevos.cz/
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Obrázek 2.10: XEVOS CMS Live 

Pro samotnou tvorbu aktuality nám tento systém poskytuje vlastní editor, nicméně já jsem 

si pomáhal PSPad Editorem, ve kterém jsem tvořil obsah s html tagy a následně kopíroval a 

testoval v samotném CMS systému. Na obrázku 2.11 můžete vidět integrovaný editor a obsah 

aktuality v náhledovém režimu. 

 

Obrázek 2.11: Integrovaný editor 

Pokročilejší úpravy jsem prováděl v programu Microsoft SQL Server Management 

Studio, ve kterém jsem měl přístup k databázi právě XEVOS CMS systému. Konkrétně pro tvorbu 

aktuality jsem používal tabulky databáze pod názvem dbo.obsah a dbo.mini pro nahrání 

jednotlivých obrázků příspěvku. Pokud tvoříme obsah, který bude obsahovat obrázky, loga a další 
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grafické zobrazení můžeme jej nakopírovat na FTP server, případně využít integrované galerie 

obrázků. Pro vytvoření miniatury konkrétní aktuality nahrajeme obrázek, který se systémem 

automaticky sám zmenší a přizpůsobí pro jednotlivá zobrazení. Na obrázku 2.12 můžete vidět 

miniatury a popis jednotlivých aktualit. 

 

Obrázek 2.12: Miniatury aktualit 

Na obrázku 2.13 máme otevřenou tabulku databáze dbo.mini, ve které můžeme vidět, že 

nám nabízí hned několik možností úprav obrázku pro konkrétní příspěvek. Každý nový 

vygenerovaný řádek má svůj index, který musí souhlasit s indexem řádku v tabulce pro textovou 

úpravu s názvem dbo.obsah. 

 

Obrázek 2.13: Tabulka dbo.Obrazek 

 Aktualizace obsahu e-shopu 

- Konkrétně se jedná o správu e-shopu, který se zabývá prodejem herních konzolí a jejich 

příslušenství. Mojí pravidelnou prací bylo udržovat e-shop aktuální po produktové stránce, což 

znamená kontrolovat aktuální skladové zásoby, navrhovat ceny a následně také samotný prodej 

zboží. Aktualizace obsahu e-shopu www.xboxshop.cz jsem prováděl přes CMS systém s 

modulem pro internetový obchod, který můžete vidět na obrázku 2.14.  

 

http://www.xboxshop.cz/
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Obrázek 2.14: CMS System - e-shop 

Použitá literatura: www.jakpsatweb.cz/html 

2.4 Správa sociálních sítí 

V dnešní době se sociální sítě považují nejenom za skvělý marketingový nástroj, ale také 

za komunitu, která Vám může dát hodně inspirace, přehledu a také navázání komunikace s 

blízkými či klienty. Moje úloha spočívala v outsourcingu firemních stránek na známých 

sociálních sítích jako Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Instagram, Flickr, Pinterest, 

Foursquare. Největší váhu jsem měl dát právě první zmiňované síti Facebooku, kde jsem celou 

správu prováděl v nástroji PowerEditor, který se Vám budu snažit přiblížit.  

Začal jsem vytvářením firemních účtů na výše zmíněných sociálních sítích. Pro tyto 

sociální sítě a další online komunity, jsem měl navrhnout sadu paušálů a služeb, které se budou 

později nabízet firmám a snažit se zasadit do běžného portfolia nabídek firmy XEVOS Solutions. 

Na obrázku 2.15 můžete vidět konkrétní sociální sítě a jejich zastoupení uživatelů ve světě. 

Lídrem je nejznámější sociální síť Facebook, kterou používá 1,1 miliard uživatelů. Pro 

fotografické komunity jako je např. Instagram, Flickr a Pinterest prozatím chystáme obsah 

firemních účtů.  

 

http://www.jakpsatweb.cz/html
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Obrázek 2.15: Graf využití sociálních sítí ve světě 

Na obrázku 2.16 vidíte návrh paušálů pro outsourcing sociálních sítí. Paušály pro správu 

sociálních sítí jsem rozdělil do čtyř balíčků. Start balíček pro nováčky na sociálních sítích, který 

obsahuje správu pouze třech základních sociálních sítí. Nejvyšší verze paušálu se nazývá 

Premium Gold, která bude zahrnovat všechny nabízené položky. 

 

Obrázek 2.16: Paušály pro outsourcing sociálních sítí 
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K těmto nabízeným položkám jsem vytvořil i tabulku služeb na obrázku 2.17. 

 

Obrázek 2.17: Tabulka služeb 

Na obrázku 2.17 vidíme jednotné úkony, které budou nabízeny v rámci služeb zároveň 

spolu s položkami z obrázku 2.16. Tyto služby budou obsahovat položky od založení firemního 

profilu až po jeho analýzy a návrh designu. Ruku v ruce s tvorbou paušálů jsem pravidelně 

prováděl správu firemních Facebook stránek, kterou Vám představím níže.  

 Správa napřímo 

- Z počátku jsem spravoval firemní stránky napřímo, což vedlo k neefektivnosti a k 

nedostačujícím vzhledovým funkcím. Vytvoření příspěvku můžete vidět na obrázku 2.18. 

 

  

Obrázek 2.18: Vytvoření příspěvku napřímo 

 Správa pomocí nástroje PowerEditor 

- Nástroj PowerEditor slouží k přehlednější správě, dokonalejšímu vzhledu a lepšího 

propojení s reklamní podstatou Facebooku. Tento nástroj najdeme v sekci Správce reklam, kterou 

obvykle najdeme v levé části hlavního layoutu Facebooku. Po spuštění editoru načteme data z 

vlastního či jiného (manažerského) účtu. Poté si v levém sloupci nabídky vybereme stránku, 

kterou budeme spravovat a následně vytvářet příspěvek, reklamu nebo nabídku. V našem případě 

budeme spravovat stránku XBOXSHOP.CZ na niž vytvoříme příspěvek. Jak můžete vidět v horní 

části nabídky, si můžeme vybrat, jaký typ příspěvku chceme publikovat. Máme na výběr z pěti 

publikovatelných typů příspěvků, mezi které patří Odkaz, Fotka, Video, Stav, Nabídka. Na 

obrázku 2.19 vidíme vytvoření pouhého Stavu na stránku a volba pro reklamu, což znamená, že 

budeme tento příspěvek propagovat určitou částkou a nebude se samovolně organicky šířit.  
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Obrázek 2.19: Vytvoření stavu 

Pokud vytváříme odkaz na stránku, budeme muset vyplnit více atributů oproti vytvoření 

stavu. Vkládání odkazů přes nástroj PowerEditor je jedním z nejčastějších a nejefektivnějších 

způsobů propagace produktů či nezávislých odkazů na různé webové stránky.  

 

Obrázek 2.20: Vytvoření odkazu 

Na obrázku 2.20 vidíme vytvoření odkazu na e-shop XBOXSHOP.CZ, který se tímto 

způsobem budeme snažit propagovat na Facebooku. V první řadě vyplníme požadovaná textová 

pole, kde je velikou výhodou oproti přímému sdílení změnit nadpis odkazu dle libosti. V našem 

případě ponecháme adresu URL. Dalším důležitým atributem je nejnovější funkce pod speciálním 

názvem Call to Action, která nám umožňuje nastavit typ tlačítka, které nám bude vyhovovat na 
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základě sdíleného příspěvku. Facebook prozatím umožnil výběr těchto akcí, které můžete vidět 

na obrázku 2.21. 

 

Obrázek 2.21: Call to Action tlačítka    

Obrázek odkazu můžeme vložit dvěma způsoby. Buďto první volbou importovat obrázek 

z webu nebo nahrát obrázek, který máte stáhnutý ve svém počítači. Doporučený rozměr obrázku 

je 1200 x 627 pixelů. Samozřejmě, pokud nahrajete obrázek v rozměrech jiných než které 

Facebook odkazy podporují, bude se ho Facebook snažit upravit na odpovídající velikost, která 

ne vždycky bude vyhovovat. 

Poslední atribut, který ovlivňuje šíření námi sdíleného odkazu po sociální síti je nastavení 

vlastnosti šíření odkazu. Pokud budeme chtít příspěvek finančně propagovat, nastavíme ho 

rovnou tak, jak máme na obrázku 2.20. Tímto nastavením se příspěvek nebude šířit organicky, 

což znamená, že na tento příspěvek vyhradíme určitou částku a zadáme odpovídající cílení, které 

ovlivní celkové šíření a dosah příspěvku. Druhou metodou je, že nastavíme příspěvek pro 

zveřejnění na firemní Facebook stránku. Příspěvek se bude šířit organicky (neplacený), to 

znamená, že bude závislý na míře engagementu, která je ovlivňována mnoha aspekty např. jaký 

den v týdnu se příspěvek sdílí, jak dlouhý je text a mnoho dalších. Organické šíření na Facebooku 

za poslední dobu kleslo na 2 %, což je nedostačující. Časem se Facebook chystá organické šíření 

stáhnout až k nulovým procentům z marketingového hlediska a my tak budeme nuceni platit za 

každý rozumný dosah. Příspěvek lze propagovat kdykoli i přímo z firemní stránky.  

Na obrázku 2.22 můžete vidět náhled vytvořeného odkazu, který jsme vytvořili pomocí 

nástroje Powereditor. V zápatí příspěvku nechybí autor a popis zobrazení odkazu. 
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Obrázek 2.22: Náhled odkazu 

Další záložky při vytváření příspěvku přes nástroj PowerEditor fungují na stejný princip. 

Snažil jsem se Vám tedy nastínit, jak nástroj funguje a také ukázat jak snáze lze vytvořit hezký 

příspěvek na sociální sítí Facebook. 

Použitá literatura: www.rhplusmarketing.cz/socialni-site-v-zari-reflektoru 
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3 Závěr 

V závěru této práce bych chtěl zejména poukázat na to, čím mi byla přínosem a shrnout 

celkový průběh absolvované odborné praxe ve firmě XEVOS Solutions. Za dobu odpracovanou 

v této společnosti jsem měl možnost nahlédnout do niter pracovního nasazení a řešení 

různorodých problému ať už v týmu nebo jako jednotlivec. Seznámil jsem se s řadou moderních 

technologií, které jsem mohl odzkoušet v praxi např. práce s moderním zařízením Cisco Meraki, 

které mě velmi ohromilo a byla radost vyzkoušet si jej a následně zavést do každodenního provozu 

firmy.  

  Vytváření nabídek na základě vhodných výběrových řízení mi dalo určitý obchodní 

přehled z oblasti IT. Víme, že vývoj dnešních technologií je neskutečně rychlý a aby člověk stíhal 

vnímat aktuální novinky a trendy z oblasti hardwaru a softwaru musí den co den hltat aktuality. 

To znamená, že při tvorbě nabídek na výběrová řízení jsem se snažil tuto rutinu dodržovat a 

výsledky ve formě výher výběrových řízení se postupně začaly dostavovat. Součástí toho byla 

také komunikace s řadou distribucí a udržování partnerských vztahů. 

Tvorba obsahu webových stránek a udržení aktuálního obsahu internetového obchodu mi 

připomnělo použití html kódu a samozřejmě naučilo vytvářet kvalitní textový obsah na moderní 

témata. V rámci pravidelných aktualizací internetového obchodu jsem řešil celý obchodní proces 

od schválení objednávky po odeslání zboží a následné vyfakturování. V této části jsem se tedy 

seznámil okrajově také s programem SQL Management v rámci tvorby obsahu na webových 

stránkách XEVOS Solutions, ale také i s celkovým procesem fungujícího internetového obchodu. 

V poslední částí mé práce jsem se podílel na zavedení sociálních sítí do firmy a následný 

návrh služeb jako outsourcing firemních stránek různých online komunit. Nejdůležitější byla 

správa firemních stránek Facebooku, kterou jsem prováděl různými způsoby od návrhu reklamní 

kampaně až po čtení důležitých dat (výstupů) z analýz ať už z prostředí sociální sítě nebo za 

pomocí zkracování URL odkazů. Moje spolupráce na celkovém návrhu paušálů pro outsourcing 

sociálních sítí a jejich služeb beru jako velký přínos nejenom pro mě, ale doufám, že také i pro 

firmu. Obecně sociální sítě mi poskytly důležité informace díky různým firemním stránkám, které 

se právě tímto moderním tématem zabývají. Nakonec jsem se ujistil, že propojení dnešních 

informační a komunikačních technologií s právě sociálními sítěmi dostává tento obor razantně do 

vyšších sfér a mají široké spektrum potenciálu. Praxe ve firmě velice předčila má očekávání a 

otevřela mi oči do dalších pracovních či studijních let.  
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