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Abstrakt
Cílem této práce je podat co nejpřesnější a nejkomplexnější zprávu a také celkové 

hodnocení odborné praxe. Odbornou praxi jsem absolvoval v době od 30. 11. 2008 do 7. 5. 
2009 ve prospěch firmy ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o. a katedry telekomunikační techniky, 
fakulty  elektrotechniky a  informatiky,  VŠB –  Technické  univerzity  Ostrava.  Mým hlavním 
úkolem,  spolu  s  ostatními  kolegy  v  rámci  podstoupené  odborné  praxe,  bylo  vyhotovení 
dokumentace k Domácímu komunikačnímu systému DKS 2. Každému absolventu této praxe 
byla  přidělena  část  DKS  2,  za  kterou  byl  zodpovědný.  Já  jsem měl  na  starost  analogový 
elektrický  vratný  EV A3,  jenž  je  hlavní  částí  celého  systému.  Tato  odborná  praxe  rovněž 
obsahovala praktickou část zahrnující instalaci tohoto systému přímo v reálném provozu. Díky 
tomu jsme získali praktické zkušenosti a konkrétní představy o tomto systému. Tyto zkušenosti 
jsem pak měl  možnost  využít  přímo při  tvorbě dokumentace.  Úkol  mě  svěřený se podařilo 
úspěšně splnit.

Klíčová slova
Domácí komunikační systém, elektrický vrátný, mikrotelefon.
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Abstract
The purpose of my thesis is to make very precise and complex report as well as  the 

general assessment of my professional practice. My professional practice was undertaken during 
the  time  of  30th November  2008  to  7th May  2009  in  favour  of  company  ELEKTRO-FA. 
PAVELEK s.r.o. and department of Telecommunications, Faculty of electrical engineering and 
computer science, VŠB – Technical university of Ostrava. Together with my colleagues my 
main task was to create the technical documetation for Home communication system DKS 2. 
Every  participant  of  the  professional  practice  was  responsible  for  particular  part  of  Home 
communication system DKS 2. I dealt with the part concerning Electronic doorkeeper EV A3, 
which is  the  master  part  of  the  whole  system.  This  professional  practice  included  also  the 
practical  part  that  was  installing  of  this  system in  real  conditions.  Thanks  to  this  fact  we 
obtained practical experiences and concrete conception of the system. Then I was able to use 
these experiences to create the technical documentation of the Home communication system. 
Project entrusted to me was successfully realized.

Key words
Home communication system,  Electronic doorkeeper, microtelephone.
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Seznam použitých symbolů a zkratek
DKS 2 – Domácí komunikační systém verze 2

EV A3 – Elektrický vrátný verze 3

VŠB – Vysoká škola báňská
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Úvod
Celá tato práce zabývající se zprávou z absolvované odborné praxe je rozdělena do 

několika kapitol, které obsahují poznatky a hodnocení v rámci aktuálně rozebíraného pohledu 
na  mou  odbornou  praxi.  Nadpis  jednotlivých  kapitol  si  klade  za  cíl  vypovědět  co  nejvíce 
o obsahu dané kapitoly. Témata kapitol jsou volena tak, aby co nejvíce pokryla všechny oblasti 
a pohledy na odbornou praxi jako takovou.

První kapitola pojednává o odborném zaměření firmy, pro kterou jsem vykonával 
odbornou praxi. Další kapitola se snaží přiblížit úkoly, jež mi byly zadány v průběhu praxe. 
Třetí  kapitola  informuje  o zvolených postupech při  realizaci  daného zadání.  Čtvrtá  kapitola 
zachycuje  teoretické  a  praktické  znalosti  a  dovednosti,  které  jsem získal  v  průběhu  studia 
a uplatnil v rámci praxe. Další kapitola zaznamenává znalosti či dovednosti, jež mi při odborné 
praxi scházely a poslední kapitola hodnotí dosažené výsledky v rámci odborné praxe.
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1. Popis odborného zaměření firmy
ELEKTRO-FA.  PAVELEK  s.r.o.  je  elektromontážní  firma,  která  se  svými  80 

kvalifikovanými  zaměstnanci  představuje  významného  dodavatele  v  regionu,  a  to  jak svým 
rozsahem nabízených produktů, tak i garantovanou jakostí.

Firma vznikla v roce 1991 a za dobu svého trvání stačila obsáhnout téměř všechny 
obory činnosti v oblasti elektromontáží, jak silnoproudu, tak slaboproudu. Mimoto je prvním 
českým výrobcem domácí dorozumívací techniky.

Společnost  má  řadu technických pracovníků,  neboť vysoká  odbornost  a  kvalita 
práce musí být podložena vysokou odborností zaměstnanců firmy. Disponuje všemi potřebnými 
technickými prostředky a moderním vozovým parkem. S vývojem techniky společnost neustále 
rozšiřuje  a  modernizuje  své  vybavení.  Společnost  nabízí  služby  komplexně,  od  prvního 
pohovoru s investorem přes projekt, realizaci, až po revizi a následně záruční i pozáruční servis, 
a to vše na špičkové úrovni.1

Firma uvádí na svých webových stránkách, že jejich cílem je spokojený zákazník.
Firma  ELEKTRO-FA.  PAVELEK  s.r.o.  dlouhodobě  spolupracuje  s  katedrou 

telekomunikační techniky, fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technické univerzity 
Ostrava.  Právě Domácí  komunikační  systém DKS 2,  na jehož tvorbě dokumentace jsem se 
podílel v rámci mnou absolvované odborné praxe, je výsledkem spolupráce těchto subjektů. 
Tyto výrobky jsou prodávány a instalovány pod obchodní značkou Czech phone.

Samotný  domácí  komunikační  systém  realizuje  systém  zvonků  a  domácích 
mikrotelefonů v rámci vícepatrových obytných domů, které obsahují několik desítek bytových 
jednotek. Tento komunikační systém umožňuje komunikační spojení mezi elektrickým vrátným 
(viz.  Obr.  2)  u  vchodových  dveří  a  konkrétní  bytovou  jednotkou  vybavenou  domácím 
mikrotelefonem (viz. Obr. 1) a rovněž možnost dálkového odemčení dveří pomocí elektrického 
zámku,  který  je  ovládán  přímo  z  mikrotelefonů.  Pro  správnou  funkci  celého  Domácího 
komunikačního systému je nutné zajistit  rozvod dvoudrátového kabelového vedení po celém 
areálu bytového domu a příslušné napájení, které zajišťuje zdroj napětí (viz. Obr. 3).

Obr. 1 – mikrotelefon 

1 LUKÁŠ, Pavelek. ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. [online]. c2009 , 2009-04-03 [cit. 
2009-04-26]. Dostupný z WWW: <http://www.pavelek.cz/cs/post/34/o-nas.html>.
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Obr. 2 – elektrický vrátný

Obr. 3 – zdroj napětí

2. Zadané úkoly
V této mnou absolvované odborné praxi bylo zapojeno celkem pět studentů. Naším 

úkolem bylo vyhotovení technické dokumentace pro systém Domácího komunikačního systému 
DKS 2. Každému z účastníků odborné praxe byla přidělena konkrétní část tohoto systému a za 
danou část systému byl zodpovědný, co se týče tvorby dokumentace.

Mně byla přidělena část analogový elektrický vrátný verze tři, který nese označení 
EV  A3.  Tato  část  je  klíčová  pro  celý  systém  a  byla  navržena  pracovníky  katedry 
telekomunikační techniky, fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technické univerzity 
Ostrava.

Ještě před samotnou tvorbou dokumentace jsme absolvovali základní seznámení se 
se  systémem  a  pro  lepší  pochopení  a  názornost  jsme  asistovali  přímo  při  instalaci  námi 
zpracovávaného Domácího komunikačního systému DKS 2 přímo v praxi. Systém DKS 2 byl 
námi instalován do třech čtyřpodlažních obytných domů v Ostravě.

Samotný modul analogového elektrického vrátného, jenž mi byl přidělen, v sobě 
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zahrnuje několik podmodulů. Takže samotná dokumentace musela mít hierarchickou stromovou 
strukturu, kdy se jednotlivé části dělily na několik podčástí.

Obecně vzato by se dalo říci, že základní modul (modul na nejnižší úrovní v rámci 
hierarchického uspořádání) většinou obsahuje následující části:

● Principiální blokové schéma modulu
● Popis činnosti modulu (vycházející z blokového schématu)
● Kontrolní  a  nastavovací  předpis  (pomocí  něj  je  možno  ověřit  správnou  funkci 

jednotlivého modulu)
● Schéma zapojení modulu
● Seznam součástek  (tento  seznam obsahuje  kompletní  výpis  součástek  pro  realizaci 

modulu, také jejich přesné typy a hodnoty)
● Osazovací výkres modulu

Součástí zadání rovněž bylo odzkoušení funkčnosti námi zpracovaného modulu dle 
kontrolního  a  nastavovacího  předpisu,  který měl  být  součástí  dokumentace.  Mělo  se  jednat 
o ověření, zda elektrické parametry konkretního modulu splňují dané požadavky a nevybočují 
z normálu. Dále kromě prvotního proměření elektrických parametrů mělo následovat samotné 
ověření funkčnosti systému jako celku a rovněž jeho sestavení v různých  kombinacích.

3. Zvolený postup řešení zadaných 
úkolů

Na začátku odborné praxe jsme  prošli  základním seznámením se  se  systémem, 
které  nám  bylo  poskytnuto  zaměstnanci  katedry  telekomunikační  techniky,  fakulty 
elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technické univerzity Ostrava. Toto školení nám poskytlo 
pouze letmý vhled do dané problematiky. Abychom si rozšířili a upevnili naše poznatky, dostali 
jsme  možnost  instalovat  tento  domácí  systém pod vedením techniků  firmy  ELEKTRO-FA. 
PAVELEK s.r.o. do třech čtyřpodlažních obytných domů v Ostravě. Využili jsme tuto možnost 
a  díky  tomu  získali  praktické  zkušenosti  a  poznatky  přímo  z  reálného  provozu.  Instalace 
Domácího komunikačního systému v sobě zahrnovala několik etap. Celá instalace Domácího 
komunikačního systému nám trvala asi 5 dní.

První etapou byla realizace rozvodu dvoudrátového vedení po celém areálu domu. 
Na  každém patře  byla  do  stěny  umístěna  svorkovnice,  do  které  byl  přiveden  jeden  kabel 
a následně z ní byly vyvedeny dvoudrátové kabely přímo do jednotlivých bytových jednotek 
v rámci podlaží. Jeden kabel ze svorky směřoval do svorkovnice na dalším patře. Etapa rozvodu 
kabeláže byla časově nejnáročnější.

Další  etapou  bylo  umístění  mikrotelefonů  v  jednotlivých  bytových  jednotkách 
a nastavení adresy mikrotelefonu, která pro správnou funkci systému musí být v rámci budovy 
jedinečná.  Šlo  rovněž  o  časově  náročnou  část  instalace  systému  a  to  zejména  z  důvodu 
nepřítomnosti některých obyvatel obytného domu a nutnosti čekat na možnost vstupu do bytové 
jednotky kvůli zmíněnému umístění mikrotelefonu.

Závěrečnou  etapou  bylo  umístění  modulu  elektrického  vrátného  do  zdi  vedle 
venkovního vchodu do budovy a zajištění napájení zdrojem napětí pro celý systém. Také byl do 
vchodových dveří namontován elektrický zámek. Závěrem bylo provedeno nastavení parametrů 
elektrického vrátného jako je například hlasitost a typ vyzvánění, délka možného hovorového 
spojení  elektrické  vrátného a  mikrotelefonu umístěného  v  bytové  jednotce,  kód  umožňující 
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otevření  vchodových  dveří  přímo  z  klávesnice  elektrického  vrátného,  atd.  Pak  následovalo 
ověření  funkčnosti  systému  –  kontrola  možnosti  navázání  hovorového  spojení  s  bytovou 
jednotkou a možnosti otevření vchodových dveří z mikrotelefonu. Poslední částí instalace bylo 
předání celého domácího komunikačního systému do provozu.

Po  těchto  zkušenostech,  které  jsme  získali,  jsme  přistoupili  k  samotné  tvorbě 
dokumentace. Některé části  dokumentace, jako například schéma zapojení,  již byly většinou 
vytvořeny, některé další části bylo nutné přepracovat a některé chyběly úplně. Absolvovali jsme 
konzultace  se  zaměstnanci  katedry  telekomunikační  techniky,  fakulty  elektrotechniky 
a informatiky,  VŠB –  Technické  univerzity  Ostrava,  kteří  se  podíleli  na  návrhu  Domácího 
komunikačního  systému  DKS  2.  Informace  získané  konzultací  jsme  následně  zpracovávali 
v podobě  vznikající  dokumentace.  Postupně  jsme  doplňovali  jednotlivé  části  dokumentace, 
o kterých jsme věděli,  že  tam mají  být  zastoupeny.  Kvůli  tvorbě schémat  jsme  byli  nuceni 
naučit se pracovat v programu PROFICAD, který jsme k tomuto účelu používali. Textové části 
jsme  zadávali  a  upravovali  v  textovém  editoru  Word.  Zpracované  části  jsme  pak  znovu 
konzultovali a tím ověřovali jejich správnost a úplnost.

Na závěr jsme pak dle kontrolního a nastavovacího předpisu, který byl  součástí 
námi sestavené dokumentace, otestovali, zda požadované a předpokládané parametry systému 
odpovídají  skutečnosti.  K  tomuto  účelu  nám  bylo  poskytnuto  měřící  pracoviště  vybavené 
potřebnými  měřicími  přístroji  (voltmetr,  ampérmetr,  frekvenční  generátor  a  osciloskop) 
a samotnými  částmi  domácího  komunikačního  systému.  Zrealizovali  jsme  zapojení  imitující 
zapojení  skutečné   (např.  odpor  vedení  byl  imitován  nastavitelnou  odporovou  dekádou) 
a provedli  kontrolní  měření  parametrů systému.  Součástí  testování  bylo i  ověření  funkčnosti 
Domácího komunikačního systému DKS 2 jako takového. To znamená realizace hovorového 
spojení mezi modulem analogového elektrického vrátného a mikrotelefonu, možnosti otevření 
elektrického zámku, atd. Místo elektrického zámku byla použita signalizační dioda.

Závěrečnou fází celé odborné praxe bylo předání  kompletní  dokumentace firmě 
ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o.

4. Teoretické  a praktické znalosti a 
dovednosti získané v průběhu studia 
uplatněné v průběhu odborné praxe

V rámci  námi  absolvované  odborné  praxe  byly  pro  nás  nepochybně  přínosem 
předměty zabývající se elektronickými obvody. Zajisté nám tyto znalosti umožňovaly rychlejší 
a  hlubší  pochopení  celého systému,  což bylo velmi  důležité k tomu,  abychom byli  schopni 
vypracovat kvalitní dokumentaci. Rovněž předmět Logické obvody, jenž jsme v rámci našeho 
studia navštěvovali, nám poskytl vědomosti, ze kterých jsme mohli během naší praxe čerpat. 
V neposlední řadě jsme mohli do určité míry uplatnit poznatky, které jsme nabyli v předmětech 
zabývajících se telekomunikacemi a přenosovými soustavami. Všechny zmíněné předměty, jež 
jsme v rámci našeho bakalářského studia absolvovali, nám poskytly teoretický základ, na němž 
jsme mohli po dobu naši odborné praxe stavět.

Velkým přínosem pro nás také byla různá elektrická měření, se kterými jsme se 
v rámci našeho bakalářského studia na Vysoké škole báňské setkávali. Zde jsme se totiž měli 
možnost seznámit s obsluhou různých elektrických měřících přístrojů a osvojili jsme si základy 
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postupu měření. Z těchto skutečností jsme mohli čerpat při jedné části naší odborné praxe a sice 
proměření Domácího komunikačního systému DKS 2 dle kontrolního a nastavovacího předpisu. 
Hlavně  jsme  mohli  uplatnit  námi  získané  zkušenosti  z  doby  studia  v  oblasti  používání 
voltmetru, ampérmetru, osciloskopu a frekvenčního generátoru, který jsme používali k imitaci 
přenášeného signálu. Všechny tyto elektrické přístroje byly nutné k dostatečnému prozkoušení 
funkčnosti celého systému Domácího komunikačního systému DKS 2 a ověření toho, zda jeho 
elektrické parametry odpovídají předpokladům a požadavkům.

Po celou dobu studia jsme byli vedeni k technicky přesnému vyjadřování a určité 
struktuře při vypracovávání protokolů, zpráv z měření a různých projektů. Toto bylo pro nás 
velkou  pomocí,  neboť  i  v  tomto  případě  se  jednalo  o  práci  zabývající  se  ryze  technickou 
problematikou, kde je důležitá přesnost, jednoznačnost, výstižnost a jasnost.

Další, spíše praktická oblast, kterou jsme v rámci našeho bakalářského studia mohli 
upevnit  a  rozvinout,  je  určitá  počítačová  gramotnost  a  tím  i  jistá  flexibilita  při  používání 
nových programů.  Především mám na mysli  program PROFICAD,  který jsme používali  ke 
kreslení blokových schémat a dalších prvků potřebných pro dokumentaci.

Jednou  z  posledních  oblastí,  kterou  chci  vyzdvihnout  a  která  mohla  být  námi 
uplatněná v praxi, je umění získávat informace a pracovat s nimi. Na tuto skutečnost byl kladen 
důraz během studia a tato schopnost byla pro nás velmi potřebná v rámci naší odborné praxe.

Poslední oblast, kterou bych rád zmínil, patří také mezi naprosto zásadní vlastnosti, 
díky kterým jsme byli schopni úspěšně dokončit naši odbornou praxi a které jsme byli během 
bakalářského studia vyučováni. Touto vlastností, kterou mám na mysli, je samostatnost.

Obecně  vzato  si  myslím,  že  nám Vysoká  škola  báňská  –  Technická  univerzita 
Ostrava  poskytla  možnost  kvalitní  přípravy  jak  pro  odbornou  praxi,  tak  především  pro 
vykonávání zaměstnání. Věřím, že díky této přípravě je nám zajištěno výhodné postavení na 
trhu práce.

5. Znalosti či dovednosti scházející 
v průběhu odborné praxe

Mám za to,  že během naší  odborné praxe nenastaly žádné závažné komplikace 
způsobené nedostatečnou škálou vědomostí či dovedností. Jak jsem již zmínil v předcházející 
kapitole, jsem přesvědčen, že samotná Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 
jejíž studijní programy jsme absolvovali, nám poskytla možnost kvalitní a dostatečné přípravy. 
Samozřejmě to, jak mnoho dovedností a znalostí student získá, je velmi individuální. Ve velké 
míře to závisí na studentově přístupu a jeho svědomitosti.

Samozřejmě jsme se na naší odborné praxi setkali pro nás s novými věcmi, ale díky 
dobrému základu, jenž nám byl studiem poskytnut, jsme byli schopni adaptace.
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6. Dosažené výsledky v průběhu 
odborné praxe a její celkové 
zhodnocení

Celkově hodnotím naši odbornou praxi kladně. Pravdou ovšem je, že po časové 
stránce byla  náročnější,  než  jsem předpokládal.  Povaha naší  odborné praxe,  především část 
samotné tvorby dokumentace k Domácímu komunikačnímu systému DKS 2, vyžadovala velké 
množství konzultací se zaměstnanci katedry telekomunikační techniky Vysoké školy báňské, 
kteří se podíleli na návrhu systému. Vzhledem k tomu, že tito zaměstnanci byli zodpovědní za 
více projektů, a navíc se i věnovali vyučování, bylo to pro ně zajisté velmi náročné. Avšak přes 
všechny komplikace se nám úspěšně podařilo absolvovat naši praxi, splnit nám zadané úkoly 
a sestavit  potřebnou dokumentaci  k  Domácímu  komunikačnímu systému DKS 2.  Věřím,  že 
přispěla ke spokojenosti jak naší, tak firmy ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o., pro kterou byla 
dokumentace určena.

Pro mě osobně byla odborná praxe velkým obohacením a přínosem. Během ní jsem 
měl  možnost  získat  spousty  zkušeností  a  poznatků,  které,  věřím,  budu  moci  v  blízké 
budoucnosti  použít  a zúročit.  Mimo samotné nové,  především praktické, zkušenosti  v rámci 
oboru telekomunikace a elektroniky, jež mne osobně velmi obohatily, jsem zaznamenal i další 
přínosy. Kupříkladu byla odborná praxe pro mne obohacením v oblasti jednání s lidmi a umění 
předání  informací  s  ohledem  na  omezený  časový  prostor.  Rovněž  zkušenost  učiněná  při 
instalaci Domácího komunikačního systému DKS 2 do třech čtyřpodlažních obytných domů 
v Ostravě rozšířila mé obzory v mnoha směrech.
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Závěr
 Jak jsem již uvedl v celkovém hodnocení mé odborné praxe, považuji ji za pro mne 
přínosnou a obohacující.

Mým názorem je, že Domácí komunikační systém DKS 2 má dobrou perspektivu. 
Za důležitý fakt  považuji  skutečnost,  že  samotná  firma  ELEKTRO-FA.  PAVELEK s.r.o.  je 
prvním  tuzemským  výrobcem  domácí  dorozumívací  techniky.  Navíc  samotný  Domácí 
komunikační systém je postupně zdokonalován a přizpůsobuje se na něj kladeným požadavkům. 
V současné době již existuje několik verzí jednotlivých modulů tvořících Domácí komunikační 
systém. Domácí komunikační systém DKS 2 lze sestavit v několika variantách. Například je 
možná  varianta,  kdy volba  jednotlivých  bytových  jednotek  probíhá  buď pomocí  klávesnice 
a displeje nebo další variantou je volba pomocí zvonkových tlačítek na zvonkovém tablu. Tyto 
vlastnosti  jej  činí  více  přizpůsobivým a dávají  mu  předpoklad pro širší  pokrytí  škály přání 
zákazníků.

Myslím  si,  že  poslední  verze  Domácího  komunikačního  systému  dokáže  plně 
uspokojit požadavky, jež jsou na něj kladeny. Co se týče vylepšení do budoucna, byla by dle 
mého názoru zajímavá možnost komunikace mezi jednotlivými bytovými jednotkami pomocí 
mikrotelefonů.  Šlo  by  o  to,  že  by  obyvatelé  domů  mohli  díky Domácímu  komunikačnímu 
systému v rámci budovy zdarma komunikovat.  Otázkou však zůstává, zda by toto vylepšení 
zákazníci uvítali a zda by konečný efekt stál za to, vzhledem k větší komplikovanosti celého 
systému.  Tuto záležitost  však rozhodně nechávám na rozhodnutí  samotné  firmy a  návrhářů 
komunikačního systému.
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