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Abstrakt

Bakalá�ská práce se zabývá absolvováním individuální odborné praxe ve firm� Tieto Czech 
s.r.o. Obsahuje informace o samotné firm�, pracovním odd�lení a mé pozici. Dále se zabývá 
praktickými zkušenostmi, a využitím znalostí získaných b�hem mého studia. Nechybí ani 
zhodnocení mých pracovních výsledk�. 

Klí�ová slova: Tieto, Control Desk, monitoring sít�, EAI monitoring 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the completion of individual professional practice in the 
company Tieto Czech Inc. This thesis contains information about the company, my working 
desks and my position. Also deals with practical experience. And using the knowledge acquired 
during my studies. On the end of thesis is an appreciation of my work results. 

Keywords: Tieto, Control Desk, Network monitoring, EAI monitoring 

  



Seznam použitých zkratek 

R&D – Research and Development 

ITOMS – IT Outsourcing and Managed Services 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

RT – Real Time 

BMC – základní název produktové �ady firmy BMC Software, Inc. (jedná se o složení prvních 
písmen p�íjmení zakladatel� firmy) [1] 

OMT – Operation Management Tool 

SLA – Service Level Agreement 

MQ – Message Queuing 

EAI – Enterprise Application Integration 

SNMP – Simple Network Management Protocol 
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1 Úvod 
Tato práce obsahuje informace o mé praxi ve spole�nosti Tieto, mé úkoly, povinnosti a zp�sob 
jejich �ešení. Popisuje vznik spole�nosti, obchodní oblasti p�sobení a p�ehled poskytovaných 
služeb. Blíže se zam��uje na strukturu obchodní oblasti IT Outsourcing & Managed Services. 
Stru�n� popisuje odd�lení Control Desk a Service Desk, ale i jiných �ástí.  Blíže se zam��uje na 
práci Control Desku a popis pracovní pozice Technical Specialist of Control Desk, kterou jsem 
zastával. Rovn�ž obsahuje rámcový popis monitorovacího systému a technologií. Nechybí ani 
stru�ný souhrn nástroj� a technik, které byly nutné k výkonu mé práce. Obsahuje seznam úkol�
a zp�sob jak jsem se s nimi s pomocí kolektivu pracovník� vypo�ádal. Samoz�ejmostí je i 
v záv�ru krátké zhodnocení mé vykonané práce ve vztahu k práci v celém odd�lení (P�íloha A). 
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2 Odborné zam��ení firmy a historie 
Firma Tieto poskytuje služby v oblasti IT, R&D a poradenství. Je jedním z nejv�tších 
poskytovatel� služeb v severní Evrop� a p�ední sv�tovou spole�ností ve vybraných odv�tvích. 
Zam�stnává skoro 17000 zam�stnanc�, p�sobí tém�� v t�iceti zemích sv�ta a v Ostrav� má 
jednu z nejv�tších pobo�ek. 

Firma Tieto tak jak ji známe dnes, vznikla v roce 1999 spojením dvou spole�ností: finské Tieto 
založeno 1968 a švédské Enator založeno 1995. Výsledkem spojení byla firma pod názvem 
TietoEnator. V roce 2009 došlo ke zm�n� názvu na Tieto Korporace. Od svého vzniku stále 
posiluje expertní kompetence akvizicemi se spole�nostmi z IT služeb a p�ebíráním IT útvar�
svých zákazník� (outsourcing) [2]. 

��	 ��
��������������������
Banking & Insurance – IT služby pro finan�ní, bankovní a pojiš�ovací sektor s vysokou 
p�idanou hodnotou. Služby poskytované touto obchodní oblastí jsou založeny na úzké 
spolupráci se zákazníky. Zam��uje se na špi�ková globální �ešení pokrývající oblast základního 
a elektronického bankovnictví, platebních systém� a karet. 

Telecom & Media – IT služby pro telekomunika�ní a mediální pr�mysl v celém oborovém 
spektru od poskytovatele obsahu až po výrobce a operátory telekomunika�ních sítí a mobilních 
za�ízení. 

Healthcare & Welfare – IT služby pro zdravotnictví a sociální pé�e. 

Government, Manufacturing & Retail – IT služby pro vládní instituce, výrobní pr�mysl, 
maloobchod a logistiku. 

Forest & Energy – IT služby pro spole�nosti zam��ující se na toto odv�tví. Vyvíjí systémy, 
které pokrývají kompletní hodnotové �et�zce zákazník� od zásobování po �ízení vztah� se 
zákazníky. 

IT Outsourcing & Managed Services (ITOMS) – zam��eno na �ízení ICT a na související 
služby: poradenství, integrace a poskytování obsahu. �ízení ICT zahrnuje rozvoj a nep�etržité 
�ízení aplikací, sítí, sálových po�íta�� a server� s možností inovace. [3] 
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3 Pracovní zam��ení 
Byl jsem p�ijat na pozici Technical specialist of Control Desk v odd�lení Control Desk & 
Service Desk, které je jednou ze sou�ástí v�tšího celku ITOMS Ostrava (dále ITOMS). Control 
Desk & Service Desk funguje v nep�etržitém provozu dvacet �ty�i hodin denn�, sedm dní 
v týdnu, t�i sta šedesát p�t dní v roce. Jedním z mnoha úkol� je dohled nad monitorovací 
infrastrukturou a �ešení jejich výpadk� �i p�etížení n�kterých jejich prvk�. Dále pak p�ebíráním 
hlášek z monitorovaných za�ízení skrze monitorovací infrastrukturu a jejich �ešení, nebo jejich 
eskalaci na odd�lení s vyšší specializací. T�mto hláškám se pak �íká tikety. 

��	 �����������
V rámci ITOMS je aplikovaný standard ITIL [4], jeho aplikace m�la za následek vytvo�ení t�í 
vrstvé architektury, v každé vrstv� je ustanoveno n�kolik odd�lení �lenících se podle zákazníka 
(Forest & Energy,Telecom & Media…) a odbornosti (Unix, SAP, Databáze…): 

3.1.1 První vrstva  
 Zde se nachází Service Desk a Control Desk. Zodpov�dností Control Desk je zareagovat na 
tikety nejpozd�ji do p�ti minut od p�íchodu do fronty a za�ít je �ešit. Tikety, které není možné 
vy�ešit a� už z d�vodu vyšší náro�nosti na odbornost, vysoké �asové náro�nosti na �ešení, 
neúsp�šném �ešení nebo specifických nárok� zákazníka, se odesílají na druhou nebo t�etí vrstvu 
na specifickou frontu. V sou�asné dob� se v Control Desk vy�eší 30% až 40% tiket�
z celkového objemu a jeho služby jsou garantované na 99,9% a provád�né na více než 99,9%. 

Service Desk má výjime�né postavení, svou odborností se p�ibližuje druhé vrstv�, jeho služby 
jsou garantovány stejn� jako u Control Desku na 99,9%. Poskytují podporu všem zákazník�m 
spole�nosti Tieto, ale i jejím zam�stnanc�m. Pracovníci Service Desku zajiš�ují provoz 
servisních linek, vytvá�ejí tikety na základ� ústní domluvy se zákazníkem a �eší základní 
problémy jako je vytvá�ení nových ú�t� k službám a restart p�ihlašovacích údaj�. Toto odd�lení 
má nejvyšší nároky na jazykové dovednosti. Jejich trénink zam�stnanc� probíhá t�i m�síce, 
b�hem nichž musí zvládnout bezpo�et dovedností od základ� firemních systém� po základy 
databází. 

3.1.2 Druhá vrstva 
Zde se nachází mnoho odd�lení se specifickým zam��ením. �eší nejen tikety, které jim Control 
Desk p�eposlal, ale i tikety p�id�lené monitorovacím systémem. V pravomoci pracoviš� je mimo 
jiné m�nit parametry monitoringu, a� už to je p�idávání nebo odebírání monitorovaných �ástí, až 
po zm�ny hodnot sledovaných parametr�, které vyvolají vytvo�ení tiketu.  

3.1.3 T�etí vrstva 
Zde jsou zahrnuty odd�lení s nejvyšší odborností. Zajiš�ují p�idávání nových za�ízení do 
monitoringu. �eší problémy, které zap�í�i�uje neefektivnost práce systém�, �asté pády aplikací 
a podobn�. N�která odd�lení jsou díky své odbornosti sou�asn� ve druhé i t�etí vrstv� a existují 
tikety, které putují rovnou na tato pracovišt� bez nutnosti p�eposílání Control Desku nebo jiného 
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odd�lení. Rovn�ž existují tikety, které �eší pouze Control Desk a ostatní pracovišt� by se s nimi 
nem�li setkat. 

��� ������������
Na pracovišti Control Desk pracují t�i týmy. Každý má manažera, který se stará o personální 
záležitosti a p�ípravu nových kompetencí pro Technical specialisty. Na produkci dohlíží Service 
Coordinator, který vytvá�í pracovní postupy, instrukce a �eší problémy �i nesrovnalosti 
v instrukcích, které se vyskytnou. Ve t�ech týmech pracuje kolem šedesáti Technical specialist�, 
dále rozd�lených do skupin nejmén� po šesti lidech ve kterých mohou zastávat jednu z p�ti 
zodpov�dností: Watcher, Shift Supervisor, Problem Management, Network monitoring a EAI 
Monitoring, pokud není pracovníkovi p�id�lena zodpov�dnost, vykonává sv�j primární úkol. 

Tyto skupiny pracují v trojsm�nném pracovním provozu, p�i�emž se konec a za�átek 
jednotlivých sm�n p�ekrývají. Sm�ny jsou osmihodinové a dvanáctihodinové, no�ní sm�ny jsou 
výhradn� dvanáctihodinové a jejich po�et na pracovníka je omezen. Po absolvování t�chto sm�n 
mají pracovníci jednodenní pauzu, než mohou nastoupit na denní nebo odpolední sm�nu. 

3.2.1 Zodpov�dnosti 
Watcher – zkušený pracovník vykonává dozor nad nová�ky, u�í pracovní postupy a dovednosti, 
hlídá správnost použitého �ešení a správné p�eposílání tiket�. 

Shift Supervisor – �ídí veškeré d�ní na sm�n�, za denní sm�nu jsou zvoleni do této funkce vždy 
dva pracovníci a v pr�b�hu se st�ídají. Za no�ní a odpolední pak jeden. Shift Supervisor 
p�id�luje tikety, je zodpov�dný za produkci, povoluje p�estávky, dohlíží na správnou funkci 
monitorovacího systému a v p�ípad� poruchy koordinuje tým pro rychlé obnovení práce 
systému. Reakce na tiket je pod p�t minut. 

Problem Management – prohledává záznamy o d�ní v monitorovacím systému, vyhodnocuje 
statistiky p�ijatých tiket� a na základ� vysokých hodnot vytvá�í Problem tikety, na základ�
nichž se provádí oprava na sledovaném za�ízení �i úprava sledovaných hodnot. 

Network monitoring – provádí se sledování sí�ových za�ízení a jejich infrastruktury, reakce na 
incident je stanovena pod deset minut. V p�ípad� trvalého výpadku za�ízení se informuje 
p�íslušné odd�lení, které provede kontrolu, po p�ípad� uv�domí vlastníka tohoto za�ízení.  

EAI Monitoring – provádí se monitorování klientských web� a e-mailových schránek 
vytvo�ených pro generování automatických upozorn�ní, kontrola, p�íjem a posílání zpráv, 
soubor� mezi systémy a kontinenty v IBM Websphere MQ a Broker. Kontrola a p�eposílání 
manuálních a automatických tiket� vytvo�ené zákazníkem v prost�edí Lotus Notes (Mint). 

Základním úkolem každého Technical specialisty je �ešit tikety v pat�i�ném po�adí. Tikety mu 
p�id�lil Shift Supervisor. Po�adí je ur�ené datem vytvo�ení, prioritou a významem tiketu. To 
znamená, že se pracovník musí v�novat p�ednostn� tiket�m, které upozor�ují na problém 
klí�ových za�ízení. Poté se zam��í na tikety s vyšší prioritou. Posledním hodnotícím kritériem je 
datum vytvo�ení tiketu. 
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��� ���������
����������������
V sou�asné dob� se monitoruje více než 7000 Windows server�, asi 3000 Unix server� a asi 
5000 sí�ových za�ízení. Sí�ová za�ízení se monitorují pomoci server�, které pravideln�
provád�jí sledování na základ� SNMP protokolu (dále se budu v�novat pouze monitoringu 
uvedených server�, které jsou monitorovány jinými prost�edky).  

Na každém monitorovaném serveru je nainstalován Patrol agent, který sbírá informace a 
odpovídá na dotazy od monitorovacích server�. Zaznamenávané informace jsou uchovávané i 
v n�kolikadenní historii, a pokud n�která hodnota neodpovídá požadavk�m, generuje se zpráva. 
RT server zprost�edkovává komunikaci mezi Patrol agenty a dalšími �ástmi monitorovacího 
systému. Monitorovacích RT server� je v systému n�kolik na jeden server p�ipadá p�t set Patrol 
agent�. Zpráva je v pravidelných intervalech odesílána na p�íslušný RT server dokud nedojde 
k náprav�. RT server tyto správy kumuluje a dopln�ny o informace. Následn� p�eposlány na 
sb�rný server. Sb�rný server má p�ístup k databázi se za�ízeními a ke každé správ� p�id�lí 
informace o zákazníkovi. Poté je p�edá server�m, které z dostupných informací postupn�
vytvo�í tiket, který obsahuje všechny pot�ebné informace v�etn� instrukcí k danému problému. 
Pokud jim p�ijdou zprávy s informacemi, na n�ž již byl vytvo�en tiket, jsou ignorovány do té 
doby, než je tiket uzav�en a s novou zprávou je vytvo�en nový tiket.  

Tyto tikety jsou uchovávány na OMT serverech, které je poskytují a archivují. K OMT serveru 
p�istupujeme skrze load balancery pomocí OMT Remedy klient�. Na základ� informací 
obsažených v tiketech a specifických instrukcí se m�žeme pomocí konzole a Patrol Central 
p�epojit k server�m a provád�t jejich administraci. Vzhledem k historickému utvá�ení firmy 
není provád�na administrace pouze pomocí Patrol Central ale i pomoci BMC portálu.  

BMC portál pracuje na principu agentless monitoring. Na sledovaných serverech není 
nainstalován agent. Tudíž veškeré sledování a shromaž�ování dat spo�ívá na monitorovacím 
serveru, který má p�ístup k sledovanému za�ízení. Ten pomocí dotaz� na sledovaný server 
zjiš�uje pot�ebné informace. Pokud monitorovací server zjistí problém, vygeneruje zprávu. Tato 
zpráva je zpracována. Na jejím základ� se vygeneruje tiket, který je rovn�ž uchováván na OMT 
serverech. Agentless monitoring se využívá kv�li jeho nenáro�nosti údržby a nižším náklad�m. 
Je aplikován rovn�ž i tam, kde nem�žeme nebo nechceme instalovat agenty. 

�� !�"��������#�
Tikety mají p�i vytvo�ení udanou prioritu (danou dle smlouvy se zákazníkem): low, medium, 
high a critical a dobu do kdy se musí tiket vy�ešit od n�kolika týdn� až po hodiny ozna�ované 
jako SLA. Dále pak obsahují informace o serveru, zákazníkovi a informace o daném problému 
spolu s dalšími instrukcemi pro první až t�etí úrove�. Z t�chto informací zjistíme, co není 
v po�ádku a m�žeme na základ� nich vyhledat zp�sob �ešení v dokumentu Knowledge base of 
Control Desk, nebo na základ� instrukcí p�ímo v tiketu daných, problém vy�ešit. Obecn� platí, 
že instrukce v tiketu je konkrétn�jší než v Knowledge base of Control Desk a �ídíme se podle 
nich. Pokud daný tiket nejsme schopni vy�ešit p�eposílá se podle informací v n�m uvedených na 
zodpov�dná pracovišt�. Jeden server m�že mít n�kolik takových pracoviš�. To, kterému tento 
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tiket náleží, se rozhoduje ze zkušenosti ale i informací uvedených v Knowledge base of Control 
Desk. 

Pokud je tiket posílán zahrani�ním specialist�m, jsou ústn� uv�domení o tiketu pomocí 
programu Microsoft Office Communicator nebo IP telefonu. Pokud je není možné kontaktovat, 
sd�lí se tato skute�nost specializovanému pracovišti a na nich je další kontakt. Kontaktní 
telefony jsou uvedeny v dokument On Call Phone Numbers, který je jednou ze sou�ástí 
Knowledge Base of Control Desk. 

Pokaždé p�i p�eposílání tiketu na další úrove� vypl�ujeme „Work Log“ daného tiketu. Do n�j 
zapíšeme informace o �innostech, které jsem provád�l. Slouží rovn�ž ke komunikaci. Na konec 
p�ipojím své jméno a odd�lení. P�i uzavírání tiket� se vypl�uje „Resolution to Incident“. 
S informacemi o �ešeném problému.  

Dokument Knowledge Base of Control Desk je soubor p�ti dokument�. Hlavní stejnojmenný 
dokument obsahuje instrukce k �ešení tiket� a p�íklady jejich tvar�. Dále pak odkaz na další 
�ty�i. První je specializovaný na ztrátu konexe: Connection lost tickets a druhá na databázové 
tikety: DB tickets. T�etí obsahuje seznam jmen služeb: Runtime Name of Services a poslední 
d�ležitá telefonní �ísla: On Call Phone Numbers. 

3.4.1 P�íklady tiket�, které �eší Control Desk a jejich �ešení 
Seznam jen n�kolika nej�ast�ji �ešených tiket�. [5] 

Connection to PatrolAgent on nameofserver is lost 

Tiket s touto hláškou se generuje na základ� ztráty spojení se serverem. D�vod� ke ztrát�
spojení m�že být n�kolik problém na sí�ovém spojení, restart serveru �i výpadek napájení. 
Zjišt�ní p�í�iny je klí�ové pro následné �ešení tiketu. 

P�ipojíme se pomocí Patrol Central k serveru nameofserver. Pokud jsme se k n�mu nep�ipojili 
p�eposíláme tiket na druhou vrstvu po p�ípad� i voláme na kontaktní �íslo. V opa�ném p�ípad�
zjistíme, zda je po restartu. Pokud nebyl restartován – uzav�eme tiket. Byl restartován, 
postupujeme dál podle specifických instrukcí d�lících se podle typu opera�ního systému. Pro 
Unix, SAP p�epošleme na druhou vrstvu.  

Pro Windows zkontrolujeme informaci „Routines for reboot“ v tiketu, pokud m�žeme vykonat 
instrukce – vykonáme je a uzav�eme tiket s hláškou: Checked via patrol, temporary event, 
connection to patrol is ok // Bretislav Palacek, CZ ITOMS. V opa�ném p�ípad� p�epošleme tiket 
na druhou vrstvu. 

System CPU Utilization is at XX.XX % 

Vytížení procesoru nad jistou mez po stanovenou dobu, m�že znamenat probíhající útok na 
server. Po p�ípad� p�etížení n�jakou úlohou, která zat�žuje server. Rovn�ž m�že jít o nárazové 
zatížení vyvolané uživateli. 

P�ipojíme se k serveru pomocí Patrol Central. Zobrazíme si graf vytížení procesoru. Pokud 
nedojde k poklesu zatížení procesoru po stanoveném �asovém limitu p�eposíláme tiket na 



7 

druhou vrstvu. V opa�ném p�ípad� zav�eme tiket s hláškou: Checked via patrol, temporary 
event, now is ok // Bretislav Palacek, CZ ITOMS 

Drive X: has X.XX% space left 

Zapln�ní diskové jednotky m�že vést k pádu systému a ztrát� dat, proto je d�ležité p�edcházet 
t�mto stav�m a uvol�ovat za v�as diskový prostor. 	astou p�í�inou rychlého zapln�ní disku 
bývá záloha dat, �i náro�né operace S�BD nad dat. 

Obdobn� zjistím aktuální hodnotu zapln�ní disku. Pokud setrvává v �ervených �íslech p�eposílá 
se na druhou vrstvu. V opa�ném p�ípad� se tiket zav�e s hláškou: Checked via patrol, temporary 
event, value is outside alarm range, current value is XX.XX% // Bretislav Palacek CZ ITOMS. 

Patrol#X ServiceStatus on NT_SERVICES.NAME-OF-SERVICE X <= XX.XX<=XX 

P�í�inou vytvo�ení tohoto tiketu je nefunk�nost sledovaného service. Je vygenerován i na 
service který byl vypnut ale nebyl vy�azen z monitoringu. 

Najdu service, nastartuji ho. Pokud se vyskytne n�jaký problém p�epošlu tiket na druhou vrstvu. 
K nastartování service mohu využít grafického prost�edí po p�ípad� p�íkazovou �ádku a p�íkaz 
net start name-of-service. P�i vy�ešení tohoto incidentu zavírám tiket s hláškou: Checked via 
patrol, I started the service and now is running // Bretislav Palacek CZ ITOMS. 

3.4.2 P�íklady tiket�, které Control Desk ne�eší 
Tyto tikety jsou p�eposílány na odpovídající pracovišt�, po p�ípad� informujeme pracovišt� o 
d�ležitém tiketu. Lze je rozd�lit na skupiny. [5] 

������� ���	
������������

WIN_APPLOG Error XXXX-XX-XX XX:XX:XX MSSQL$SQLE ID:19019 Description: 

[sqsrvres] checkODBCConnectError: sqlstate = HYT00 

WIN_SYSLOG Error XX.XX.XXXX X:XX:XX IMAService ID:3614 Description:The Citrix 

MetaFrame XP Server failed to connect to the Data Store. Error - 
IMA_RESULT_DBCONNECT_FAILUREThe database is down or there is a network failure.. 

WIN_SYSLOG Warning XX.XX.XXXX XX:XX:XX Srv ID:2021 Description:The server was 
unable to allocate a work item 1 times in the last 60 seconds.. 

������� �����������������

Alarm #1 of global parameter DbLogFiles triggered on 
MSEXCH_Storage_Group.SGX(XXXXX). XX <= XX.XX <= XX 

Out-of-range Alarm of global parameter ELMWarningNotification triggered on 
NT_EVINSTS.NT_EV_APPLICATION_EX_ALLSOURCES:ERRORANDWARNING. X.XX > X 
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Hardware problem with Connector for: XX Insight Manager - Server Agent. This connector is 
no longer working. Hardware health report (XXX XXX XX XX:XX:XX XXXX) = Monitored 

object : Connector for: XX Insight Manager - Server Agent 

WIN_SYSLOG Error X.XX.XXXX XX:XX:XX VolSnap ID:28 Description:The shadow copy of 

volume V: could not be created due to a failure in creating the necessary on disk structures.. 

������� ��	��� �������������

[DB_INSTANCE]: NN% space left in worst TableSpace. 

[DB_INSTANCE]: NN lock conflicts. 

[DB_INSTANCE]: Oracle Instance is down! 

[DB_INSTANCE]: There are NN broken jobs.

[DB_INSTANCE]: An error of severity NN was written to the Oracle Log. 
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4 Seznam úkol� a postup �ešení 
 �	 ��$���%���#�$���&
�������������'����"��(��

1. Seznámit se s pracovním prost�edím, pracovním kolektivem a se systémem práce, 
pro efektivní zapojení do produkce. 

2. Nau�it se pracovat s nástroji nutnými k práci na mé pracovní pozici. 
3. Nau�it se pracovní postupy a techniky nutné k vy�ešení pracovních úkol�. 
4. Zapojit se do lad�ní monitorovacího systému a zefektivnit jeho �innost. 

 �� )����&�"����"�*�+���$���&
��%���#�
1. Seznámil jsem se s pracovišt�m Control Desk & Service Desk. To je umíst�no 

v budov� komplexu Orchard, které nabízí open space kancelá�ské prostory. To je 
klí�ové pro spolupráci a rychlou komunikaci, když se naskytne problém nebo je 
pot�eba poradit kdokoli m�že pomoci. Kolektiv je veden k maximální spolupráci a 
konflikty na pracovišti jsou nežádoucí. Proto se konává Team Building pro uvoln�ní 
nap�tí a stmelení kolektivu. Každý týden se koná Production meeting. Meeting se 
skládá ze dvou �ástí. V první Service Coordinator informuje o novinkách 
z produkce (zm�nách v monitoringu a pracovních výsledcích z minulého týdne 
v�etn� opakování dovedností ve kterých je možné se zlepšit). V druhé �ásti Team 
Leader informuje o personálních informacích. 

2. P�ed nástupem na mou pracovní pozici jsem se seznámil s prací v programu OMT 
Remedy, který má pro práci Technical specialist klí�ovou roli. Po nástupu na 
pracovišt� jsem se seznámil a nau�il pracovat s dalšími nástroji jako je Production 
Reporter, konzole a Patrol Central. Ke komunikaci se požívá Microsoft Office 
Communicator, který je oficiálním nástrojem pro komunikaci v celé spole�nosti. 
Pro komunikaci v rámci Ostravy se také používá Jabber. Všechny tyto nástroje jsem 
m�l nainstalované v osobním po�íta�i se systémem Windows XP. Další softwarové 
vybavení: Internet Explorer 7 (jediný povelený internetový prohlíže�), Microsoft 
Office 2003/2007, Adobe Reader 9. 

3. P�i mém zavád�ní do produkce jsem z �asových d�vod� prošel více než t�ím�sí�ním 
tréninkem, který je pro normálního zam�stnance zhruba jednom�sí�ní. V n�m jsem 
se u�il �ešit tikety, a vyhodnocovat jejich d�ležitost, používat dokumenty 
Knowledge base of Control Desk a dodržovat protokol komunikací v rámci 
ostravských i zahrani�ních subjekt� firmy. Výše uvedené typy tiket� ve t�etí 
kapitole ukazuje vý�et nej�ast�ji �ešených typ� a p�edstavuje pouze úzký vzorek. Po 
celou dobu trvání mé praxe jsem se u�il nové dovednosti a rozši�oval své znalosti o 
správ� opera�ních systém� a jejich sou�ástí a programového vybavení, ale i 
hardwarových komponent server� i jiných sí�ových za�ízení. Za celou dobu praxe 
jsem se setkal s n�kolika typy opera�ních systém�, mezi nej�ast�jší pat�ili Windows 
Server 2003, Redhat Enterprise Linux 5 Server, Suse Linux 10, v menší mí�e pak 
Windows Server 2008 R2, Sun Solaris a IBM AIX. Mezi nej�ast�ji zastoupené 
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S�BD byly Oracle Database, Windows SQL Server a DB2. Mým úkolem bylo 
rovn�ž dohlížet na b�h monitorovacího systému a �ešit problémy, které se v n�m 
naskytnou. Nap�íklad zahlcení hláškami z monitorovaného serveru. 

4. V nástroji Production Reporter jsou zobrazovány informace o tiketech. Zvukovým 
znamením �i barevnou výstrahou upozor�uje na d�ležité tikety nebo na blížící se 
dobu vypršení SLA. Jednou z jeho dalších funkcí je i zobrazovat informace o 
možném nalinkování tiketu na otev�ený Problem tiket. Na nás je, zda daný tiket je 
ve vztahu k Problem tiketu a ru�n� pomocí OMT Remedy jej nalinkovat. P�i 
zavád�ní nových server� do sledování se m�že naskytnout chyba v instrukcích a 
našim úkolem je ji nahlásit po p�ípad� zjistit správné zn�ní a dodat k oprav�. P�i 
specifických situacích je možný výskyt problému, na který nelze uplatnit obecná 
�ešení. V tomto p�ípad� se uplat�uje Workaround. Jedná se o do�asné �ešení, které 
je uplat�ováno, dokud nedojde k nalezení odpovídajícího �ešení daného problému a 
jeho aplikování.  
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5 Odborná praxe 
,�	 -������
�.� �� "�����
�.� $������� �� ���������� $����.�

��"�#�'���"��(��
V pr�b�hu praxe jsem se dozv�d�l o principech monitoringu server�, jejich softwarového 
vybavení a jiných sí�ových za�ízeních. Seznámil jsem se a nau�il pracovat s nástroji 
používanými na mém pracovišti jako je Patrol Central, OMT Remedy a Production Reporter. 

Nabyté zkušenosti a v�domosti v oblasti Windows a jejich Services jsem pak využil p�i 
vytvá�ení a lad�ní projekt� v mnou zapsaných p�edm�tech, ale i ve svých projektech. 

Nau�il jsem se pracovat v týmu a podílet se o znalosti, které jsem získal ve škole. Získal jsem 
klí�ové informace o principu fungování firmy o jejím modelu motivace zam�stnanc�. Díky 
vedení Control Desku a jejich iniciativ� ve vzd�lávání tým�, jsou zam�stnanci informováni o 
zp�sobu práce nejen v jiných odd�leních ITOMS. Tím motivují ve vzd�lávání a v kariérním 
r�stu. 

,�� )�������/�������������
�0$�1�
����"�#�'��������.�"��(��
Nebyl jsem p�ipraven k práci v týmu, má adaptace byla i kv�li atypické pracovní dob�
zdlouhavá. Nezkušenost práce v týmu p�sobila neproduktivn�. Nedostate�ná p�ipravenost 
používání cizího jazyka v praxi, vedly k nedorozum�ním.  

Na po�átku praxe mi scházely prakticky veškeré znalosti a dovednosti týkajících se nástroj� a 
metodik mnou využívaných b�hem praxe. Ty mi byly b�hem školení rychle všt�peny a mnou 
nadále používány. 

,�� ����2�.� �&������� ��"�#�'��� "��(�� �� 1�1�
�� 
�����.�

$����
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Za dobu mého p�sobení v Control Desku jsem p�ijal 3762 tiket�, z toho jsem vy�ešil 36,12%, 
tato hodnota není objektivní, protože zahrnuje i m�síce ve kterých jsem procházel školením. 
V každém p�ípad� je nadpr�m�rná a odpovídá snaze zvyšovat odbornost pracovník� a následné 
p�enesení povinností pracoviš� s vyšší odborností na Control Desk. Konkrétní hodnoty 
naleznete v p�íloze A. 

Za rok 2009 Control Desk p�ijal 953128 tiket�, z toho 315084 tiket� vy�ešil, to odpovídá 33%. 
Pr�m�rný po�et týdn� p�ijatých tiket� byl 17984. Názorný pohled naleznete v p�íloze B. 
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