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Abstrakt
 

Tato  bakalářská  práce  je  zaměřena  na  výčet  a  popis  nabytých  odborných  zkušeností  a  

praktických  dovedností  během  práce  pro  firmu  Jaroslav  Doubrava  –  doubrava.net.  V  úvodu  je 

představena  firma,  její  zaměření  a  činnost.  V  dalších  kapitolách  se  práce  věnuje  samotné  praxi  

studenta,  jeho práci  na zadaných úkolech,  postupech a způsobech jejich řešení.  Jsou zde popsány 

problémy, které se během praxe objevily, a jak se s nimi praktikant vypořádal. V závěru je možno se  

dočíst zhodnocení praxe, k čemu studentovi pomohla a jaké dovednosti, znalosti a odbornost díky 

odborné praxi student nabyl. 
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 Abstract
This  thesis  is  focused  on  the  enumeration  and  description  of  the  acquired  expertise  and 

experience while working for the company Jaroslav Doubrava - doubrava.net. In the introduction is 

presented the company activities. In  next chapters thesis is focused on the students practice, his work  

on assigned tasks, procedures and methods for their solution. It describes the problems that occurred  

during practice, and solutions. In conclusion, it is possible to read assessment practices, what helped to 

student and what skills, knowledge and expertise through work experience student took. 
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Seznam použitých symbolů, zkratek a termínů

CCNA Cisco Certified Network Associate
DHCP Dynamic Host Configuration Protokol
SSID Service Set Identification
ETSI European Telecommunications Standards Institute 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IP Internet Protokol
ISP Internet Service Provider
LAN Local Area Network
LED Light Emitting Diode
NAT Native Address Translation
OSPF Open Shortest Path First
PoE Power Over Ethernet
QAM Quadrature Amplitude Modulation
QPSK Quadrature Phase Shift Keying
TFTP Trivial File Transfer Protokol
UTP Unshielded Twisted Pair
UV Ultraviolet 
VLAN Virtual Local Area Network
WiFi Wireless Fidelity



Obsah

 1  Úvod                                                                                                                                                      ..................................................................................................................................................  1  
 2  Seznámení se s firmou DOUBRAVA.NET                                                                                            ........................................................................................  2  

 2.1  Obecné informace                                                                                                                           .......................................................................................................................  2  
 2.2  Zařazení studenta ve firmě                                                                                                              ..........................................................................................................  2  
 2.3  Využité technologie                                                                                                                        ....................................................................................................................  3  

 3  Hlavní a nejrozsáhlejší projekt                                                                                                              ..........................................................................................................  4  
 3.1  Návrh a realizace LAN kancelářských prostor klienta sítě doubrava.net                                        ....................................  4  

 3.1.1  Přístup lokální sítě k internetu                                                                                                 .............................................................................................  4  
 3.1.2  Směrování a překlady adres                                                                                                     .................................................................................................  5  
 3.1.3  Realizace lokální sítě                                                                                                               ...........................................................................................................  6  
 3.1.4  Realizace místní bezdrátové sítě                                                                                              ..........................................................................................  7  

 4  Vedlejší projekty                                                                                                                                    ................................................................................................................................  9  
 4.1.1  Hotspot bez přihlašování                                                                                                          ......................................................................................................  9  
 4.1.2  Montáž 10 GHz spoje                                                                                                            ........................................................................................................  10  
 4.1.3  Upgrade firmware na klientských zařízeních                                                                         .....................................................................  12  
 4.1.4  Návrh a realizace nového přístupového bodu                                                                         .....................................................................  13  

 5  Zdrojový kód                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  14  
 5.1.1   Export větve IP  RouterOS – nastavený hotspot s přihlašováním:                                        ....................................  14  

 6  Závěr                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  15  
 7  Seznam použité literatury                                                                                                                    ................................................................................................................  16  



Úvod

 1 Úvod

Jako  téma  závěrečné  práce  nutné  k  ukončení  mého  bakalářského  studia  jsem  si  zvolil  

odbornou praxi  ve firmě Jaroslav Doubrava  -  Doubrava.net.  Předpokládal  jsem,  že  mi  pomůže  v 

naučení se aplikovat mé dosavadní znalosti v praxi a pomůže mi v mém dalším uplatnění. 

Ve firmě  jsem během mého devítiměsíčního působení  dostal  řadu  úkolů,  drobných i  těch 

náročnějších.  V  mé  bakalářské  práci  se  v  první  řadě  věnuji  hlavnímu,  časově  i  technicky 

nejnáročnějšímu úkolu a na zbývajících stranách se zaměřuji i na popis dalších již relativně menších  

úkolů. V závěru pak hodnotím praxi jako celek. 
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Seznámení se s firmou DOUBRAVA.NET

 2 Seznámení se s firmou DOUBRAVA.NET

 2.1 Obecné informace

Firma  Doubrava.net  je  lokálním ISP a  zaměřuje  se  na  koncové  zákazníky.  Své  klienty k 

celosvětové síti Internet připojuje převážně pomocí bezdrátových technologií. Na trhu působí od roku 

2005 a za sedm let se rozvinula ve významného poskytovatele připojení k internetu ve městě Litovel a 

jeho širokém okolí.  Firma se  snaží  přizpůsobovat  novým požadavkům trhu a využívat  moderních 

technologií. 

Obr. 2.1: Logo firmy DOUBRAVA.NET

 2.2 Zařazení studenta ve firmě

Ve firmě jsem pracoval na pozici technika sítě a servisního technika pro zákazníky. Postupem 

času  jsem byl  přibírán  na  řešení  více  složitějších  úkolů  tak,  abych  nabral  zkušenosti  pro  jejich 

samostatné  řešení.  Pracoval  jsem společně  s  kolegy  například  na  montážích  nových  spojů  mezi  

přístupovými body, včetně přesného zaměření a nastavení jejich obslužného softwaru. Spolupracoval  

jsem  na  výstavbě  nových  přístupových  bodů.  Samostatně  jsem  kompletně  nastavoval  klientská 

zařízení. Samostatně jsem vyřešil návrh a realizaci podnikové sítě kancelářského objektu zákazníka 

atd. 
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Seznámení se s firmou DOUBRAVA.NET

 2.3 Využité technologie

Technologií, které jsem za svou praxi využil více či méně, je bezpočet. Lze však uvést několik 

zástupců těh nejčastějších. Pracoval jsem vesměs se zařízeními pro bezdrátový přenos signálu značek 

Ubiquiti,  Racom,  3Com,  Airlive.  Nejčastěji  jsem se  však setkal  se  zařízeními  značky Mikrotik –  

hardwarem RouterBoard a softwarem RouterOS. Bylo nutné si tedy osvojit práci v programu Winbox, 

který  slouží  pro  správu  a  změnu  nastavení  právě  těchto  zařízení.  Využíval  jsem technologií  pro 

bezdrátový přenos signálu standardů IEEE 802.11a,b,g,n; ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1. Pro napájení 

po Ethernetu (PoE) standardu 802.3af. Pro realizaci lokální sítě technologie Ethernet a jeho standardu 

100Base-TX.  Pro  nastavení  cest  sítí  dynamického  směroavacího  protokolu  OSPF.  Pro  překlad 

soukromých adres na veřejné NAT.  Na  návrh sítí  a  kreslení  jejich schémat jsem využil  programu 

Packet Tracer od firmy Cisco.
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Vedlejší projekty

 4 Vedlejší projekty
 4.1.1 Hotspot bez přihlašování

V litovelské restauraci  Amazonka vyjednala naše firma umístění  bezplatného přístupového 

bodu pro připojení hostů restaurace k internetu zdarma. Aby se tohoto připojení nezneužívalo v dosahu 

signálu i mimo restauraci, byl požadavek na to, aby free připojení bylo pro jednotlivé klienty časově 

omezeno.  Toto omezení se však nemělo týkat majitele restaurace a zaměstnanců, požadavek byl také 

na oddělení volně přístupné sítě od pokladny.

Pro své technické řešení  jsem zvolil  zařízení  Mikrotik RB751U s  bezdrátovým rozhraním 

standardů 802.11b/g/n  a pěti LAN porty. Pro správnou konfiguraci směrovače jsem použil program 

Winbox.

Přístup k internetu již v restauraci od naší firmy byl zhotoven, ze střechy objektu byl sveden  

UTP kabel a na hraničním směrovači běžel DHCP server, proto jsem porty na Mikrotiku nastavil do 

módu switche s tím,  že první  port  jsem nastavil  jako Master  port  – uplink.  Z druhého portu byl  

vyveden kabel k pokladně a ze třetího k počítači majitele.

Bezdrátovou síť jsem navrhl tak, že jsem na WiFi rozhraní nastavil funkci Hotspot, kdy pro 

každého uživatele běžel dvouhodinový trialový limit s tím, že po další hodině se limit resetoval. Pro  

tuto funkci bylo nutné  zásadně upravit  defaultní přihlašovací webovou stránku pro přístup do sítě, 

stránka byla upravena do barev naší firmy, aby pro návštěvníky plnila reklamní roli a vložil jsem na ni 

skript pro zavedení každého trialového uživatele do systému RouterOS na Mikrotiku.

Obrázek 4.1: Upravená stránka hotspotu bez přihlašování 
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Vedlejší projekty

Obrázek 4.3: Nastavení řídící jednotky Racom Ray
Zaměření  spoje  Racom usnadňuje  možnost  zapnutí  zvukového  signálu,  jehož  výška  tónu 

udává sílu signálu. Citlivost je 0,5 dB. Rádia může tedy postupně zaměřit pouze jeden člověk bez další 

pomoci.  Přesnou  sílu signálu  lze  pak  detailně  zkontrolovat  díky k  tomu  určené  položce  v  menu 

webového rozhraní řídících jednotek.

Obrázek 4.4: Grafy síly signálu jednotky Racom Ray
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Vedlejší projekty

Pro pokrytí obce naším signálem jsem zvolil zařízení Groove od firmy Mikrotik na kterou se 

přímo může našroubovat všesměrová anténa.

Důležitým krokem bylo správně nakonfigurovat sněrování, naše firma využívá dynamického 

směrovacího protokolu OSPF, které pro volbu cest vyhodnocuje cenu linek, což je u bezdrátových sítí  

mnohem výhodnější než řešení pomocí počtu skoků. Propustnost bezdrátových cest se může značně 

lišit, proto správným nastavením cen linek lze nasměrovat provoz požadovanou cestou. V rozsáhlé síti 

také díky dynamickému protokolu nemusíme zaznamenávat spousty cest ručně, ale směrovače si je 

navzájem vymění.  Také  pokud dojde k nějaké změně  nebo výpadku nějakého směrovače,  ostatní  

směrovače si o tom dají  vědět. Po každém a tedy i tomto zařazení nového AP s novou podsítí  do 

celého zbytku sítě je nutné nakonfigurovat a spustit protokol OSPF na instalovaném zařízení, následně 

se pak rozešlou echo pakety dalším směrovačům. Nové instalované AP tedy za několik okamžiků ví o 

všech podsítích a cestách k nim, ostatní směrovače naopak ví cesty k novému apod. [1]
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Zdrojový kód

 5 Zdrojový kód
 5.1.1 Export větve IP  RouterOS – nastavený hotspot s přihlašováním:

/ip hotspot profile
set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-
directory=hotspot \
    http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-
by=cookie,http-chap \
    name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-
domain=no \
    use-radius=no
add dns-name="" hotspot-address=192.168.10.10 html-directory=hotspot 
\
    http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=http-chap name=hsprof1 rate-
limit="" \
    smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
/ip hotspot user profile
set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default 
shared-users=\
    1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
add advertise=no name=uprof1 open-status-page=always session-
timeout=5h \
    shared-users=3 status-autorefresh=1m transparent-proxy=yes
/ip ipsec proposal
set default auth-algorithms=sha1 disabled=no enc-algorithms=3des 
lifetime=30m \
    name=default pfs-group=modp1024
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.88.2-192.168.88.254
add name=hs-pool-1 ranges=192.168.10.3-192.168.10.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 authoritative=after-2sec-delay bootp-
support=\
    static disabled=yes interface=ether1 lease-time=3d name=dhcp1
add address-pool=hs-pool-1 authoritative=after-2sec-delay bootp-
support=\
    static disabled=no interface=wlan1 lease-time=1h name=dhcp2
/ip hotspot
add address-pool=hs-pool-1 disabled=no idle-timeout=none 
interface=wlan1 \
    keepalive-timeout=none name=brave-pastor profile=default
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 6 Závěr

Praxe ve firmě Jaroslav Doubrava – doubrava.net byla pro mě obrovským přínosem. Spoustu 

teorie, co jsem se naučil ve škole, jsem viděl uvedenu v reálném světu telekomunikací. Práce, co jsem 

vykonával se velmi přiblížila předmětům například Přenosu dat či Počítačovým sítím. Čas pro výuku 

je samozřejmě omezen a praxe byla pro mě tedy možnost, jak si znalosti ze školy ověřit a rozšířit.

Veškeré  řešení  zadaných  úkolů: realizace  bod–bod  bezdrátových  spojů,  všesměrových 

přístupových bodů, nastavení správného směrování, adresního rozsahu, nastavení klientských zařízení, 

realizace malé lokální sítě, bych dokázal zopakovat a řešit opětovně zcela samostatně. Všechny dosud 

realizované projekty, na kterých jsem se podílel, dosud bezproblémově běží a fungují.

Práce mě velmi bavila a utvrdila mě v tom, že se tímto směrem chci ubírat, chci v tomto oboru 

pracovat  a  samozřejmě  se  v  něm  neustále  zdokonalovat,  bez  čehož,  abych  se  udržel 

konkurenceschopným  na  trhu  práce,  se  nedokážu obejít.  Firma,  pro  kterou  jsem  pracoval  jako 

praktikant, se mnou chce spolupracovat i nadále a já chci pracovat pro ni. Jelikož se jedná, co do počtu 

pracovníků, o malou firmu, dostal jsem se po technické stránce k úplně všemu, co se za témeř rok v  

síti  doubrava.net  dělo.  Spolupodílel  jsem  se  na  projektech  rozvoje  sítě,  ale  také  i  na  nápravě 

nejrůznějších závad a problému spojených s provozem takto rozlehlé sítě. Jsem tedy velmi vděčen za 

to,  že  mi  tato  příležitost  byla  dána  a  dle  mého  názoru,  byla  má  spolupráce  s  firmou  vzájemně 

prospěšná. Firma pro mě plánuje další možnosti vzdělání na různých seminářích, v únoru jsem také 

nastoupil  na  kurz  CCNA pořádaným  výrobcem  špičkových  síťových  zařízení  Cisco.  Řešení 

nejrůznějších úkolů zadaných mně firmou ve mně tedy vzbudila opravdový zájem o obor. Myslím si 

také, že bez této praxe bych v žádném případě nebyl na reálný svět tohoto oboru připraven.

Na začátku praxe mi chyběly detailnější znalosti o směrovacím protokolu OSPF, musel jsem 

se také seznámit se systémem RouterOS a programem Winbox. Neznal jsem také strukturu dělení 

pásem pro bezdrátové přenosy dat, ať už licenčních či bezlicenčních.
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