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Abstrakt 

Po přečtení této bakalářské práce budou čtenáři seznámeni se zkušenostmi, které jsem jako 

student na praxi získal. Na úvod vám představím firmu, u které jsem praxi absolvoval. Zmíním 

odborné zaměření firmy a blíže popíšu pozici, která mi byla přidělena. Zaměřím se zde také na 

nástroje použité pro řešení zadaných úkolů v průběhu praxe. Dostanu se i k návrhu aplikace, což 

byl jeden z úkolů. Zhodnotím své získané znalosti a v závěru celkově shrnu výsledky mé práce 

a dojmy z ní. 

Klíčová slova: Tieto, praxe, BMC, Patrol, ITIL, Control Desk 

 

 

 

Abstract 

This Bachelor’s Thesis provides introduction with experience which I acquired  during 

professional student’s praxis. Firstly, I will introduce you the company in which was the praxis 

acomplished. I’ll mention professional specialization of the company and closely describe my 

assigned position. I will focus on software tools used for solution of tasks requested from me. I 

will even get to application design, which was one of the tasks assigned to me. I’ll try to 

evaluate my acquired knowledge and finally in conclusion, I will sum up my work results and 

impressions from it.  
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Seznam použitých zkratek: 

CD   - Control Desk 

GUI   - Graphical User Interface 

CHM   - Change Management 

IM   - Incident Management 

ITIL   - Information Technology Infrastructure Library 

PM   - Problem Management 

SQL   - Structured Query Language 
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1. Úvod 

Svou odbornou praxi jsem vykonával ve firmě Tieto Czech s.r.o. Je to největší zaměstnavatel 

v oblasti informačních technologií v Ostravě. Byl jsem přidělen na pozici IT specialist do 

oddělení Control Desk. Moje práce se týkala vzdálené správy serverů rozmístěných po celém 

světě, ale převážně ve Finsku a Švédsku. S firmou Tieto vás blíže seznámím v následující 

kapitole. V kapitole číslo 3 přiblížím problematiku vzdálené správy. Ve čtvrté a páté kapitole se 

budu zabývat mou vlastní činností ve firmě a návrhem programu dle požadavků mých 

nadřízených. Na závěr shrnu své získané znalosti a své dojmy z praxe. 

 

 



- 4 - 

 

2. Firma Tieto Czech s.r.o. 

2.1. Bližší popis firmy Tieto 

Tieto je společnost poskytující služby v oblasti IT, výzkumu & vývoje a poradenství. Se 

svými 17 000 odborníky je jedním z největších poskytovatelů IT služeb v severní Evropě a je 

přední světovou společností ve vybraných odvětvích. Na firemních hlavních trzích - severní 

Evropa, Německo a Rusko - se zaměřuje na poskytování služeb velkým a středně velkým 

organizacím. Celosvětově spolupracuje se svými zákazníky z oblasti telekomunikací a 

digitálních služeb a se zákazníky z lesního, ropného a plynárenského průmyslu.[1] 

 

2.2. ITIL – Information Technology Infrastructure Library 

Jakožto velký poskytovatel IT služeb používá Tieto soubor postupů a konceptů ITIL. ITIL je 

veřejně dostupný rámec, jenž popisuje nejlepší praktiky ve Správě služeb IT. Poskytuje rámec 

pro zvládnutí IT v organizaci, pojednává komplexně o službách a zaměřuje se na neustálé 

měření a zlepšování kvality dodávaných služeb IT, a to jak z pohledu businessu, tak z pohledu 

zákazníka [2]. 

Knihovna ITIL je rozdělena na několik částí: 

 Podnikatelský pohled 

 Správa aplikací IT 

 Dodávka IT služeb 

 Podpora IT služeb 

 Správa IT infrastruktury 

 Řízení IT projektů 

 

Oddělení Control desku, ve kterém jsem praxi vykonával, se specializuje na část knihovny 

ITIL týkající se podpory IT služeb. Tato část knihovny se blíže skládá ze 6 odvětví. 

 

 Configuration Management 

 Problem Management 

 Incident Management 

 Change Management 

 Service / Help Desk 

 Release Management 

 

Blíže popíšu pouze ty, se kterými jsem se v průběhu praxe setkal [3]. 
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2.2.1. Incident Management 

Incidentem rozumíme jakoukoliv událost, která nepatří do standardní funkce služby. 

Narušuje nebo může narušovat či snižovat kvalitu služby. Cílem Incident Managementu je co 

nejrychlejší zprovoznění služby. Pokud je služba zprovozněna do původního stavu, incident je 

vyřešen. Hlavní je rychlost vyřešení incidentu, vyřešením příčiny se IM nezabývá. Každý 

zákazník může mít smluvně domluvené jiné časové rozmezí na řešení incidentu. Oddělení 

Control Desk tyto incidenty přímo řeší. Pokud však není v jejich možnostech daný incident 

vyřešit, je nutno jej poslat druhé či třetí vrstvě specialistů. Některé incidenty řeší i externí 

skupiny specialistů pracujících přímo pro zákazníka. 

Pro lepší pochopení vysvětlím IM na příkladu. Každý den ve stejnou dobu přestane určitá 

služba fungovat. Vygeneruje se incident s názvem služby a jejím stavem. Specialista službu 

zkontroluje a znovu zprovozní. Incident bude uzavřen. 

  

2.2.2. Problem Management 

Problem Management se zabývá odhalením a odstraněním příčiny incidentu. Zajistí tak 

menší počet neustále se opakujících incidentů a tím pádem i mnohem stabilnější prostředí. Na 

rozdíl od IM je Problem Management dlouhodobý proces, který nemá povinný termín řešení. 

Pokud se v PM najde řešení problému, je možné na určité řešení odkazovat již vzniklé podobné 

incidenty. Nabídne to tak řešiteli jakousi radu či pomoc s řešením incidentu. 

I zde uvedu příklad pro lepší představu. Služba nefunguje. Proč nefunguje? Jaká je příčina 

této nefunkčnosti? Jak tuto příčinu odstranit? Co udělat, aby se to neopakovalo?  

 

2.2.3. Change Management 

Úkolem Change Mangementu je zajistit použití standardizovaných metod a procedur pro 

efektivní a okamžitou manipulaci všech změn ovládání IT infrastruktury tak, aby se 

minimalizoval počet a dopad jakéhokoliv incidentu týkajícího se měněné služby. V praxi to 

znamená, že jakákoliv změna konfigurovatelných věcí spadá pod Change Management. 

Zajišťují jak identifikaci určité měněné věci a služeb ovlivněných touto změnou, tak i plánování 

této změny, testování a vytvoření záložního plánu, pokud by změna dopadla neočekávaně. 

Change Management by měl úzce spolupracovat s IT Security, aby byla posouzena a vyloučena 

všechna rizika provedených změn. 

 

 



- 6 - 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma řešení incidentu 
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3. Vzdálená správa 

Protože je poněkud nemyslitelné, aby správce v tak velké mezinárodní firmě chodil či jezdil 

od chybného systému k chybnému systému,  ať už v rámci jedné či více zemí, je tento problém 

vyřešen takzvanou vzdálenou správou. Princip jejího fungování a možných monitorovacích 

nástrojů, se kterými jsem se během praxe setkal, nastíním níže. 

3.1. Princip vzdálené správy 

Princip vzdálené správy spočívá v tom, že je administrátor schopen pracovat se serverem 

pomocí vzdálené plochy či jiných nástrojů, aniž by byl u něj fyzicky přítomen. Umožňuje to pak 

velkou flexibilitu, kdy není třeba spousty specializovaných týmů pro každou oblast, ale stačí 

tým jeden. Toto připojení je pak realizováno pomocí speciálních serverů, které se nacházejí 

mezi uživatelem a koncovým serverem. Ve firmě se těmto serverů říká jumpoint. V celé síti pak 

může být takovýchto speciálních serverů několik. Pokud se pak chce uživatel na daný koncový 

server připojit, musí se nejprve připojit na jumpoint/y ležící na trase k němu. Důvodů pro 

použití těchto serverů je několik.  Jedním z hlavních důvodů je bezpečnost. Zamezíme tak se 

odkudkoliv připojit na jakýkoliv server a tím pochopitelně vyloučíme bezpečnostní riziko. Další 

výhoda je oddělení jednotlivých částí sítě od sebe. Umožňuje to pak mnohem jednodušší změny 

v konfiguraci sítě. Dále je také možno zoptimalizovat připojení na jumpoint a tím zajistit kratší 

odezvu a velkou přenosovou kapacitu. 

3.2. Monitorovací nástroje 

3.2.1. HP Service Manager software 

HP Service Manager je software vytvořený firmou Hewlett-Packard jak již název může 

napovědět. Funguje na základě knihoven ITIL. Díky němu můžeme poskytnout řešení Incident 

Managementu, Release Managementu i Change a Configuration Managementu. Tento software 

má architekturu orientovanou přímo na správu služeb.[4] 



- 8 - 

 

 

Obrázek 2: HP Service Manager 

3.2.2. Tivoli Service Request Manager 

Jde o automatizovaný systém plnící požadavky pomocí integrovaného software service a 

katalogu služeb. Integruje zlatou úroveň certifikace ITIL v3 pro Incident Management, Change 

Management a Request Fulfillment Management. Využívá vlastnosti  change a configuration 

management jako jsou, snadná drag and drop obrazovka a jednoduché nástroje nastavení pro 

změny za letu. Jde o software firmy IBM.[5] 

 

 

Obrázek 3: Tivoli Service Request Manager 
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  Dále popíšu monitorovací software, se kterým jsem se setkal na své praxi ve firmě Tieto. 

3.2.3. Patrol 

BMC Patrol 7 je velmi propracovaný monitorovací software, používaný na monitorování 

většího množství serverů či IT služeb. Skládá se z Knowledge base a Agent modulů, díky 

kterým se do systému přidávají funkce.[6]. 

Protože je téměř nemožné při tak velkém množství sledovaných serverů monitorovat 

všechnu jejich činnost, jsou nastaveny na všechny sledované parametry limitní hodnoty. 

Pokud pak hodnota překročí hodnotu označenou jako warning nebo critical, je vygenerován 

takzvaný ticket. O správu těchto ticketů se stará BMC Remedy.   

 

 

         Obrázek 4: Monitorovací nástroj Patrol 
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3.2.4. BMC Remedy AR Systém 

BMC Remedy User je nástroj pro efektivní a organizovanou práci s tickety. OMT 

podporuje správu Incidentů, práci s Problem a Change tickety. Některé hodnoty může nastavit 

libovolný uživatel, jiné pouze CD specialista [7]. 

 

 

Obrázek 5: BMC nástroj pro práci s tickety 
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3.2.5. BMC Portal 

BMC Portal je zjednodušená forma Patrolu, která nám poskytuje webové rozhraní. 

Nedosahuje sice takových možností jako Patrol, ale pokud je systém potřeba rychle 

zkontrolovat, je BMC Portal více než dostačující. Používá se jen pro několik specifických 

systémů. 

 

 

Obrázek 6: BMC Portal 
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4. Vlastní činnost ve firmě 
Pro vykonání své praxe jsem si vybral oddělení Control Desk (dále jen CD). Co bylo náplní 

mé práce a jak se vykonává, vám přiblížím a pokusím se vysvětlit v této kapitole. CD je 

oddělení, které obstarává obsluhu příchozích zpráv o incidentu, takzvaných ticketů. Ticket je 

hlášení, ve kterém je blíže specifikován problém vyskytující se v danou chvíli na 

monitorovaném serveru. Toto hlášení obsahuje především popis problému, datum vygenerování 

ticketu, datum a čas reakce, datum a čas vyřešení, název serveru, název zákazníka, prioritu a 

kontaktní údaje. Nejdůležitější z těchto parametrů je, dle mého názoru, datum a čas vyřešení -  

v ticketu označeno jako „must be solved“. Jde o datum a čas, do kterého musí být ticket 

vyřešen. Tento časový údaj je individuálně nastaven pro každého zákazníka jinak. Záleží pouze 

na něm, jak rychle potřebuje mít svůj systém zpět v provozu a kolik je za to ochoten zaplatit. 

Podle délky času mezi vygenerováním a „must be solved“ se také často určuje priorita ticketu. 

Je logické, že ticket s dobou na vyřešení několik hodin, má přednost před jiným s dobou delší. 

Při řešení ticketu si musíme zapamatovat nejenom již popsané údaje, ale také i dvě 

nejdůležitější místa, které je třeba vždy zkontrolovat. Jde o místo pojmenované Incident 

Description. Obsahuje celý text zprávy vygenerované při vzniku incidentu. Na základě tohoto 

textu pak ticket řešíme. Specifikuje se zde například o jakou službu jde, na jaký server je potíž 

se připojit a jiné informace. Následně se pak rozhodneme co s ticketem dělat. Druhým a neméně 

důležitým místem, které je nutno vždy kontrolovat, je pole s názvem Description of Scope for 

Commitment for Control Desk. Toto pole často obsahuje doplňující informace o tom, jak 

s ticketem zacházet. Může například obsahovat název externí skupiny, na kterou se má ticket 

eskalovat nebo telefonní čísla na která je v případě vysoké priority ticketu nutno volat. 

Struktura skupin na řešení ticketů se dá pochopit jako sada sít, skrz která se prosívají 

příchozí problémy. Ty nejčastější a nejobecnější zůstávají nahoře a ty složitější a více náročné 

se dostávají k jemnějším sítům neboli ke skupinám specialistů na daný problém. 

CD je jedno z těch „velkých sít“. Prochází jím drtivá většina ticketů, které je třeba vyřešit 

nebo poslat dál více specializované skupině. Je monitorováno více než 15000 Windows a 6000 

Unix serverů. Monitoring probíhá 24 hodin, 7 dní v týdnu. Reakční doba na příchozí ticket se 

pohybuje pod 5 minutami. Na CD se vyřeší cca přes 30 % příchozích ticketů. 

 

Mimo monitoring serverů provozuje CD i jiné služby. 

Jsou to: 

 

 Network monitoring 

Je monitorováno přes 6000 síťových zařízení. 

 

 EAI (Enterprise Application Integration) 

Integrace podnikových aplikací zjednodušuje stávající řešení, umožňuje integrovat 

aplikace v průběhu transformace společnosti, standardizuje a opětovně využívá formáty 

zpráv a usnadňuje přechod stávajících systémů na nové řešení. 
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 Problem management 

Filtrování nepotřebných ticketů a ladění monitoringu. 

 

Má práce spočívala pouze v oblasti monitorování Windows a Unix serverů. Průběh řešení 

ticketů na oddělení Control Desku bych rozdělil na dvě hlavní situace.  

4.1. Ticket se dá vyřešit na CD 

Pokud na Control Desk přijde ticket a je přiřazen zaměstnanci, nastává moment, kdy se musí 

rozhodnout, zda je daný ticket řešitelný, nebo je třeba ho poslat specialistům. Pokud je ticket 

vyhodnocen zaměstnancem jako řešitelný, nastává čas jej dle instrukcí vyřešit. Řešitelných 

ticketů je několik základních druhů. 

4.1.1. Connection Lost ticket 

Jedná se o přerušení síťového spojení s daným serverem. Je potřeba zkontrolovat, zda je 

spojení se serverem funkční nebo ne. To uděláme pomocí programu Patrol, kdy se pokusíme 

spojit s Patrol Agentem nainstalovaným na daném serveru. Navážeme spojení v programu 

Patrol a zjistíme, zda server běží nebo ne. Pokud jsme schopni se připojit a server běží, musíme 

zkontrolovat, jestli je po restartu, nebo šlo jen o krátkodobé přerušení na síti a vše je v pořádku. 

Pokud zjistíme, že byl server restartován nebo i po vymezeném času na kontrolu stále neběží či 

se dokonce nedokážeme vůbec připojit, eskalujeme ticket na vyšší vrstvu. Specialisté potom 

zkontrolují, zda vše  pracuje tak, jak má. Jestliže ticket posíláme na zahraniční vrstvu a má 

vysokou prioritu, je třeba někoho z nich kontaktovat. Ve většině případů je takto činěno 

telefonem. Znalost angličtiny je tedy nutná. V případě, že se na server bez problému připojíme a 

beží již delší dobu, jde jen o krátké přerušení a ticket může být uzavřen. 

4.1.2. Service down ticket 

Jde služby, které jsou na serveru provozovány. Ticket se vygeneruje, pokud služba či více 

služeb neběží, jak má. Na zaměstnanci pak je, aby zkontroloval důvod nebo příčinu pádu 

služby. Připojí se na server a musí zkontrolovat, zda služba funguje nebo ne. Pokud má služba 

atribut startup ve stavu disabled nebo manual, je třeba ticket eskalovat vyšší vrstvě. Vyšší vrstva 

pak zkontroluje, jestli je služba vypnuta záměrně nebo je problém jinde. Jestliže je však atribut 

startup nastaven na automatic a služba nebeží, musí zaměstnanec službu spustit. V opačném 

případě, to je, když služba běží, může být ticket uzavřen. 

Se service tickety se váže několik problémů. Stane se například, že zaměstnanec nedokáže 

požadovanou službu najít. To je zapříčiněno jiným pojmenováním služby v příchozím ticketu a 

jiným v Patrolu. Pro zjištění názvu v Patrolu můžeme použít v příkazové řádce příkaz sc 

getdisplayname názevslužbyzticketu. Další případ nastane, pokud není možno spustit službu 

klasicky přes grafické menu. Opět můžeme použít příkazovou řádku. Tentokráte však příkaz net 

start “názevslužby“. Pokud však není zaměstnanec schopen službu zapnout vůbec, musí ji 

eskalovat vyšší vrstvě, která má větší možnosti práce se servery. 
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4.1.3. Ticket vytížení 

Jsou to tickety varující o přílišném zaplnění logického disku, velkého vytížení procesoru, 

použití zbytečně velké části paměti a jim podobné. Tyto tickety je třeba zkontrolovat v určitém 

časovém rozmezí, většinou 20 až 30 minut, zda se nejedná o krátkodobě zvýšené využití 

procesoru či jiných monitorovaných atributů. 

4.1.4. Ostatní 

Tři výše popsané skupiny samozřejmě nezahrnují všechny typy ticketů, které se vyskytují na 

CD. Jde spíše o jejich větší část. Existuje jich ještě mnoho, jako například backup nebo 

databázové tickety, ale o těch se zmíním blíže v další části. Ostatní tickety se řeší spíše 

individuálně, případ od případu. Do jisté míry s tím pomáhá takzvaná Knowledge base of 

Control Desk, což je dokument obsahující sadu instrukcí, jak je řešit. Často se ale vyskytne 

problém, který nelze nikam přiřadit. V tom případě nezbývá, než se s někým pořadit, ať už 

s kolegou či nadřízeným. 

4.2. Ticket se nedá vyřešit na CD 

Pokud se příchozí ticket nedá vyřešit na CD, musí se poslat vyšší vrstvě, která je na daný typ 

buď specializovaná, nebo má větší možnosti správy systému. Jsou to hlavně databázové a 

backup tickety. Nejproblémovější jsou podle mě ty databázové. Je totiž problém rozeznat 

z popisu v ticketu, zda se o databázový ticket jedná nebo ne. Pokud je databázový ticket 

rozeznán, musí se přiřadit správným specialistům dle typu databáze. Takže z databáze Oracle se 

posílá jinam než z databáze MSSQL. V případě vysoké priority těchto neřešitelných ticketů je 

nutné při jejich odesílání kontaktovat kohokoliv z cílové skupiny specialistů. Zajistí se tím tak 

okamžitá reakce na daný problém a vyloučí se případné zapomenutí na duležitý ticket. 

Na závěr bych ještě ukázal cestu ticketu i názorně, pro lepší pochopení. 

 

Obrázek 7: Ukázka řešení ticketu 
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5. Návrh programu pro Control Desk 

Vedoucí oddělení Control Desk již delší dobu uvažují nad zavedením nové aplikace pro získání 

statistik práce zaměstnanců. Součástí mé praxe bylo vytvořit návrh této aplikace pro budoucí 

vývojáře, aby měli lepší představu o tom, jak má aplikace vypadat a fungovat. Tento návrh byl 

vytvořen na základě požadavků vedoucích CD. Pokud se aplikace ukáže jako funkční a 

užitečná, bude o ni jistě zájem i na jiných odděleních. 

5.1. Důvod a účel aplikace 

Účel aplikace je jednoduché a přehledné zobrazení statistik zaměstnance nebo skupiny 

zaměstnanců.  Údaje bude možné zobrazit podle určitých kritérií, jako je například jméno a 

příjmení zaměstnance, datum a čas, typ pracovní směny atd. Většinu těchto dat můžeme získat 

z programu BMC Remedy User, který je denně používán na CD, ale v této aplikaci jsou data 

méně přehledná. Naše aplikace by měla hlavně hledání dat zjednodušit a zpřehlednit. Hlavní 

výhody programu by se měly týkat možnosti rychlého zobrazení údajů a jejich export do 

externího souboru. Neméně důležité bude i opětovné načtení ze souboru a přímé odeslání 

statistik na vybranou emailovou adresu. 

5.2. Popis funkcí a obsahu aplikace 

Aplikace by měla fungovat na architektuře klient – server. V této architektuře je fyzicky 

oddělen klient od serveru. Klienta chápeme jako uživatelskou aplikaci s grafickým rozhraním. 

Server chápeme jako počítač, který poskytuje určité služby. Se serverem komunikujeme díky 

počítačové síti [8]. 

Klient je aktivní, posílá požadavky serveru, čeká a dostává odpovědi. Může být připojen na 

více serverů najednou. Uživatel jej ovládá pomocí grafického rozhraní. 

Server je pasivní. Naslouchá na síti a reaguje na žádosti připojených a autorizovaných 

klientů. Požadavky zpracuje a posílá odpovědi. 

Jelikož se bude aplikace připojovat na více firemních serverů, bude potřeba autorizovat 

uživatele před jejím spuštěním. Snížíme tak bezpečnostní riziko nepovoleného přístupu. 

Autorizace by měla probíhat dle interních regulí o přihlašování uživatele k serveru. Všechny 

tyto servery běží na databázovém systému Oracle, proto bude nezbytné tomuto faktu aplikaci 

přizpůsobit. 
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5.3. Architektura aplikace 

Programovací jazyk bude čistě volba budoucího vývojáře. Doporučoval bych ale jazyk Java 

nebo C# z důvodu podpory práce s databázemi. Dotazovacím jazykem bude dnes standardní 

dotazovací jazyk SQL, dnes velmi používaný pro práci s databázemi. Dále můžeme využít 

procedurální nádstavbu jazyka SQL označenou PL/SQL. Můžeme ji použít díky databázovému 

systému Oracle na straně serveru. 

5.4. Vzhled aplikace 

Aplikace by měla být jednoduchá a přehledná. Je důležité, aby odpovídala práci uživatele. 

Proto bych se vyvaroval například schování často používaného příkazu do víceúrovňového 

menu nebo naprosto nelogické struktuře menu s příkazy. Aplikace vyžaduje, aby byla barevně 

sladěná a jemná pro oči uživatele. Pokud vývojář použije ostré barvy pro velkou část obecného 

vzhledu nebo část velmi často používanou, oči uživatele se brzy unaví a aplikace se stane 

náročnou na používání. Ikony aplikace by měly být konzistentní a snadno čitelné. Na první 

pohled by mělo být jasné, co se stane, pokud na ně uživatel klikne. Celkové rozmístění prvků 

aplikace by mělo být logické a koncipované tak, aby nebyl uživatel dezorientován [9]. 

Při tvorbě je potřeba dodržet principy CRAP (Contrast, Repetition, Alignment, Proximity ). 

 Contrast (Kontrast) – vyváří dynamiku, potlačuje méně důležité prvky a zvýrazňuje ty více 

důležité, správně odlišuje prvky v GUI, tak jak mají být odlišné 

 Repetition (Opakování) – vytváří dojem seskupení, sounáležitost a konzistenci prvků 

v GUI 

 Alignment (Zarovnání) – vytváří dojem systematičnosti a pořádku v grafickém rozhraní 

 Proximity (Blízkost) – má za úkol správně seskupovat a oddělovat prvky v GUI 
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5.5 Popis funkcí aplikace dle grafického návrhu 

 

Obrázek 8: Wireframe aplikace 

Uživatel se nejprve přihlásí do programu pomocí loginu a hesla. Následně se zobrazí grafika 

aplikace. Aplikace se skládá z menu, které obsahuje položky File, Settings, Help a About. 

Položka File obsahuje možnosti New, Open, Save, Export. Položka Settings obsahuje možnosti 

Email. V položce Help najdeme nápovědu a v About pouze základní informace o autorovi a 

aplikaci. 

Následuje řádek s grafickými ikonami. Ikona bílého prázdného listu je odkázána na položku 

možnost New v menu. Smaže všechny údaje a začne nový list statistik. Ikona složky nabídne 

možnost otevřít uložený soubor statistik z disku. Má stejnou funkci jako možnost Open. Ikona 

diskety je grafické znázornění funkce Save z menu. Umožnuje uložit zobrazený list statistik. 

Ikony XLS, PDF a @ jsou odkazem na stejné položky po kliknutí na možnost Export v menu 

File. Jejich funkce je převedení zobrazených statistik do požadovaných formátů XLS a PDF 

nebo přímé poslání na emailovou adresu nastavenou v položce Settins – Email. 

Dále je aplikace rozdělena do tří obdélníkových segmentů. Každý z nich blíže popíšu 

v následujících řádcích. 

První segment obsahuje tři části. Pohledem zleva je první nastavení jména zaměstnance, 

čísla směny nebo určitého dne. Vpravo dole je tlačítko, které přidá jednoho zaměstnance, směnu 

vybraného čísla nebo všechny zaměstnance, kteří pracovali ve vybraný den do seznamu 

(Listboxu) zobrazeném vedle tohoto nastavení. Tento seznam obsahuje jména vybraných 

uživatelů, ukazatel stavu jejich firemního komunikátoru a možnost je ze seznamu odstranit. 
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Třetí část zobrazuje nastavení časového rozmezí, typ směny a zda se má zobrazit graf 

s hodnotami. Vše se potvrdí tlačítkem Submit. 

Obsah druhého segmentu se zobrazí po kliknutí na tlačítko Submit v segmentu prvním. 

Zobrazí se všechny tickety (incidenty), na kterých, v zadaném časovém rozmezí, pracovali lidé 

vložení do seznamu. Tato tabulka obsahuje informace jako prioritu incidentu, server, kde se 

incident stal, čas strávený řešením ticketu, čas, kdy byl vytvořen, jeho popis a další. 

Poslední segment je rozdělen na dvě poloviny. V každé z nich je zobrazen graf s hodnotami 

řešených ticketů. První graf znázorňuje počet ticketů vyřešených v průběhu zvoleného časového 

rozmezí. Druhý graf znázorňuje počty ticketů vyřešených za určitou dobu. 

Ve vytváření GUI bych doporučil použít komponent Gridwiev, jelikož se bude často 

vyskytovat zobrazení dat v tabulce. 

Všechna data zobrazená v této aplikaci bude možno uložit či exportovat do formátu XLS 

nebo PDF. Neposlední možností je zaslání dat emailem na nastavenou adresu. 

Tuto kapitolu bych ukončil několika diagramy pro lepší pochopení funkcí aplikace[10]. 

5.6. Diagramy funkcí aplikace 

 

Obrázek 9: Use case diagram aplikace 
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Obrázek 10: Diagram aktivit aplikace 
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Obrázek 11: Sekvenční diagram aplikace 
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6. Přínos bakalářské praxe 

6.6. Znalosti získané během praxe 

Během praxe jsem získal spoustu nových znalostí o správě Windows a Unix serverů. Velmi 

si také vážím možnosti zjistit přímo z vlastního pohledu jak to v tak velké firmě funguje a jak 

probíhají její procesy. Cennou zkušeností byla také názorná ukázka, jak funguje nepřetržitý 

provoz při správě serverů. Jako nejdůležitější zkušenost získanou z praxe bych označil 

schopnost správně analyzovat problém a následně na něj pohotově zareagovat a rychle vyřešit. 

Vyžadovalo to důslednost a analytické myšlení. Přínosná pro mne byla i zkušenost 

s odpovědností. Dále považuji za důležitou zkušenost s prací v týmu zaměstnanců. Bylo potřeba 

si rozdělit práci, pracovat svědomitě a také se spolehnout na ostatní.   

Jakožto nováček a student jsem neměl moc možností pokazit něco citelně důležitého, ale 

s přibývajícím časem byla ve mě kladena větší a větší důvěra. Po určitém čase jsem pak mohl 

pracovat samostatně a bez neustálé kontroly. 

Díky této praxi jsem si mohl vyzkoušet a používat různý monitorovací software, který není 

běžně dostupný a ani při svém studiu k němu nemám přístup. Ukázal mi tak správu serverů 

v úplně jiném světle, než jsem ji znal doposud. Naučil jsem se správně řešit incidenty a získal 

tak cenné praktické zkušenosti správy serverů. 

Získal jsem také zkušenosti s návrhem aplikace, hlavně díky mé snaze vyhovět požadavkům 

budoucích uživatelů aplikace nebo také vnesením nových nápadů do její funkčnosti. Mimo jiné 

i tím, kdy bylo potřeba promyslet do detailu všechny možnosti aplikace. Zahrnovalo to také 

navrhnutí různých grafů funkcí aplikace. Získal jsem tak užitečný pohled a důležitou zkušenost 

s návrhem aplikace od úplného začátku.  

 

6.7. Znalosti získané během studia a použité při praxi 

Během praxe jsem využil znalosti z předmětu správa windowsovských systémů. Tento 

předmět se zabýval administrací a správou windows systémů. Pomohl mi pochopit funkci a 

proces administrace. Dále mi nemalou mírou pomohly předměty týkající se databází 

(databázové a informační systémy, teorie zpracování dat). Dokázal jsem tak rychle a přesně 

identifikovat a rozlišit databázové tickety. 

Při návrhu programu pro Control Desk se mi staly velice užitečnými znalosti z předmětu -

Uživatelská rozhraní, který jsem absolvoval v 2. ročníku. Dovedl jsem tak specifikovat a 

navrhnout program bez větších potíží. Dále jsem využil znalosti diagramů funkcí aplikace 

z předmětu softwarové inženýrství. 
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6.8. Vlastní dojmy po absolvování praxe 

Tato praxe mi velmi pomohla. Potvrdila mi směr, kterým se chci ve své budoucí kariéře 

ubírat. Z původních obav z neznáma a nevědomosti, co přesně očekávat se stalo příjemné 

překvapení. Na oddělení Control Desku panuje příjemná atmosféra, každý rád a ochotně 

pomůže včetně nadřízených. I přes velké množství zaměstnanců mi přišel přístup nadřízených 

velice individuální a bezproblémový. Také se mi velmi líbila možnost dalšího vzdělávání a 

kariérního růstu. Pro praxi mám veskrze velmi dobrý pocit z firmy Tieto. 
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