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Abstrakt 

Předmětem diplomové práce „ Návrh počítačové sítě“ je analýza stavu konkrétní firmy 

a detailní rozbor moţného zlepšení stávajícího systému. V této práci analyzuji aktuální 

stav a poţadavky firmy. Uvádím stručný přehled dostupných technologií pro potřebu 

navrhovaného řešení. Vybírám z těchto technologií optimální variantu pro firmu. Dále 

zkoumám aktuální nákladové poloţky firmy a nabízím řešení úspor jak nákladových 

měsíčních prostředků na provoz sítě, tak pořizovacích nákladů pro samotnou výpočetní 

techniku.   

 

Abstract 

The subject of the “The Computer Network Design” thesis is the analysis of the current 

company status and a detailed analysis of its possible improvement. The present status, 

company demands and the brief summary of available technologies for proposed 

solution have been described. The optimal option for the company has been chosen. 

Current company costs have been analyzed and savings solution for both monthly costs 

for maintaining the network and purchasing cost for computer technology itself.     
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Návrh počítačové sítě, lokální síť, počítač, ekonomické zhodnocení, úspory, 

technologie, topologie sítě. 
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1. Úvod 

 

Dnešní společnost je hlavně informační. Protoţe informace jsou dnes to 

nejcennější.  Hlavním nebo jedním z hlavních prostředků shromaţdování a vůbec 

přístup k informacím je výpočetní technika. V dnešní době uţ technika pokročila a je 

důleţité, aby společnost vyuţívala dostupné technologie efektivně. Během poslední 

doby pokročila i samotná technologie počítačových sítí, která nám poskytuje rychlá a 

úsporná řešení. Náklady na pořízení a provoz sítě se finančně dostaly na velmi 

příznivou hladinu. Proto je nezbytně nutné aby toho podnik vyuţil, ať uţ při návrhu 

úplně nové počítačové sítě neboj její inovace. Dalším aspektem kvalitní sítě je její 

jednoduché ovládání uţivateli. Se stále se zrychlujícím tempem práce a informací, 

poţadují dnešní běţní uţivatelé rychlí a bezproblémoví přístup ke svým potřebným 

informacím. K tomu jim slouţí samotná výpočetní technika, která musí plnit potřeby 

uţivatele. (Jiné poţadavky má profesionální grafik navrhující různé sloţité designy a 

jiné ekonomka, která pracuje s ekonomickým softwarem.)      

 

Firma, kterou jsem se rozhodl analyzovat a následně navrhnout vhodné zlepšení 

– inovaci samozřejmě kaţdodenně vyuţívá výpočetní techniku a informační 

technologie. Zaměstnanci firmy a ani vedení však nejsou se současným stavem 

spokojeni z důvodů odezvy sítě na jejich poţadavky, pomalé elektronické pošty a 

samotného přístupu do internetové sítě.  Z tohoto důvodu se budu v diplomové práci 

zabývat součastným stavem ve firmě a návrhem vhodného řešení. Také se budu snaţit 

objasnit podmínky nutné pro vybudování kvalitní, rychlé a bezchybní sítě s 

bezproblémovým provozem. Dalším aspektem řešení budou náklady a investice 

potřebné pro takovou inovaci.  
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2. Cíl práce 

 

Cílem práce je navrhnout a implementovat vhodnou lokální počítačovou síť a 

vhodné připojení této sítě do sítě internetu tak, aby odpovídala poţadavkům 

zaměstnavatele a potřebám zaměstnanců. Tento návrh by měl zefektivnit, zrychlit a 

ulehčit práci jednotlivým pracovníkům.  

 

V analyzované firmě se síť vyuţívá od roku 1993. Její řešení je uţ poněkud 

zastaralé a vyţaduje si obnovu. Ve svém návrhu nabídnu zcela novou lokální 

počítačovou síť s moderními komponenty, pro provoz sítě ale i pro samotné uţivatele. 

Ekonomické náklady na udrţování jiţ pouţívané sítě jsou velké. V ekonomickém 

zhodnocení práce tedy porovnám náklady, které firma v součastné době má s náklady, 

potřebnými k inovaci a udrţování nové sítě.  Dále navrhnu moţnosti financování celého 

projektu.    
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3. Analýza současného stavu  

3.1. Popis firmy, historie, současnost a základní údaje o firmě 

 

Společnost vznikla v roce 1993 spojením dvou koncernů a to Spanner a Pollux- 

Premex. Scanner-Pollux-Premex spol. s. r.o. byla společností s ručením omezeným, 

zapsanou do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze, Česká 

republika, dne 21. 01. 1993. Sídlo společnosti se nacházelo v Praze 2, ul. Jana Masaryka 

28. Hlavním předmětem činnosti byly a stále je nákup zboţí za účelem jeho dalšího 

prodeje, výroba, opravy a montáţ měřidel. V roce 1999 podala společnost návrh na 

změnu v Obchodním rejstříku, s následovnými změnami: 

 

- jmenování nového jednatele společnosti ing. Milana Berana na základě 

rozhodnutí společníků ze dne 28. ledna 1999 

 

- změna společníků z firmy Premex, s. r. o., Slovenská republika na 

PREMEX-IN, a. s., Slovenská republika a Spanner Pollux GmbH, SRN na 

BTR (European Holdings) BV, Nizozemí, a názvu na Invensys Metering 

Systems spol., s.r.o. 

 

- změna sídla společnosti z ulice Jana Masaryka 28, Praha 2 na Střelničná 48, 

Praha 8. 

 

V roce 2006 koupila firmu Invensys Metering Systems spol., s.r.o. firma Sensus 

Metering Systems spol., s.r.o. a pod tímto jménem působila firma do roku 2010. 

V současnosti se firma jmenuje Sensus Česká republika spol. s r.o. 
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3.2.  Základní údaje o firmě 

 

Datum zápsu:   21.ledna 1993 

Obchodní firma:  Sensus Česká republika spol. s r.o. 

Sídlo:    Praha 8, Libeň, Střelničná 48, PSČ 182 00 

Identifikační číslo:  481 14 651 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

 

3.3.  Předmět podnikání 

 

- koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboţí uvedeného 

v příl. 2-3 zák. č. 455/91 Sb. 

- výroba, opravy a montáţ měřidel 

- sluţby v oboru měřící techniky 



16 

 

Generální ředitel 

MilanBeran 
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3.4.  Organizační struktura 
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3.5.  Vlastní analýza 

 

V této kapitole zhodnotím momentální stav sítě, síťových prostředků, připojení 

k internetu a současný stav firmy.  

Administrativního budova je jendopodlaţní. Síťová kabeláţ zde byla zavedena 

při výstavbě budovy v roce 1993.  Před jakýmkoli zásahem do sítě je nutno 

zdokumentovat současný stav sítě, aby se v případě problému mohlo vţdy vrátit 

k původnímu řešení, coţ by bez dokumentace bylo velice sloţité. Proto tuto 

dokumentaci vytvořím. V případě, ţe by modernizace sítě nenastala, tyto informace 

vţdy budou k dispozici. Nejdůleţitějšími body analýzy jsou:  

 

 Zjištění aplikací, které firma vyuţívá nejvíce, zejména terminálové aplikace 

 Popis síťových protokolů   

 Dokumentace dosavadní sítě  

 Rozpoznání potenciálních úzkých míst  

 Zjištění věcných omezení a vstupních pokladů pro návrh sítě  

 Charakteristika dostupnosti stávající sítě  

 Charakteristika výkonnosti sítě   

 Charakteristika spolehlivosti stávající sítě  

 Zjištění míry vyuţití sítě  

 Určení stavu nejdůleţitějších směrovačů  

 Zjištění stávajícího systému a nástrojů pro správu sítě  

 Shrnutí celkového stavu dosavadní internetové sítě 
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V prvním kroku je důleţité zakreslení topologie sítě 

A. Zakreslení síťové topologie 

Je zapotřebí zaznamenat mapu sítě, rychlost, typ a její jednotlivé dílčí segmenty. 

Důleţitý je popis, názvy a adresy hlavních zařízení jako jsou servery nebo tiskárny. Pro 

jasné a zřetelné vyjádření stávajícího stavu ho budu přirovnávat k jedné ze základních 

topologií (sběrnicová, kruhová, hvězdicová, atp.) Jednotlivé druhy budou popsány 

v teoretické části návrhu topologie sítě.  Zaznamenáno v programu Microsoft Visio – 

příloha práce č. 1  

B. Schémata adresování 

Jsou velmi důleţitou částí, mající velký vliv na případné změny v síti. 

Nejdůleţitější jsou adresy hlavních aktivních síťových prvků a adresy jednotlivých PC 

(pokud jsou nastaveny statické adresy), jednotlivých print serverů, tiskáren, síťových 

úloţišť a serveru samotného.  

Popis: 

Síťový prvek Adresa 

Server 10.42.13.8 

Print server 1 10.42.13.3 

Print server 2 10.42.13.4 

Tiskárna HP LASERJET 1520  10.42.13.5 

Tiskárna HP ColorLaser jet 3000 10.42.13.6 

Tabulka č.1 Popis stávajících důleţitých IP adres 

Klientské PC získávají adresu z DHCP serveru.  

C. Rychlost sítě Intranet a Internet 

Stávající rychlosti v intranetu jsou 100 Mbps a do internetu 512 Kbps.  
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D. Popis aplikací vyuţívaných ve firmě Sensus. 

V níţe uvedené tabulce je popis hlavních aplikací, které se ve firmě vyuţívají.  

Typ aplikace znamená, o jakou aplikaci se jedná, např. multimediální, databázová nebo 

e-mailová 

Aplikace Typ Počet klientů  

SAP databázová 5 

Evomer databázová 3 

MS Outlook e-mail 13 

Tabulka č. 2 Popis a typ vyuţívaných aplikací 

Výše uvedené aplikace jsou nejdůleţitější nosné aplikace potřebné pro 

bezproblémový chod firmy.  

Hlavní a nosné aplikace firmy jsou SAP a e-mail klient MS Outlook. V aplikaci 

SAP probíhá veškerá práce se zboţím od nákupu přes naskladněni aţ po samotný prodej 

koncovým zákazníkům, včetně účetnictví. Druhým a nezbytným programem je e-

mailový klient, který slouţí zejména pro komunikaci (přijímaní objednávek atp.) 

V momentálním stavu jsou obě tyto aplikace spouštěny na vzdáleném serveru v 

německé centrále v Ludwigshafenu. Protoţe je pevné propojení o šířce pásma neboli 

rychlosti pouze 512 Kbps, je práce mnohokrát pomalá a obtíţná. Přijímaní a odesílání 

emailů větších objemů trvá i několik desítek minut.  Aplikace SAP často vypadává a je 

proto nutné začít pracovat od znova. Firma vyuţívá lokální program Evomer pro vedení 

reklamací a oprav s databází vedenou na lokálním serveru.  

E. Moţná úzká místa v síti  

Takovým místem se nazývá v našem případě místo, kde se setkává pomalejší 

linka s linkou rychlejší – případ sítě typu WAN, kdy centrála posílá data větší rychlostí 

neţ je pobočka schopna přijmout. Z tohoto důvodu můţe nastat například ztráta spojení. 



20 

 

Pokud tato situace nastane, je nutné nastavit kapacitu rychlejší linky na nejvyšší 

moţnou rychlost linky pomalejší.  

F. Dostupnost a spolehlivost stávající sítě 

Tento velmi důleţitý údaj lze pouţit jako srovnávací parametr při návrhu sítě 

nebo při její modernizaci. Vedení firmy nejvíce přesvědčí nákladovost či finanční ztráta 

způsobené výpadkem sítě. Tyto výpadky jsou uvedeny v přehledné tabulce na dva typy 

výpadku a to typ lokální, kdy spadne lokální síť, a výpadky dálkové, kde je problém 

v připojení na centrálu a připojení k internetu.  

 

Typ poruchy 
Datum posledního 

výpadku 
Délka výpadku Příčina 

Průměrná 

doba mezi 

výpadky 

Lokální síť 11. 12. 2009 60 minut zmrznutí Switche 1 za 2měsíce 

Dálková  2. 2. 2010 120 minut problém v lince 2-3 / rok 

Tabulka č.3 Záznam poruch 

G. Výkonnost – rychlost sítě 

Výkonnost a rychlost lokální sítě je 100 Mbps a je přijatelná (ping < 50ms). 

Hlavním problémem firmy je spojení linkou na centrálu o přenosové rychlosti 512 

Kpbs, coţ je velmi malá propustnost na poţadavky firmy (hlavně aplikací typu MS 

OUTLOOK).  

Popis aktivních prvků sítě a správa 

Momentálně se v síti nachází několik aktivních prvků. Hlavními jsou router typu 

Cisco 1700, switch Edimax-ES 5246 100 Mbps, HDSL Data Terminál, tři print servery 

a dvě síťové tiskárny, 11 klientských PC. A kabeláţ je typu CAT 5e.  

Náklady na vedení sítě, o níţ se outsourcingová firmy jsou vysoké a činí cca. 

500EUR za měsíc. Naopak náklady na připojení internetu jsou vysoké, neboť pronájem 
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linky a řešení point-to-point připojení je nákladné. Firma platí 1100 EUR měsíčně za 

pronájem linky.   

3.6.  Zjištěné skutečnosti  

Z provedené analýzy nám vyplývají jednoznačné nedostatky počítačové sítě a 

také náročné poţadavky její uţivatelů. Mezi základní nedostatky patří :  

 Zastaralá kabeláž, kabely které jsou poloţeny v budově jsou zastaralé a 

jiţ neodpovídají kladeným nárokům 

 Nedostačující připojení do sítě internet, připojení k internetu je pomalé a 

celkově komplikuje práci všem pracovníkům 

 Náklady na provoz, ekonomické výdaje jak pro připojení k internetu, tak 

pro udrţování sítě jsou nepřiměřeně vysoké 

 Stáří serveru, počítačových stanic a notebooků, většina jmenovaných 

komponent je starší 4 let, coţ je nevyhovující pro efektivní práci 

uţivatele  

 

Důleţitý bude počet počítačů začleněných do navrhované počítačové sítě a 

popsání jejich funkčnosti. Objasním, kde se budou jednotlivé navrhnuté komponenty 

nacházet, jaké poţadavky jsou kladeny na jednotlivé stanice a potřebný výkon těchto 

stanic pro plnohodnotné vyuţití v počítačové síti.  
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4. Teoretická východiska 

Pro samotný návrh hardwaru nutnému k profesionálnímu návrhu počítačové sítě 

je nutný teoretický popis samotné počítačové sítě, významu propojení počítačů, toku dat 

ve společnosti a zároveň v síti. V následující kapitole jsou stručně vysvětleny jednotlivé 

způsoby propojení počítačů do sítě peer-to-peer nebo klient-server. Nutné je uvést i 

jednotlivé topologie sítí, a na základě poţadavků vyhodnotit vyuţití správné topologie. 

Popsány jsou aktivní prvky sítě (Switch, Hub, Router) a i samotná kabeláţ.  

4.1.  Popis počítačové sítě 

Pojmem počítačová síť se rozumí spojení dvou a více počítačů tak aby mohli 

navzájem sdílet své prostředky, pomocí propojovacího média (optický kabel, kroucená 

dvojlinka, atp.)[6]  

 

Pokud jsou pracovní stanice spojeni do sítě mohou sdílet: 

 data 

 zprávy 

 grafiku 

 tiskárny 

 faxové přístroje 

 modemy 

 další hardwarové zdroje  
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4.1.1.  LAN - lokální síť 

 

Zpočátku se pouţívaly malé sítě, s asi deseti navzájem propojenými počítači a 

tiskárnou. Velikost sítě, včetně počtu počítačů, omezovala dostupná technologie. Dnes 

uţ je moţné dosáhnout podstatně větších sítí. Takovým sítím na jednom podlaţí budovy 

nebo v jedné malé firmě se říká lokální síť (LAN z anglického Local Area Network). 

Většina moderních sítí LAN podporuje širokou škálu počítačů a jiných zařízení. Kaţdé 

zařízení musí pouţívat vlastní fyzické protokoly a protokoly datového spojení pro 

konkrétní síť a všechna zařízení, která chtějí komunikovat se všemi ostatními v síti, 

musí pouţívat stejný komunikační protokol. Ačkoliv jednotlivé sítě LAN jsou 

prostorově omezeny (např. oddělení nebo budova úřadu) mohou být propojeny do 

větších sítí. Podobné sítě LAN se propojují pomocí mostů (bridge), které slouţí jako 

body přenosu mezi sítěmi, rozdílné sítě LAN se spojují ústřednami (gateways, které 

přenášejí data a zároveň je konvertují podle protokolů pouţívaných sítí příjemce. Sítě se 

rozdělují podle poměru doby vysílání a přijímání dat. U LAN je doba vysílání tv vyšší 

neţ doba šíření signálu ts po přenosovém médiu (tv > ts). [10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.1  Poměr vysílaní a příjímání dat  
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4.1.2. MAN - metropolitní síť 

 

Veřejná síť pracující vysokou rychlostí a schopná přenášet data na vzdálenost aţ 

80 km. Většinou podporuje data i hlas. Tato síť je menší neţ WAN ale větší neţ LAN. 

Pro klasifikaci pro ní platí přibliţně to samé co v síti LAN (viz. nahoře). Síť MAN má 

přibliţně stejnou dobu vysílání jako šíření signálu (tv = ts).[4]  

4.1.3. WAN - rozlehlá síť 

 

S růstem geografického dosahu sítí připojováním uţivatelů v různých městech 

nebo státech přerůstá síť LAN a MAN do sítě WAN (Wide Area Network). Počet 

uţivatelů v takové síti můţe činit od deseti do několika tisíc uţivatelů. Doba vysílání je 

menší neţ doba šíření (tv < ts).[4]  

4.1.4. Význam počítačové sítě 

 

Společnosti si instalují počítačové sítě především proto, aby mohli sdílet zdroje a 

aby umoţnili přímou komunikaci. Zdroje zahrnují data, aplikace a periferní zařízení. 

Periferním zařízením je například externí disketová mechanika, tiskárna nebo modem. 

Přímá komunikace zahrnuje posílání zpráv, odpovídání na zprávy nebo e-mail. 

 
 

Obrázek č.2 Ukázka jednoduché sítě 
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Tiskárny a další periferie 

Před nástupem sítí bylo potřeba mít svou vlastní tiskárnu, ploter a další periferní 

zařízení. Neţ vznikly sítě, jedinou moţností, jak sdílet tiskárnu, bylo střídat se u 

počítače, ke kterému byla tato tiskárna připojena. Sítě nyní umoţňují, aby data i 

periferie sdílelo současně několik lidí. Pokud velký počet lidí potřebuje pouţívat 

tiskárnu, mohou všichni pouţívat tiskárnu, která je zapojena do sítě. 

Aplikace 

Pomocí sítí je moţné sjednotit pouţívání aplikací, jako například textového 

procesoru, a zajistit tak, ţe všichni pracovníci zapojení do sítě budou pouţívat stejnou 

aplikaci a její verzi. 

4.2.  Typy sítí  

4.2.1. Peer-to-peer 

 

Je typ sítě, která poskytuje jednoduchou a finančně nenáročnou metodu 

propojení osobních počítačů, jejíţ hlavním cílem je sdílení souborů nebo tiskáren. Tento 

typ sítě na rozdíl od většiny nepotřebuje mít k dispozici ţádný server, čím ve velké míře 

šetří finanční prostředky. Není zapotřebí ani síťového operačního systému. Jednotlivé 

počítače tu fungují na rovnocenné bázi, to znamená, ţe počítač se chová jako klient i 

server zároveň. Takto propojené počítače mohou poskytovat svá data i zdroje všem 

připojeným počítačům, stejně jako server se serverem v serverovém typu počítačové 

sítě. Sítě peer-to-peer se v praxi často nazývají pracovní skupina. Znamená to 

spolupráci mezi PC bez centrálního řízení. To je hlavní rozdíl od nejrozsáhlejší 

počítačové sítě a to sítě serverového typu. Pro takovou sít je potřebný jedině legální 

operační systém a fyzické propojení jednotlivých počítačových stanic, z čehoţ vyplývá, 

ţe kaţdá stanice musí být vybavena síťovou kartou.  

V současné situaci na trhu dominuje operační systém Microsoft Windows.Díky 

jeho dostupnosti a rozšíření po celém světě je síť typu peer-to-peer jednoduše 

konfigurovatelná a levná záleţitost. Hlavní vyuţití je v malých firmách a domácnostech, 

kde po propojení všech komponent do sítě je nutné nastavení sdílení souborů, tiskáren a 
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dalších zařízení jednoduchou úlohou. Pro technicky zdatnější uţivatele není problém 

propojit i klientské počítače s jiným operačním systémem jakým jsou různé distribuce 

Linuxu, Unixu atd. [1]  

 Hlavní výhody sítě peer-to-peer jsou náklady a elementárnost instalace. Na 

základě jiţ nainstalovaných operačních systémů na počítačích, nevyţaduje tato síť další 

doplňkové nákupy softwaru nebo speciálního počítače serverového typu, 

Nejrozšířenější operační systém MS Windows podporuje síť tohoto typu a pomocí něho 

se jednoduše nakonfigurují jednotlivé počítače, aby mohly v pracovní skupině vzájemně 

komunikovat a vyuţívat navzájem svoje zdroje. [1]  

Mezi základní výhody tehdy patří: 

 Minimální pořizovací náklady. Není třeba kupovat speciální server 

 Elementárnost sestavení a nastavení 

 Není zapotřebí síťový operační systém, vše potřebné obsahuje základní verze 

OS 

 Dostupnost ke zdrojům a jednotlivým stanicím je stabilní, není závislá na 

centrálním serveru jako přístupovému bodu celé sítě, vypadne-li jedna stanice, 

s dalšími lze bez problémů pracovat, vypadne-li však v serverovém řešení 

server, spadne celá síť.  

Nevýhody sítě peer-to-peer  

Sítě typu peer-to-peer jsou výborným síťovým řešením, při omezení finančními 

prostředky, nebo nechutí  komplikovat síť instalací a konfigurací síťového serveru a 

operačního systému. Ale i tyto sítě mají svá velká omezení. Prvním velkým omezením 

je velikost takto postavené sítě. Maximální velikost je doporučena na deset počítačů, 

experti dokonce uvádějí jenom pět. Je to z toho důvodu, ţe větší počet počítačů 

přistupujících k informacím znamená velký nápor pro rovnocenné počítače, které tyto 

informace, data, nebo zdroje poskytují. Protoţe tato síť rozděluje zdroje po síti, velký 

počet rovnocenných sdílení můţe přístup k souborům zkomplikovat (zejména rychlost 

přístupu). Dalším faktem je bezpečnost. Nemáme-li centrální řízení, nemáme ani 

centrální zabezpečení sítě. Aby mohli jednotliví uţivatelé vyuţívat zdroje sítě, nemusí 

se autentifikovat na centrálním serveru. Vše záleţí pouze na nastavení sdílení zdrojů 
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v pracovní skupině. Kaţdému v síti sdílenému zdroji (tiskárny, soubory, CD-DVD 

mechaniky) lze přiřadit zabezpečení typu heslo. Tento proces se nazývá Zabezpečení na 

úrovni sdílení. [7]  

Mezi základní nevýhody patří: 

 Bez centrálního řízení nelze vytvořit korektní a přehledné zálohování 

 Zabezpečení je sloţité a musí se provádět jednotlivě 

 Čím více zdrojů sdílí jeden klient, tím větší zatíţení je na jeho klientském PC. 

Například pokud si více uţivatelů tiskne na tiskárně připojené k vašemu PC, 

jsou při tisku vyuţity všechny procesní zdroje vašeho PC   

 Lokalizace potřebného zdroje můţe uţivatelům způsobovat problémy 

 Nutnost zapamatování si velkého počtu hesel 

 

Základem počítačové sítě peer-to-peer je i spolupráce jednotlivých uţivatelů 

mezi sebou. Je to proto, ţe uţivatelé sami řídí různou škálu zdrojů, prostředků a 

procesů. Přes všechny uvedené nevýhody je tato síť dobrým způsobem pro sdílení 

zdrojů v domácích nebo menších firemních počítačových sítích. Přejeme-li si sdílet 

tiskárnu mezi více uţivateli, nebo téţ hrát hry, pak je k tomu tato síť vhodná. 

4.2.2. Počítačové sítě serverového typu 

 

Tento typ počítačové sítě na rozdíl od sítě typu peer-to-peer umoţňuje vystavět 

rozsáhlé sítě o několik desítkách, či stovkách uţivatelů. Tento typ sítě nabízí mnohem 

větší vyuţití zdrojů. Důvodem je specializovanost serverů, například poštovní server, 

databázový server, file server, atp. Pro tento typ sítě je typické centralizované řízení 

zdrojů a klientů. Zjednodušují proces přidávaní nového počítače, uţivatele nebo zdroje 

do jiţ vybudované sítě. Mají vysokou škálovatelnost – jednoduché rozšiřování. U tohoto 

typu sítě je zapotřebí výkonný počítač - server. Je to vlastně počítač s velmi výkonným 

hardwarem a softwarem. Tento server po sloţitém nastavení umoţňuje uţivatelům 

přihlašování do sítě, nabízí jim přiřazené zdroje – soubory a tiskárny. Tyto zdroje jsou 

předem definovány, to znamená kaţdému uţivateli je nastaven přístup a přesné zdroje 
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vyuţití. Server na základě přihlašovacího jména a hesla ověřuje úroveň přístupu 

uţivatele, čímţ je  vytvořeno mnohem bezpečnější prostředí neţ je tomu u sítí typu 

peer-to-peer. Přistup k síťovým zdrojům je mnohem jednodušší, neţ je tomu u sítě typu 

peer-to-peer, kde je zapotřebí pro kaţdý zdroj nastavit heslo.[5]  

Plusy a mínusy sítě serverového typu 

Tak jako je tomu u všech typů sítí i v tomto případě se setkáme s klady a zápory. 

Mezi základní a nejvíce upřednostňovaný fakt patří centrální řízení zdrojů, rychlý a 

jednoduchý přístup k nim. Nejvíce rozšířený operační systém MS Windows Server 

(2003, dnes uţ ho pomalu nahrazuje verze 2008) řídí všechny zdroje (adresáře, přístup 

k souborům a jednotlivým diskům, tiskárnám, uţivatelům, atp.) pomocí sluţby 

Windows Active Directory. Tato sluţba je vyuţívaná pro management všech síťových 

prostředků. Slouţí tedy k přidávaní a odstraňování uţivatelů a počítačů; k seskupování 

uţivatelů, kteří přistupují ke stejným zdrojům do skupin. Umoţňuje nastavovat 

oprávnění kaţdému uţivateli, nebo skupině, kam má nebo nemá přístup.  

Tato vynikající moţnost centrálně spravovat všechny síťové zdroje a uţivatele je 

samozřejmě finančně nákladná. Největší výdaj tvoří server a jeho síťový operační 

systém, který si tento typ sítě bezpodmínečně vyţaduje. Dalším nevyhnutným výdajem 

jsou náklady na kvalifikovanou osobu nebo firmu (při vyuţití outsourcingu), která je 

schopná se o takto postavenou síť starat – spravovat jí. Nicméně v dnešní době jsou 

náklady na pořízení výše jmenovaných skutečností niţší, neţ tomu bylo kdykoliv 

předtím (z důvodů globalizace a konkurence schopnosti). Tyto všechny aspekty vedly 

k tomu, ţe v dnešní době je jiţ síť na bázi serverového (centrálního) řešení standardem i 

pro menší firmy. Bezpečnost a centrální správa umoţňují společnosti chránit svá citlivá 

data před útoky zvnějšku a všeobecnou kontrolu a přístup k nim i z vnitřku sítě.  

Mezi základní výhody patří: 

 Důleţité informace a data se dají jednoduše a pohodlně zálohovat, protoţe jsou 

uloţeny na centrálním místě – na serveru 

 Specializace serveru umoţňuje uţivatelům rychlý a spolehlivý přístup 

k potřebným informacím nebo zdrojům  
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 Ověřování uţivatele a jeho práv funguje jednoduše na základě jeho 

přihlašovacích údajů (jméno a heslo) 

 Vysoká škálovatelnost  

 

 

Mezi základní nevýhody patří: 

 Vysoké náklady na pořízení velmi výkonného serveru, síťového operačního 

systému a s ním spojené klientské licence 

 Náklady na správce sítě, kvalifikovanou osobu nebo firmu, která se bude síť 

spravovat 

 V případě selhání hlavního serveru (shoří, dojde ke krádeţí, atp.), zkolabuje celá 

síť 

Počítačová síť typu LAN (Local Area Netwrok) se v dnešní době stala standardem pro 

kaţdou podnikající společnost. I sítě menších rozměrů mohou vyuţívat různé typy 

(specializaci) jednotlivých serverů pro poskytování určených zdrojů uţivatelům.  

4.3.  Typy serverů  

Ověřování jména a hesla v síti provádí server. Jestliţe údaje nesouhlasí, server 

nepovolí uţivateli vstup do sítě a tím zamezí vyuţití prostředků. Ve velkých sítích, kdy 

se zapíná více klientských počítačů najednou by mohlo dojít k problémům (hodně 

uţivatelů se najednou přihlašuje a server nestíhá v poţadovaném čase vyřizovat všechny 

poţadavky). Proto existují různé specializace serverů, delegování úkolů na jiné 

specifické servery.  

4.3.1. Souborové servery  

 

Hlavním úkolem tohoto typu serveru je, ukládání a uchovávání souborů, se 

kterými uţivatelé pracují. Mohou to být například soubory, které sdílí velký počet 

uţivatelů (veřejné sloţky). Lze si vytvořit soukromé podsloţky, které uţ náleţí 
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konkrétnímu uţivateli. Velkou výhodou souborového serveru je, ţe všechny důleţité 

informace jsou na jednom místě, Uţivatelé k nim mají snadný přístup a vyřešenu otázku 

zálohování. Nevýhodou zůstává, ţe přestane-li tento server fungovat, všichni uţivatelé 

ztratí přístup k souborům.   

4.3.2. Komunikační servery  

 

Typ serveru nebo specializace, která zabezpečuje uţivatelům komunikaci po síti 

LAN prostřednictvím příslušného softwaru. Jedná se hlavně o elektronickou poštu a 

sdílení informací po síti. Dnes nejpouţívanější softwary jsou Microsoft Exchange 

Server a Lotus Notes.  

 

4.3.3. Tiskové servery 

 

Slouţí zejména pro síťové tiskárny. Ke kaţdému vlastnímu tisku jsou zapotřebí 

takzvané tiskové úlohy, tento tiskový server má proto vlastní prostředky. Management 

takové tiskárny je jednoduchý. Správce můţe jednoduše měnit pořadí tiskových úloh, 

odmazávat tyto úkoly.  

4.3.4. Aplikační servery 

 

Tento typ serverů je mnohokrát základem rozličných ve firmě vyuţívaných 

aplikací. Například různé databázové systémy nebo ekonomické softwary, program 

Excel. Tím, ţe tyto aplikace jsou uloţeny – nainstalovány na jednom centrálním místě, 

je jejich aktualizace a udrţování poměrně snadné. Uţivatelé spouštějí aplikaci z jednoho 

místa, server. Stačí aktualizovat pouze aplikaci na serveru, nikoliv u kaţdého klienta 

samostatně.  

 

4.3.5. Webové servery 

 

Jedná se o servery specializující se na hosting web stránek, které mohou 

navštěvovat zákazníci i zaměstnanci. Většina firem si najímá specializované firmy, 
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které jim stránku vytvoří a starají se o ní. K nastavení tohoto web-serveru slouţí mnoho 

různých specializovaných aplikací.  

4.3.6. Ostatní druhy serverů 

V síti se nachází mnoho dalších typů serverů. Jejich úlohou není jen 

zabezpečovat uţivateli přístup k nějakému konkrétnímu zdroji, ale musí se starat a 

plynulý a bezproblémový chod sítě. V kaţdém typu sítě, která vyuţívá protokol TCP/IP 

(je přes 80 %), musí mít kaţdá stanice jedinečnou síťovou adresu – IP ADRESU, aby 

mohl komunikovat s jednotlivými komponenty sítě a naopak. Plně automatická sluţba, 

která se stará o adresování  se nazývá DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. 

Tato sluţba bývá většinou spuštěna na hlavním serveru. Kaţdý síťový operační systém, 

či uţ je to Windows nebo Linux, mají tuto sluţbu vestavěnou. To znamená, ţe sluţba je 

nakonfigurována pro přidělování dynamických IP adres. V některých případech, je ale 

nutné, aby IP adresa byla nikoliv dynamická (můţe se měnit při kaţdém přihlášení 

stanic do sítě), ale statická – například pro síťové tiskárny. V tom případě provedeme 

prostřednictvím sluţby DHCP a MAC adresy zařízení rezervaci IP adresy. To nám 

zaručí, ţe zařízení bude mít stále stejnou IP adresu.  

 Dalším nesdílným serverem je takzvaný DNS server. Domain Name Service, 

jedná se o sluţbu, která nám zabezpečuje překlad IP adres na jména a naopak. Kaţdé 

PC musí mít svojí vlastní IP adresu a tak je tomu i v síti internet. Nelze si však 

pamatovat tolik čísel. Například při přístupu na stránku  www.seznam.cz se napíše do 

prohlíţeče tato URL adresa. Za touto adresou se ale skrývá IP adresa webového serveru 

a zapomoci DNS se vám toto automaticky přeloţí a přesměruje Vás na poţadovanou 

stránku.  [8]  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.seznam.cz/
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4.4.  Topologie  

Topologie představuje mapu síťové kabeláţe a způsob propojení PC mezi sebou, 

vlastní fyzické uspořádáni v síti LAN. Existují tři základní topologie : 

 Sběrnicová (BUS) 

 Hvězdicová (STAR) 

 Kruhová (RING) 

4.4.1. Topologie typu sběrnicová  

 

Topologie sběrnicová (Bus) je charakteristická tím, ţe jednotlivé stanice sítě 

jsou postupně připojovány na průběţné vedení - sběrnici. Zpráva vyslaná libovolnou 

stanicí se šíří po celé sběrnici, a tak ji můţe stanice, které je adresována, přímo 

přijmout. Je to typ pasivní topologie, protoţe počítače pouze naslouchají. Jestliţe na 

sběrnici identifikují sebe jako adresáta, okamţitě data přijmou. Chtějí-li vysílat, 

ubezpečí, se ţe nikdo jiný na síti nevysílá a potom informace odešle. Tyto všechny 

úkony se dějí pomocí síťové karty. [10]  

 

 

Obrázek č.3 Sběrnicová síť 
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4.4.2. Topologie typu hvězdicová  

 

Topologie hvězdicová (Star) je v oblasti sítí LAN typická tím, ţe jednotlivé 

stanice jsou vţdy propojeny na rozbočovač-HUB, coţ je jistá forma propojovacího 

centra. Omezujícím faktorem je pouze počet portů v Hubu. V běţné praxi je však tato 

koncepce velmi často pouţívaná ve sloţitější podobě, kde na místě jedné nebo několika 

stanic je pouţit opět HUB a k němu je pak připojena další hvězdicová struktura stanic, 

takţe vznikne stromová architektura propojení stanic. Tato koncepce je jednoduše 

rozšířitelná. I v této topologii se zpráva vyslaná jednou stanicí šíří po celé síti, aby ji 

mohla cílová stanice přijmout.  

 

Obrázek č.4 Hvězdicová síť 

Toto propojení vyuţívá oddělené kabelové připojení pro kaţdou stanici. To 

znamená, ţe případný problém na klientské stanici lze rychle a efektivně lokalizovat. 

Hvězdicová topologie nabízí centralizované zdroje a správu. Protoţe jsou však všechny 

počítače připojeny k centrálnímu bodu, vyţaduje tato topologie při instalaci velké sítě 

velké mnoţství kabelů. Selhání HUBu ve hvězdicové topologii způsobí "spadnutí" sítě u 

stanic k němu připojených. Je proto vhodné ho chránit před výpadkem elektrického 

proudu zdrojem UPS. Pokud ve hvězdicové síti selţe jeden počítač nebo kabel, který ho 

připojuje k rozbočovači, pouze tento nefunkční počítač nebude moci posílat nebo 

přijímat data ze sítě. Zbývající část sítě bude i nadále fungovat normálně.[10]  
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4.4.3. Topologie typu kruhová 

 

Topologie kruhová je vytvořena postupným propojením stanic do souvislého 

kruhu. Zpráva je v této síti předávána postupně jedním směrem od stanice ke stanici, aţ 

dospěje do stanice cílové. Uvedená topologie je charakteristická např. pro sítě Token-

Ring. 

 

 

Obrázek č.5 Kruhová síť 
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Obrázek č.6 Token Ring 

Odstraňování problémů v kruhových topologiích je velmi sloţité, a je to 

z důvodu, ţe závada jednoho počítače přeruší celý datový tok. Totéţ se týká přidáváni, 

resp. odebíraní klientů ze sítě. Tento proces můţe způsobit zkolabování celé sítě. 

Hardwarové prostředky pro takovýto typ topologie jsou velice nákladné a vyţadují 

adekvátní znalosti pro provozování. Tento typ sítě se pouţívá pouze ve velkých 

podnikových sítích. (Nejvíce jejich vyuţívá společnost IBM). V menších a domácích 

sítích se tento typ topologie nevyuţívá. [10]  
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4.5.  Síťové komponenty 

Na základě pouţité topologie počítačové sítě, bude síť vyţadovat určitý druh 

propojovacího zařízení k propojení jednotlivých síťových komponent (jednotlivé 

počítače, tiskárny, atp.) mezi sebou. V případě budoucího rozšiřování sítě a přidávání 

nových počítačů budou zapotřebí další propojovací komponenty s určitou funkcí 

(aktivní síťové prvky). Základní síťové prvky: 

 Huby (rozbočovače) 

 Bridge (mosty) 

 Switche (přepínače) 

 Routery (směrovače) 

 

4.5.1. Síťové karty 

 

Síťová karta je nejdůleţitějším komponentem v síti. Kaţdá stanice a server musí 

síťovou kartu obsahovat kvůli zabezpečení komunikace mezi počítačem a fyzickým 

nosičem (kabelem). Většina nových počítačů nebo serverů obsahují síťovou kartu jiţ od 

výroby na základní desce, tudíţ není potřeba tuto kartu pořizovat. Je to potřebné jenom 

pro starší PC, které síťové rozhraní nemají. Toto rozhraní má dále na starosti vlastní 

přenos dat, respektive přeměnu dat. Po sběrnici počítače putují jednotlivé informace po 

sběrnicích paralelně, pro síťový přenos však potřebujeme sériový přenos. Vysílač a 

přijímač obsaţen v síťové kartě je schopen tyto data adekvátně měnit. Kaţdá síťová 

karta nabízí také základní systém adresování (ten je zapotřebí pro přesun dat od jedné 

stanice k druhé). Tyto adresy se téţ nazývají MAC adresy – Media Access Control. Je 

to jedinečná hardwarová adresa karty.  

   Tyto karty existují ve více variantách a to v závislosti na síťové architektuře 

vyuţívané v síti, ale i na poţadovaném rozhraní v počítači, například PCI rozhraní na 

základní desce, USB rozhraní. Při výběru síťové karty je důleţité, aby byla kompatibilní 

s architekturou navrţené sítě. Naše navrhovaná síť je typu Ethernet, coţ je 
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nerozšířenějším typem sítě vůbec jak pro sítě typu peer-to-peer nebo sítě na bázi 

serveru. Všechny hardwarové poloţky u tohoto typu sítě jsou ekonomicky méně 

nákladné, neţ je tomu například v sítích typu Token-Ring.  

 Specifikace síťové karty musí splňovat specifikaci celé sítě. Pouţívá-li se síť 

standardu Gigabit Ethernet (všechny aktivní kompetenti jsou tohoto typu), co je 1 Gbps, 

musí i síťová karta poskytovat tento standard. Při pouţití síťové karty 100Mbs, coţ je 

Fast Ethernet, je siť poddimenzována, a málo výkonná. Síťová karta také musí zapadat 

do volného slotu v počítači, ve většině případů je to slot PCI. Toto rozhraní poskytne 

celkově lepší výkon, díky velké propustnosti dat. Existují i některá další vylepšení 

v síťových kartách, které zrychlují komunikaci mezi počítačem (procesorem) a síťovou 

kartou. Jedná se hlavně o:  

 Vyrovnávací paměť. Jedná se o vlastní paměťový čip umístěný přímo na síťové 

kartě, slouţí k uchovávaní dat, která očekává procesor, nebo i  data pro přenos 

do sítě LAN. 

 DMA – Direct Memory Access, co znamená přímý přístup do paměti RAM 

počítače. Toto řešení nám šetří procesor, protoţe síťová karta je schopna si data 

přímo vzít nebo je uloţit do paměti RAM počítače.  

Ty síťové karty, které poskytují výše uvedené funkce jsou ekonomicky více nákladné 

neţ standardní síťové karty. Při výběru síťové karty pro server, s velkou zátěţí, se raději 

vybere karta draţší a kvalitnější, která nám také zajistí poţadovaný výkon. 

4.5.2. Huby 

HUB je aktivní prvek počítačové sítě, který umoţňuje její větvení a je základem 

sítí s hvězdicovou topologií. Chová se jako opakovač. To znamená, ţe veškerá data, 

která přijdou na jeden z portů (zásuvek), zkopíruje na všechny ostatní porty, bez ohledu 

na to, kterému portu (počítači a IP adrese) data náleţí. To má za následek, ţe všechny 

počítače v síti „vidí“ všechna síťová data a u větších sítí to znamená zbytečné 

přetěţování těch segmentů, kterým data ve skutečnosti nejsou určena.  Kaţdý dostupný 

port v HUBu představuje propojovací bod pro síťové zařízení. Klientské počítače a další 

síťové zařízení jsou připojena pomocí jednotlivých síťových kabelů. Kdyţ nám síť 

naroste nad počet volných portu v HUBu, lze zakoupit hub další a vytvořit tak větší síť. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdicov%C3%A1_topologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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V současnosti se Huby jiţ pouţívají omezeně. Jedním z důvodu je, ţe byly původně 

navrţeny pro síť typu Ethernet, coţ je 10 Mbs. Huby s větší přenosovou rychlostí jsou 

finančně náročnější. [8]  

4.5.3. Bridge 

Most označuje v počítačové síti síťové zařízení, které spojuje dvě části sítě na 

druhé (linkové) vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Most je pro protokoly vyšších 

vrstev transparentní (neviditelný), odděluje provoz různých segmentů sítě, a tím 

zmenšuje i zatíţení sítě. V případě, kdy se síť rozroste do velkých rozměrů (stovky 

zařízení) je vhodné síť rozdělit do menších částí, na takzvané segmenty. Most nám 

vlastně odděluje provoz dvou segmentů sítě, tak ţe si ve své paměti RAM sám sestaví 

tabulku MAC (fyzických) adres a portů, za kterými se dané adresy nacházejí. Leţí-li 

příjemce ve stejném segmentu jako odesílatel, most rámce do jiných částí sítě neodešle. 

V opačném případě je odešle do příslušného segmentu v nezměněném stavu (týká se 

pouze tzv. Unicast rámců, které jsou určeny jedinému příjemci). Tento přístup šetří 

celkovou vytíţenost sítě. [8]  

4.5.4. Switch 

Switch je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. Switch 

obsahuje větší či menší mnoţství portů (aţ několik stovek), na který se připojují síťová 

zařízení nebo části sítě. Pojem switch se pouţívá pro různá zařízení v celé řadě síťových 

technologií. Nejčastěji se se switchem potkáme jako s aktivním prvkem v síti Ethernet 

realizované kroucenou dvojlinkou. Zde nahradil dříve pouţívané HUBy (rozbočovači), 

které signál jednoduše kopírovaly do všech ostatních rozhraní. Pracuje zde na 2. vrstvě 

OSI modelu. Vedle vyššího výkonu (stanice připojené k různým rozhraním switche 

navzájem nesoutěţí o médium) znamená přínos i pro bezpečnost sítě, protoţe médium 

jiţ není sdíleno a data se vysílají jen do rozhraní, jímţ je připojen jejich adresát. Kdo je 

kde si switch určí automaticky z procházejícího provozu, konkrétně z adres odesilatelů 

uvedených v rámcích, které do switche přicházejí. Pouţívá se algoritmus Backward 

Learning Algorithm. Z těchto údajů si switch automaticky plní tabulku identifikující 

cílová rozhraní pro jednotlivé adresy. Pokud switch dostane k doručení rámec směřující 

na jemu dosud neznámou adresu, chová se jako HUB a rozešle rámec do všech 

ostatních rozhraní. Lze očekávat, ţe oslovená stanice pravděpodobně odpoví a switch se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%A5ov%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI
http://cs.wikipedia.org/wiki/RAM
http://cs.wikipedia.org/wiki/MAC_adresa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Unicast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%AD%C5%A5ov%C3%BD_port_%28hardware%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Backward_Learning_Algorithm&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Backward_Learning_Algorithm&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Backward_Learning_Algorithm&action=edit&redlink=1
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tak vzápětí dozví, kde se nachází. Ethernetové switche mají problém se smyčkami v síti, 

vytvářenými za účelem redundance. Pokud síť obsahuje smyčku (mezi dvěma uzly 

existuje více neţ jedna cesta), mohou pakety od stejného odesílatele přicházet chaoticky 

z různých rozhraní a dokonce týţ paket můţe do switche dorazit několikrát. Switch není 

v takovém prostředí schopen rozpoznat, kde se kdo nachází. Tento problém řeší switch 

mechanismem zvaným Spanning Tree protokol, kterým se dohodnou na nepouţívání 

některých tras tak, aby ze sítě zmizely smyčky. Vytvoří se minimální kostra sítě 

dosahující do všech jejích míst. Kdyţ dojde ke změně v topologii (např. rozpojení 

některé linky), bude aktivována některá z dosud odstavených tras tak, aby nový strom 

nadále pokud moţno pokrýval celou síť. Tyto změny se ovšem nedějí okamţitě, je zde 

jisté zpoţdění. [8]  

Switche dnes často nabízejí i některé pokročilejší funkce, jako například 

 management - moţnost upravovat nastavení switche pomocí telnetu nebo 

webového rozhraní (HTTP) 

 VLAN - podpora virtuálních sítí 

 SNMP - vzdálená správa zařízení, hlášení určitých stavů a situací apod. 

4.5.5. Router 

Je zařízení ze všech aktivních prvků „nejinteligentnější“, je to aktivní síťové 

zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. 

Routování probíhá na třetí vrstvě referenčního modelu ISO/OSI (síťová vrstva). 

Netechnicky řečeno, router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Router se 

podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Rozdílné funkce routerů a 

switchů si lze představit switche jako silnice spojující všechna města ve státě a routery 

jako hraniční přechody spojující různé země. Routování je většinou spojováno s 

protokolem IP, ačkoliv se stále pouţívají i jiné, méně populární protokoly. Obecně jako 

router můţe slouţit jakýkoliv počítač s podporou síťování a pro routování v menších 

sítích se často dodnes pouţívají běţné osobní počítače, do vysokorychlostních sítí jsou 

však jako routery pouţívány vysoce účelové počítače obvykle se speciálním 

hardwarem, optimalizovaným jak pro běţné přeposílání (forwarding) datagramů, tak 

pro specializované funkce jako šifrování u IPsec tunelů. Jiné změny také zlepšují 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Spanning_Tree_protokol&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostra_grafu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Web
http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://cs.wikipedia.org/wiki/VLAN
http://cs.wikipedia.org/wiki/SNMP
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%A5ov%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%A5ov%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%A5ov%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Routov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/IP_datagram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI
http://cs.wikipedia.org/wiki/Switch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://cs.wikipedia.org/wiki/IPsec
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spolehlivost. Například pouţívání stejnosměrného napájení (které se můţe v datových 

centrech odebírat z baterií) místo napájení přímo ze sítě, pouţívání flash pamětí místo 

pevných disků. Velké moderní routery se tak podobají spíše telefonním ústřednám, 

jejichţ technologie k routerům (vzhledem ke stále častějšímu nasazování protokolu IP i 

ke spojování hovorů) konverguje a které routery případně nahradí, zatímco malé 

routery, kombinované například s kabelovými nebo DSL modemy, eventuálně WiFi 

přístupovými body, se stávají běţným vybavením domácností. [8]  

4.6.  Kabeláž 

Pro vlastní propojení jednotlivých síťových komponentů mezi je třeba určité 

přenosové médium, určitý druh kabeláţe. Dnes nejpouţívanějším a cenově 

nejdostupnějším propojovacím médiem v počítačových sítích je měděný drát. Existují i 

další způsoby, jakými jsou různé bezdrátové technologie, nebo vyuţití jiţ stávajících 

elektrických rozvodů. Standardy jsou  měděné kabely. Tyto kabely přenášejí datové 

toky jako elektrický signál. Přerušované změny tohoto elektrického signálu se rozlišují 

na 1 a 0 bitového toku. Síťové karty mají na starost získávat z počítače informace a 

předávat je ven na síťové médium ve formátu, který je kompatibilní s daným médiem. 

(pouţíváme-li měděný drát, je elektrická informace převedena na tento drát, pouţíváme-

li optické vlákno, je tato světelná informace převedena na optické vlákno). Měděné 

kabeláţe se dělí na koaxiální kabel a kroucenou dvojlinku. Ceny kabelů s optickými 

vlákny (na tomto typu kabelu není ţádné rušení, z důvodu vyuţívaní světelné energie) 

za poslední tři roky rapidně klesly, je stále nejrozšířenějším a nejpouţívanějším typem 

kroucená dvojlinka.   

4.6.1. Charakteristika kroucené dvojlinky 

Kroucená dvojlinka nebo také kroucený pár je druh kabelu, který je pouţíván u 

telekomunikačních a počítačových sítích. Je tvořena páry vodičů, které jsou po své 

délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy 

výsledné páry (anglicky: twisted, odsud také twisted pair, či zkráceně „twist"). Oba 

vodiče jsou v rovnocenné pozici (i v tom smyslu, ţe ţádný z nich není spojován se zemí 

či s kostrou), a proto kroucená dvojlinka patří mezi tzv. symetrická vedení. Signál 

přenášený po kroucené dvojlince je vyjádřen rozdílem potenciálů obou vodičů. 

Důvodem kroucení vodičů je zlepšení elektrických vlastností kabelu. Minimalizují se 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datov%C3%A9_centrum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datov%C3%A9_centrum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datov%C3%A9_centrum&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Flash_pam%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_%C3%BAst%C5%99edna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modem
http://cs.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_vodi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Symetrick%C3%A9_veden%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1l
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takzvané přeslechy mezi páry a sniţuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím okolím, tj. 

je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí. 

Vychází se z principu elektromagnetické indukce. Dva souběţně vedoucí vodiče se 

chovají jako anténa: pokud je jimi přenášen střídavý signál, vyzařují do svého okolí 

elektromagnetické vlny. Konkrétní efekt takovéhoto vyzařování samozřejmě závisí na 

mnoha faktorech (frekvenci signálu, fyzickém provedení souběţných vodičů atd.), ale 

při přenosových rychlostech dnešních počítačových sítí efekt vyzařování není jiţ 

zdaleka zanedbatelný. 

Efekt „vyzařující antény“ lze ale výrazně sníţit tím, ţe se oba vodiče pravidelně zkroutí. 

Vyzařování se tím sice neodstraní úplně, ale sníţí se na takovou míru, která jiţ můţe být 

přijatelně nízká (v tom smyslu, ţe ani neohroţuje lidské zdraví, ani neovlivňuje jiná 

zařízení či jiné přenosové cesty). V praxi ovšem můţe záleţet na konkrétních fyzických 

dispozicích a dalších poţadavcích, ale i na normách či legislativních úpravách, a 

výsledná míra vyzařování kroucené dvojlinky bez dalšího stínění můţe stále být ještě 

příliš vysoká. Pak musí být místo tzv. nestíněné kroucené dvojlinky (UTP, Unshielded 

Twisted Pair) pouţita dvojlinka stíněná (STP), která díky svému stínění vykazuje niţší 

míru vyzařování. 

Hlavní kategorie kroucené dvojlinky jsou uvedeny v následující přehledné tabulce: 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Interakce
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A1_indukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_vodi%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_vln%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enosov%C3%A1_rychlost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9na
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99enosov%C3%A1_cesta&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dispozice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Legislativa
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD
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Tabulka č.4 Kategorie kabeláţe [8]   

Kategorie 1 

Tento typ rozvodů není určen k datovým přenosům, lze jej pouţít 

např. k telefonním rozvodům. Přenosové rychlosti do 1 Mbit/s, 

vhodné např. pro analogové telefonní rozvody, ISDN apod. 

Kategorie 2 

Určen pro přenos dat, s maximální šířkou pásma 1,5 MHz. Pouţívá 

se pro digitální přenos zvuku a především pro rozvody IBM Token 

Ring. Přenosové rychlosti kolem 4 Mbit/s. 

Kategorie 3 

Rozvody určené pro rozvody dat a hlasu s šířkou pásma 16 MHz a 

přenosovou rychlostí do 10 Mbit/s. Vyuţívá se u datových přenosů 

označovaných jako 10Base-T Ethernet. 

Kategorie 4 
Určen pro přenos dat v sítí Token ring, s šířkou pásma 20 MHz a 

přenosovou rychlostí do 16 Mbit/s. 

Kategorie 5 

Pracuje v šířce pásma do 100 MHz. Rozvody pro počítačové sítě s 

přenosovou rychlostí 100 Mbit/s, resp. 1 Gbit/s v případě vyuţití 

všech 8 vláken. Vyuţíván u 100 Mbit/s TPDDI a 155 Mbit/s ATM. V 

současné době je nahrazen standardem kategorie 5E. 

Kategorie 5e 

Pracuje rovněţ v šířce pásma do 100 MHz, avšak vyţaduje nové 

způsoby měření parametrů a v některých parametrech je přísnější. 

Cílem je provozovat 1 Gbit/s. Vyuţíván u 100 Mbit/s TPDDI, 155 

Mbit/s ATM a GigabitEthernet. 

Kategorie 6 

Pracuje s šířkou pásma 250 MHz. Vyuţívá se pro ultrarychlé páteřní 

aplikace v oblasti lokálních sítí. V současné době nejvíce vyuţívaná 

kabeláţ pro nově budované rozvody. 

Kategorie 6a 

Pracuje s šířkou pásma 500 MHz. Pouţívá se pro zvláště rychlé 

páteřní aplikace v oblasti lokálních sítí. Vyuţívá se i pro 10GBASE-

T Ethernet (10 Gbit/s). 

Kategorie 7 

Pracuje v šířce pásma do 600 - 700 MHz. Kabel je plně stíněný - 

kaţdý pár je stíněn zvlášť Al fólií a kabel sám má ještě celkový štít. 

Tato „plně stíněná“ konstrukce má ale za následek větší váhu, větší 

vnější průměr a menší ohebnost kabelu neţ UTP nebo ScTP. Pouţívá 

se pro přenosy plné šířky videa, teleradiologii, (např. i vládní správa 

USA). V současné době se provádí první pokusy s tímto standardem. 

Komerčnímu vyuţití nejvíce překáţí vysoká cena komponentů a 

především neznalost protokolu i fyzického vyuţití. 
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4.6.2. Charakteristika optického kabelu 

 

Optický kabel je alternativou měděného drátu. Hlavní vyuţití je na páteřních sítí, 

nebo v rozsáhlých podnikových sítí.  Jiţ zmíněný velký pokles cen optických vláken 

spustil jejich nasazování v sítích LAN. K přenosu informace optickým vláknem musíme 

nejprve převést elektrický signál na modulované světelné záření. „Nosnou vlnu“ 

generuje koherentní zdroj světla – laser nebo speciální LED. Po přenosu světelného 

paprsku optickým vláknem získáme zpět původní elektrický signál pomocí 

fototranzistoru. Zařízení pro změnu elektrického signálu na optický a naopak nazýváme 

media converter (obsahuje speciální síťová karta). 

 

Pozn. Index lomu (n) je základní fyzikální charakteristika optického prostředí. Je 

definován jako poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla určité vlnové délky v 

daném prostředí. Na rozhraní dvou látek s rozdílným indexem lomu dojde k odrazu 

nebo lomu světelného paprsku – viz Snellův zákon. [11]  
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4.7.   Přenos dat 

 Pro přiblíţení a lepší pochopení popisované problematiky je popsán způsob 

jakým informace (data) putují po síti. Ten se liší podle toho jak, data „tečou“ mezi 

jednotlivými komponenty v síti. Jeden bit je nejmenší jednotkou údaje v PC. Jsou 

reprezentovány buď „1“ nebo „0“. Například vytvářejí-li uţivatelé tabulku vidí 

jednotlivá data jako odstavce textu nebo čísla ve sloupcích v tabulce. Počítač však tato 

data vidí jako soubor jedniček a nul (takzvaná binární data). Data v samotném počítači 

se přenášejí ve formě bitových toků po sběrnici základní desky v PC. Po takové sběrnici 

je moţno posílat několik bitových toků najednou. Tuto sběrnici si lze představit jako 

cestu mezi jednotlivými komponenty v PC. K přenosu dat po síti teda z jednoho PC do 

druhého je zapotřebí síťového prostředku. Nejčastěji pouţívaným prostředkem je 

metalický kabel. Data však putují pouze v jednom bytovém toku, který se nazývá 

sériový přenos. Zařízení, které je schopno data zhustit pro sériové vyuţití potřebné 

k přenosu po síti, se nazývá síťová karta. Tato karta v sobě obsahuje jak vysílač, tak 

přijímač, které jsou schopny uvedený úkon provést. Síťovou kartu zle koupit 

samostatně, ale ve většině případů je jiţ integrovaná v základních deskách pro počítače i 

pro notebooky. Síťová karta je tedy spojovacím prostředkem mezi počítačem a síťovým 

prostředkem (kabelem). [1]  
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4.8.  Hlavní důvody propojení počítačů v síti 

Důvodů, proč počítače do sítě připojovat, je hodně. Kaţdá organizace vyuţije síť 

podle vlastních potřeb. To znamená, ţe kaţdá síť je specifická a odlišná. Hlavním 

důvodem je vyuţití zdrojů a komunikace. Například vyuţití tiskáren nebo kamery pro 

video konferenci. 

Níţe uvedené důvody jsou hlavními znaky pro vytvoření počítačové sítě, její 

udrţování respektive zlepšení: 

 Sdílení dat, dostupnost a rychlost: Vytvoření kvalitní a rychlé počítačové 

sítě vede k moţnosti sdílet a vyuţívat objemné datové soubory z jednoho 

místa více uţivateli. Všechny například firemní soubory jsou přístupné 

všem, kteří je potřebují, z jednoho místa.  

 Sdílení hardwarových prostředků: Jednotliví uţivatelé mohou vyuţívat – 

sdílet jednu tiskárnu, diskové pole, nebo svá lokální zařízení, například 

jednotku  

CD-ROM. 

 Sdílení aplikací: V rámci sítě je moţnost vyuţívat jednu aplikaci více 

uţivateli, například tabulky programu Excel, nebo různé účetní softwary. 

Software je nainstalovaný jenom na serveru, kam se lokálně připojuje 

více uţivatelů, velkou výhodou je aktualizace a údrţba takovýchto 

aplikací, kdy stačí aktualizovat pouze instalaci na serveru a nikoliv u 

kaţdého uţivatele zvlášť 

 Komunikace: Rychlé a plynulé vyuţití elektronické pošty, ale také video 

nebo audio konference.  

 

Počítačová síť ukrývá mnoho dalších funkcí a moţností. Samostatný fakt, ţe síť 

jiţ existuje, znamená, ţe lze tuto síť připojit k sítím dalším. Velká firma, jejíţ matka je 

v USA a dcera v České republice můţe obě tyto sítě spojit do jedné velké korporátní 

sítě. Výhodou je obrovská přehlednost všech uţivatelů (zaměstnanců firmy). [5]  

 



46 

 

4.9.  Zdroje financování investičních projektů 

Důleţitým finančním rozhodnutím, v souladu s podnikovými cíli, je zabezpečit 

vhodné řešení optimální kapitálové struktury, to znamená podíl jednotlivých sloţek 

vlastních a cizích zdrojů financí v podniku. Hlavním cílem rozhodování je co 

nejefektivněji vyuţít jiţ existující disponibilní zdroje a co nejvýhodněji získat zdroje 

externí, s přihlédnutím na cenu jednotlivých zdrojů (nerozdělený zisk patří mezi 

nejlacinější zdroje, vlastní kapitál mezi nejdraţší, a úvěr se nachází uprostřed). Nakolik 

jsou zdroje limitujícím faktorem kaţdé investice, financování projektů by mělo 

dodrţovat určité podmínky a pravidla investování v konkrétním podnikatelském 

záměru.[12]   

Při hledání optimální kapitálové struktury, hledáme optimum mezi dvěma 

protichůdnými cíli investičního projektu, a to dosaţení ekonomické efektivnosti a 

finanční stability investičního projektu. Pro optimální strukturu platí: „ Optimální 

kapitálovou strukturu dosahuje podnik v bodě, kde se výhody plynoucí ze zvyšování 

podílu cizího kapitálu vykompenzují marginálními náklady finančních těţkostí, 

spojených s moţným růstem platební neschopnosti.[13]   

4.9.1. Financováni investic z vlastních zdrojů 

Při financování z vlastních zdrojů dosahujeme výraznou nezávislost od zdrojů 

cizích a úsporu z úrokových nákladů, ale zároveň zvolíme nejdraţší variantu 

financování. Důvodem je fakt, ţe zisk z projektu je zdaněný a dividendy se vyplácejí ze 

zisku po zdanění, kdeţto úroky z úvěru jsou součástí nákladů a tím sniţují zdanitelný 

základ. Při zvyšováni podílu cizích zdrojů dosáhneme ekonomicky efektivnější 

parametry investičního projektu. Zvyšování cizího kapitálu má však jistá rizika spojené 

s finanční stabilitou podniku. Při financování z cizích zdrojů, musí firma platit 

pravidelné úroky a splátky a to bez ohledu na finanční situaci, co můţe vést k finančním 

problémům a můţe být důvodem neúspěchu celého projektu. [12]  
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4.9.2. Financování bankovním úvěrem 

Nejrozšířenější formou cizího (externího) financování je bankovní úvěr. 

Nejvýhodnější formou je hlavně z hlediska individuálního přístupu a flexibilnosti při 

stanovení úvěrových podmínek pro konkrétní projekt. Úvěr je pro podnik návratnou 

formou získání externích zdrojů. Pro firmu jsou důleţité podmínky, za kterých moţno 

daný úvěr čerpat. [12]  

Financování úvěrem má i svoje nevýhody: 

 cizí kapitál zvyšuje zadluţenost podniku a tím sniţuje jeho finanční stabilitu, při 

velkém rozsahu dluhu roste nebezpečí bankrotu, to se zvlášť projevuje v období 

poklesu prodeje (celkových trţeb) 

 vysoký úrok 

 kaţdý další dluh je draţší a je obtíţnější ho získat (větší riziko pro věřitele) 

 vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které musí být 

přizpůsobeno věřitelům. 
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5. Návrh řešení 

5.1.  Rozšíření a zrychlení sítě LAN, kabeláž a topologie.  

5.1.1.  Shrnutí požadavků  

Z analýzy vyplývá, ţe firma poţaduje co nejrychlejší přístup k  informacím 

uloţeným na serveru. Poţadují velkou přenosovou rychlost. Návrh musí být jednoduše 

rozšířitelný pro případné další uţivatele, nebo komponenty sítě. 

5.1.2. Návrh 

Pro samotnou síť LAN bude pouţita nová kabeláţ s přenosovou rychlostí aţ 1 

Gbps, kategorie 6. Vyuţitá topologie bude typu hvězda. Pro kaţdého klienta budou 

zapotřebí čtyři přípojná místa (jedno pro počítač, jedno pro síťovou tiskárnu, jeden pro 

IP telefon, a jeden jako rezerva) umístněna v blízkosti pracovního stolu. Ve firmě je 

celkově devět stanic, to znamená třicet šest přípojek. Centrální datový rozvaděč bude 

umístěn v místnosti pro server. Tato místnost má výhodnou strategickou polohu pro 

začátek vedení kabeláţe, navíc je klimatizovaná a téměř bez prachu. Kompletní vedení 

kabeláţe provede na objednávku certifikovaná firma, na základě poţadavků naší firmy. 

Umístnění jednotlivých přípojných míst je uvedeno v příloze č. 1. 

5.1.3.  Návrh a cena hardwarových komponentů 

Rack – datový rozvaděč: 32U, 800x800 stojanový, černý, uzamykatelné skleněné dveře 

Hlavní vlastnosti: 

 stojanový 19" rozvaděč 

 krytí IP20 

 bezpečnostní kalené sklo dveří v populární kouřové barvě, snadno 

odnímatelné a uţivatelsky volitelně připevněné jako levé nebo pravé  

 plné zadní a boční dveře 

 perforovaný horní kryt  

 součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro 

uchycení instalovaných zařízení.  

 spojovací materiál (klecové matice, podloţky, šrouby M6) je přibalen 

k rozvaděči 
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 všechny části pro montáţ snadno odnímatelné 

 číselně označené pozice usnadňující montáţ 

 v dolní části rozvaděče je umístěn zemnící bod pro připojení zemnícího 

vodiče 

 v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláţ a jsou 

zakryty záslepkami. 

 do víka a spodní části je moţné instalovat ventilační jednotku 

 splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2 

Kabeláž: C-TECH UTP kat. 6 drát, 305m 

 Nestíněná kroucená dvojlinka se značenou metráţí od 1 po 305 metrů. 

Produkt Cena 

 Kompletní dodávka kabeláţe, všech komponentů (datový 

rozvaděč, lišty, zásuvky, atp. ) 
40 000 

Tabulka č. 5 Cenová relace pro kabeláţní komponenty  
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5.1.4.  Fyzická kompletace – inovace sítě 

Samotná fyzická instalace síťových komponentů bude provedena certifikovanou 

firmou evvo spol. s r.o., včetně mé účasti. Kabeláţ bude vyměněna za kabeláţ kategorie 

6 s přenosovou rychlost aţ 1 Gbps. Bude vedena v ochranných lištách tak, aby se 

zabránilo případnému poškození. Kabeláţ bude na svém konci vţdy zakončená 

zásuvkou pro datové kabely typu RJ-45. Všechny další komponenty (samotný server, 

switch router, datový rozvaděč) budou umístěny v jiţ vybudované místnosti, kde je 

sníţená prašnost prostředí a klimatizace pro potřebné chlazení. Síťové tiskárny se 

nainstaluje na připravené stoly v kaţdé kanceláři, z důvodů, aby uţivatelé měli rychlý a 

bezproblémový přístup k jednotlivým dokumentům.  

5.2.  Připojení k internetu 

5.2.1. Shrnutí požadavků  

Stávající připojení k síti internet je nedostačující. Firma pro to poţaduje 

navýšení rychlosti. Dále je zapotřebí symetrického připojení z důvodu pouţívání 

informačního systému, který data neustále odesílá. 

5.2.2. Návrh  

Pro připojení do sítě internet bude vyuţito nové navrhované inovativní řešení od 

firmy IPEX s propustností 2 Mbps. Bude se jednat o technologii SHDSL zabezpečující 

symetrické připojení. Firma také zajistí dovedení linky aţ do místnosti s datovým 

rozvaděčem, kde se spojí se switchem.   

Produkt Cena 

Připojení k síti internet, 2Mbps, SHDSL, aktivace 4 490 

Připojení k síti internet, 2Mbps, SHDSL, měsíční poplatek 8 750 

Tabulka č. 6 cena internetového připojení 
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5.3.  Servery 

5.3.1.  Shrnutí požadavků 

Uţivatelé počítačů připojených k navrhované počítačové síti budou vyuţívat 

zejména webové sluţby, celofiremní sít intranet, v jejím rámci sítě zasílat a přijímat 

emailovou poštu, ukládat dotazy na podporu prodeje, stahovat aktuální podklady pro 

nabídky atp. Budou vyuţívat síťové tiskárny pro tisk potřebných dokumentů. Stahovat, 

nahrávat a přistupovat k důleţitým firemním informacím. Doména firmy Sensus Česká 

republika bude vytvořena sluţbou Active Directory, která bude spuštěna na serveru. 

5.3.2. Nárvh 

Řízení sítě bude probíhat na bázi serveru. Vlastní server bude řídit celou síť. 

Jeho role budou následovné: 

 Souborový server - bude umoţňovat přístup k souborům a jeho správu 

 Tiskový server - bude umoţňovat přístup k tiskárnám a jejich správu 

 DHCP server - bude centrálně spravovat adresy IP a související 

informace a automaticky je poskytovat klientům. To umoţní provedení 

konfigurace sítě klientů na serveru, namísto jejího nastavování v 

jednotlivých klientských počítačích 

 Radič domény - ukládá data a spravuje interakci mezi uţivatelem 

a doménou, včetně procesů přihlášení uţivatele, ověřování a vyhledávání 

v adresáři. 

Detailní nastavení všech serverových rolí provede odborný pracovník. Na 

serveru bude pouţít software Windows Server 2008 Standard Edition. Vše poběţí 

na jednom fyzickém serveru. Server bude od firmy Dell, s moţností přímé montáţe 

do datového rozvaděče, pro ušetření místa a dobré chlazení.  

Produkt Cena 

DELL™ PowerEdge™ PEM610 50 600 

Tabulka č.7 cena serveru 
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5.4.  Aktivní prvky sítě  

5.4.1. Switch a router 

Jako switch bude pouţit Gigabitový switch od firmy D-LINK. Tento Výkonný 

gigabitový switch disponuje 24portami. Jednotlivé porty si automaticky detekují 

přenosovou rychlost. Switch je vhodný pro navrhovanou síť o rychlosti 1 Gbps.   

Výkonný router typu CISCO bude dodán poskytovatelem internetového připojení.  

Produkt Cena 

D-Link DGS-3100-24TG 11 990 

Cisco router Zdarma od dodavatele internetového připojení 

Tabulka č. 8 ceny aktivních prvků 

Konkrétní technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 

5.5.  Klientské stanice  

5.5.1. Shrnutí požadavků 

Klientské stanice by měli vyhovovat nárokům kladeným uţivateli. A ty jsou zejména:  

 Rychlá reakce počítače na akci uţivatele 

 Kvalitní a bezporuchový chod  

 Moţnost připojení více monitorů 

 Moţnost pracovat s více aplikaci najednou, bez poznatelného omezení výkonu 

5.5.2.  Návrh a rozmístnění 

Stávající schéma rozloţení jednotlivých PC stanic zůstane zachováno. Firma 

vyuţívá 9 pevných PC stanic a 4 notebooky pro obchodní zástupce. Kaţdý počítač bude 

pevně připojen k nově navrhované počítačové síti. V prvním patře budou tři počítače 

pracovníků prodeje, pro ekonomickou kancelář jeden počítač, pro sekretářku ředitele 

jeden počítač a jedna stanice pro pana ředitele. Další tři počítače budou v technickém 

oddělení a skladu v přízemí. Jeden server ve speciální místnosti.  

Jednotlivé uţivatele lze rozdělit do podskupin na základě vykonávané funkce a 

poţadavků.  
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První navrhovaná stanice bude pro zaměstnance, kteří vyuţívají počítač ke 

kaţdodenní práci (obchodní oddělení, sekretářka, ekonomka, generální ředitel, sklad). 

To znamená, hlavně pro práci s podnikovým informačním systémem,  kancelářským 

balíkem MS Office a s elektronickou poštou. Dále přípravu nabídek, zpracovávání 

objednávek, tisk a v neposlední řadě prohlíţení sítě internet. Tato stanice musí být 

spolehlivá, bezporuchová a s dobrou odezvou (reakční dobou) na akce uţivatele.  Pro 

tyto účely jsem vybral počítač detailně popsaný v kapitole 6.1.2. Zároveň ke všem 

těmto stanicím budou připojeny 2 LCD panely. Důvodem je velká přehlednost při práci, 

zejména při spravování objednávek přijatých elektronickou poštou, kdy na jedno LCD 

si uţivatel otevře objednávku a na druhém jí zadává do informačního systému. Věřím, 

ţe uţivatelé tuto funkci ocení, a jsem si jist, ţe jim usnadní a zlepší efektivitu práce.   

 Druhý typ počítače bude počítač pro technické oddělení, na kterém budou 

spouštěny různé duhy aplikací pro konfigurace prodávaných výrobků. Z tohoto důvodu 

musí být počítač výkonnější, aby mohlo být spuštěno více procesů najednou a počítač 

rychle reagoval. Konkrétní konfigurace je popsána v kapitole 6.1.2. K těmto stanicím 

budou rovněţ připojeny 2 LCD panely.  

 Na všechny stanice bude kromě stanice pro generálního ředitele a ekonomky 

(kde bude jako zobrazovací zařízení pouţit širokoúhlý LCD display), budou připojeny 

LCD panely o velikosti 19“.  

 Na všech PC bude nainstalován MS Windows XP a kancelářský balík MS 

OFFICE 2007.  

Nutností kvalitní sítě je vlastní počítačová stanice, která bude splňovat 

podmínky k připojení do počítačové sítě. Základní pracovní stanice bude obsahovat 

počítačovou skříň (se vším nezbytným hardwarem uvnitř), monitor typu LCD, myš a 

klávesnici.  
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Monitor je základním výstupným zařízením kaţdé pracovní stanice. Zobrazuje 

veškeré informace uţivateli vizuální formou. Dnes je LCD display vzhledem k jeho 

poměru cena/výkon jiţ standardem téměř všude. Avšak v některých firmách se ještě 

můţeme potkat se starým typ CRT monitoru. My budeme vyuţívat tři základní verze 

zobrazovacího zařízení a to: 

 Standardní LCD monitor o velikosti úhlopříčky 19“  

 Standardní širokoúhlý monitor o velikosti úhlopříčky 22“, hlavně pro 

potřebu naší pracovnice na účetním oddělení, která širokoúhlou 

obrazovku vyuţije při tvoření rozsáhlých tabulek v Excelu (hlavně 

různých výkazů a statistik) 

 2 Standardní LCD monitory o velikosti úhlopříčky 19“, pro velkou 

přehlednost a ulehčení práce na obchodním oddělení, hlavně vytváření 

nabídek. 

5.5.3. Počítačová skříň včetně hardwarových prostředků  

Pro bezproblémový a plynulý chod počítače jsou důleţité jeho jednotlivé 

komponenty. Z kterých se skládá. Nejdůleţitějšími částmi jsou základní deska, 

procesor, paměť RAM, pevný disk, mechanika pro čtení a zápis na DVD a v neposlední 

řade síťová karta, my ale zvolíme variantu s integrovanou gigabitovou síťovou kartou 

na základní desce. Zvolenou níţe popsanou konfiguraci jsem zvolil na základě 

konzultací s pracovníkem společnosti DELL a poţadované ceny.  

Navrhovaný stolní počítač pro pracovníky obchodního oddělení, sekretářku, ekonomku 

a generálního ředitele: Dell Optiplex typu 380 Small Form Factor. 

Navrhovaný stolní počítač pro pracovníky technického oddělení: Dell Optiplex typu 

780 

Tento počítač bude vyuţíván technickým oddělením. Od standardní konfigurace 

se liší větší pamětí a pevným diskem. 

Konkrétní technické parametry všech výše uvedených počítačových stanic a LCD 

displejů jsou uvedeny v příloze č. 2 
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5.5.4. Přenosný počítač 

Navrhovaný přenosný počítač pro pracovníky obchodních zástupů: Dell Latitude 

E6400 

Velmi výkonný přenosný počítač s velkou kapacitou baterie. Bude slouţit 

obchodníkům ke kaţdodenní práci a k různým prezentacím. 

Produkt Popis Cena za kus 

LCD pane DELL ST2310 22" 
Maximální rozlišení 1 280 x 1 024,  

Kontrastní poměr 800:1, DVI 
3 759 

LCD panel DELL P190S 19" 
Maximální rozlišení 1 920 x 1 080,  

Kontrastní poměr 800:1, DVI 
3 190 

Počítač Dell Optiplex typu 380 

Procesor Intel Core 2 Duo E7400, 2GB 

RAM, ATI RADEON 3450, 160 GB 

SATA HDD 

14 290 

Počítač Dell Optiplex typu 780 

Procesor Intel Core 2 Duo E8600, 4GB 

RAM, ATI RADEON 4650, 500 GB 

SATA HDD 

17 990 

notebook     

Dell E6400 

Procesor Intel Core i5-5401M, 4GB 

RAM, Intel HD graphics, 320 GB SATA 

HDD 

27 900 

Tabulka č. 9 cenové relace pro klientské stanice. 

Konkrétní technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 

5.6. Záloha dat 

Zálohu dat bude provádět server. Doposud nebyla prováděna ţádná záloha dat, 

coţ je velkým firemním nedostatkem. Záloha bude probíhat na současném 

nejspolehlivějším zálohovacím zařízení, kterým je magnetická páska s kapacitou 200 

GB. Záloha bude prováděna denně metodou DRIFT-TO TAPE a jednou týdně v pátek, 

bude ve večerních hodinách (vzhledem na časovou náročnost procesu zálohováni) 

provedena kompletní záloha serveru FULL – TO TAPE. 
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5.7.  Tisk a kopírovaní  

Na kaţdém oddělení bude umístěna multifunkční tiskárna (tiskárna 

s kopírovacím zařízením). Toto zařízení bude disponovat i vlastním skenerem pro 

skenování jednotlivých objednávek do elektronické podoby (v případě, ţe přijdou 

faxem nebo poštou).  

5.7.1.  Síťová tiskárna 

Bude pouţita varianta od značky Hewlett-Packard z důvodu, nejlevnějšího 

provozu tisku na trhu. Konkrétní technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 

5.8. Návrh časového harmonogramu 

Po schválení projektu a zabezpečení všech hardwarových komponentů pro 

výstavbu sítě, se objedná certifikovaná firma na provedení poţadované práce. Celý 

proces bude trvat přibliţně dva dny. Všechny práce musí být realizovány přes víkend, 

aby nebyl ohroţen provoz firmy.  

5.9. Návrh financování řešení  

Nabízí se několik různých způsobů financování této mnou nabízené rozvojové 

investice. Dvě hlavní varianty jsou vlastní financování, nebo financování cizí a to 

financování úvěrem.  

V následující kapitole jsem podrobně rozepsal financování úvěrem a vlastním 

kapitálem. Na konci kapitoly varianty zhodnotím a doporučím jednu, jako moţnost 

financování nabízeného projektu 

 

 

 

 

 

 



57 

 

5.10. Kalkulace nákladů 

Celkové náklady by zahrnovaly investici na koupi nového hardwarového 

vybavení, náklady na dopravu, montáţ a konfiguraci serveru. Ceny jsou uváděny v Kč, 

bez DPH. 

Produkt Popis Počet ks Cena za kus cena celkem 

LCD pane DELL ST2310 22" 

Maximální rozlišení 

1 280 x 1 024,  Kontrastní 

poměr 800:1, DVI 

2 3 759 7518 

LCD panel DELL P190S 19" 

Maximální rozlišení 1 920 x 1 

080,  Kontrastní poměr 800:1, 

DVI 

14 3 190 44660 

Počítač Dell Optiplex typu 380 

Procesor Intel Core 2 Duo 

E7400, 2GB RAM, ATI 

RADEON 3450, 160 GB 

SATA HDD 

7 14 290 100030 

Počítač Dell Optiplex typu 780 

Procesor Intel Core 2 Duo 

E8600, 4GB RAM, ATI 

RADEON 4650, 500 GB 

SATA HDD 

2 17 990 35980 

notebook         

Dell E6400 

Procesor Intel Core i5-5401M, 

4GB RAM, Intel HD graphics, 

320 GB SATA HDD 

4 27 900 111600 

síťová tiskárna         

HP Color LaserJet CP3525n 

384 MB RAM, 30str/min, 

USB 2.0, LAN,  1200x600dpi 

barevně i černobíle,  

4 15 490 61960 

switch       0 

D-Link DGS-3100-24TG   1 11 990 11990 

server 
    

DELL™ PowerEdge™ PEM610 
 

1 
 

50 600 

kabeláž         

C-TECH UTP kat.6 drát, 305m   1 2 190 2190 

Materiál pro instalaci kabeláţe 

datový rozvaděč, patch panel, 

lišty, konektory RJ-45, 

zásuvky 

-   35 000 

Práce  Přibliţný rozpočet     40 000 

Spolu       501 528 

Tabulka č.10 Kalkulace nákladů investice 
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5.11. Financování úvěrem 

5.11.1. Doba poskytnutí, forma splácení a její frekvence 

Od banky bychom si vzali úvěr 500 000 Kč. Anuitní (konstantní) splátky 

bychom rozloţili do pěti let s intervalem splácení 4x do roka. Úrokovou sazbu si 

poskytovatelé určují dle bonity jednotlivých klientů. Proto bychom zvolili sazbu 8,5% 

p. a. 

5.11.2. Způsob zajištění úvěru 

Jako zajištění navrhujeme stávající linku pro ověřování vodoměrů, jejíţ hodnota 

se pohybuje okolo 1 000 000 Kč. 

5.11.3. Splátkový kalendář 

Výše úvěru: 500 000 Kč 

Doba splácení: 5 let 

Perioda splácení: čtvrtletně 

Úroková sazba: 8,5% p. a. 

 

Úplný splátkový kalendář uvedený v příloze č. 3.  

5.11.4. Finanční analýza 

 

Podle vývoje poloţky „Trţby za prodej výrobků a sluţeb“ v minulosti, lze usuzovat, 

ţe bude stabilně růst o 8%. Podle tohoto trendu se bude vyvíjet i náš finanční plán. 

Předpokládáme tempo růstu nákladů na energii, materiál a sluţby 5% ročně. 

Výsledek hospodaření před zdaněním byl v roce 2009 a 2010 zdaněn sazbou 21%. 

V letech 2011 a 2012 je pouţita sazba daně 19%. 

Firma doposud neměla ţádný úvěr, tudíţ by se nový úvěr objevil ve výkazech aţ 

počínaje rokem 2010. Částky vychází ze splátkového kalendáře. 

U nerozděleného zisku počítáme s 5% vkladem do zákonného rezervního fondu. 
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5.11.5. Rentabilita 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 

ROI = (EBIT / celkový kapitál) * 100 

2009 2010 2011 2012 2013 

9,23% 12,62% 35,42% 32,04% 32,28% 

Tabulka č.11 ROI 

Rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets – ROA) 

ROA = (VH po zdanění / celková aktiva)*100 

2009 2010 2011 2012 2013 

5,77% 9,95% 29,77% 25,69% 26,01% 

Tabulka č.12 ROA 

Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Common Equity – ROE) 

ROE = (VH po zdanění / vlastní kapitál)*100 

2009 2010 2011 2012 2013 

18,89% 21,47% 60,18% 50,48% 61,86% 

Tabulka č.13 ROE 

Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) 

ROS = (VH po zdanění / trţby)*100 

2009 2010 2011 2012 2013 

2,63% 3,81% 11,01% 10,19% 12,48% 

Tabulka č.14 ROS 

Shrnutí: 

ROI – Doporučené hodnoty pro ROI, by se měly pohybovat v rozmezí od 12-15%. 

Z uvedených hodnot vyplývá, ţe v roce 2009 bude firma pod touto hranicí, ale 

v následujících letech se tyto hodnoty zvyšují, dokonce se dostávají nad hranici 15%. 
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ROA – vyjadřuje celkovou efektivitu firmy, resp. produkční silu. Vypočítaný poměr 

nám ukazuje, kolik Kč zisku připadá na vloţenou korunu do majetku. Na jednu 

vloţenou korunu připadá v roku 2009 5,77 haléře zisku a v roku 2011 je to uţ 26,01 

haléře. 

 

ROE – vyjadřuje, jaká část zisku je generovaná kapitálem vloţeným akcionáři. 

Vzhledem k riziku, které tímto vlastníci podstupují, měla by být tato rentabilita vyšší 

neţ rentabilita celkových aktiv. V našem případě ROE převyšuje ROA. 

 

ROS – vyjadřuje schopnost firmy dosahovat zisk při dané úrovni trţeb, resp. kolik zisku 

dokáţe podnik vygenerovat na 1 Kč trţeb. Za dobrou úroveň ziskovosti trţeb na základě 

hospodářského výsledku před zdaněním se udává velikost ukazatele 0,02 aţ 0,06. 
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5.11.6. Likvidita  

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Okamţitá likvidita = Finanční majetek / Krátkodobé závazky 

 

 

 

Tabulka č.15 OL 

Hodnoty pro okamţitou likviditu by měli být větší neţ 0,2. – 0,5. Ţádoucí je velikost 

větší neţ 1, coţ znamená, ţe je firma schopna okamţitě splatit svoje krátkodobé 

závazky. 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

Pohotová likvidita = Oběţná aktiva - Zásoby  / Krátkodobé závazky 

 

 

 

Tabulka č.16 PL 

Firma v roce 2009 je na spodní hranici doporučené hodnoty 0,6. Hodnoty by se měly 

pohybovat od 1,2 nahoru, coţ je v následujících letech splněno. 

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

Běţná likvidita = Oběţná aktiva / Krátkodobé závazky 

 

 

 

Tabulka č.17 BL 

Běţná likvidita ukazuje jak jsou krátkodobé závazky kryty krátkodobými aktivy. 

BL má doporučené hodnoty od 0,7 do 1,5 a více. Firma v roce 2009 je pod hranicí 

těchto  hodnot, coţ znamená, ţe by nebyla schopna uspokojit své věřitele, kdyby 

proměnila všechny oběţné aktiva na hotovost. 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,141 0,473 1,166 1,587 1,486 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,6 1 1,4 1,7 1,6 

2009 2010 2011 2012 2013 

0,6 1 1,4 1,7 1,6 
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5.11.7. Financování vlastním kapitálem 

Druhou moţností financování nabízeného projektu je financování vlastním 

kapitálem.  Úroková sazba se dnes pohybuje maximálně kolem hodnoty 3,5% . 

Spočítáme-li ušlý zisk za dobu pěti let z poţadované částky 500 000 Kč, dostaneme 

hodnotu 87 500 Kč. To je minimální cena na za pouţití vlastních finančních prostředků.   

5.11.8. Vyhodnocení financování 

Z nabízených řešení je cena za pouţití vlastního kapitálu niţší neţ cena kapitálu 

cizího (úvěru). Rozdíl tvoří přesně 31 469 Kč. Toto číslo není příliš vysoké, zejména 

s pětiletým odstupem. Společnost má volné prostředky k dispozici. Vedení firmy 

upřednostňuje opatrnost a jistotu před zadluţením.  
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6.  Zhodnocení řešení 

K obnově (inovaci) výpočetní techniky lze přistupovat i postupně. Není 

zapotřebí vyměnit všechno na jednou – i kdyţ je-li to moţné tak to doporučuji. Můţeme 

k obnově přistupovat i postupně proto jsem vypracoval zhodnocení tohoto řešení i 

jednotkově. 

6.1. Cenová kalkulace nového řešení – hardwarové komponenty 

Níţe si uvedeme konkrétní cenové relace zmiňovaných komponentů. Ceny jsou 

uváděny v Kč, bez DPH. 

Užívatelské PC Popis Cena 

Monitor 22" 

Maximální rozlišení 1 280 x 1 024,  Kontrastní 

poměr 800:1, DVI 3 759 

Monitor 19" 

Maximální rozlišení 1 920 x 1 080,  Kontrastní 

poměr 800:1, DVI 3 190 

Počítač Dell Optiplex typu 

380 

Procesor Intel Core 2 Duo E7400, 2GB RAM, ATI 

RADEON 3450, 160 GB SATA HDD 14 290 

Počítač Dell Optiplex typu 

780 

Procesor Intel Core 2 Duo E8600, 4GB RAM, ATI 

RADEON 4650, 500 GB SATA HDD 17 990 

notebook     

Dell E6400 

Procesor Intel Core i5-5401M, 4GB RAM, Intel 

HD graphics, 320 GB SATA HDD 27 900 

síťová tiskárna     

HP Color LaserJet 

CP3525n 
384 MB RAM, 30str/min, USB 2.0, LAN,  

1200x600dpi barevně i černobíle,  15 490 

switch     

D-Link DGS-3100-24TG   11 990 

kabeláž     

C-TECH UTP kat.6 drát, 

305m   2 190 

   Materiál pro instalaci 

kabeláţe 

datový rozvaděč, patch panel, lišty, konektory 

RJ-45, zásuvky 35 000 

   Tabulka č.18 Cenová kalkulace nového řešení 
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6.2. Cenová kalkulace stávajícího řešení a srovnání 

Uživatelské PC Popis Cena 

Monitor 22" 

Maximální rozlišení 1 280 x 1 024, Kontrastní 

poměr 800:1, DVI 6 000 

Monitor 19" 

Maximální rozlišení 1 920 x 1 080, Kontrastní 

poměr 800:1, DVI 4 500 

Počítač sloţený z jednotlivých 

komponentů 

Procesor AMD Athlon 2400+, 1GB RAM, 80 GB 

HDD, Integrovaná grafická karta 17 000 

      

notebook     

Dell Lattitude D520 Intel Pentium 4, 1 GB RAM,80 GB HDD 40 000 

síťová tiskárna     

HP aserJet 1520M,  Lan rozhraní, 15str/min 9 990 

Tabulka č.19 Cenová kalkulace stávajícího řešení 

 

Srovnání: 

Nové řešení nabízí hardwarové komponenty od renomované firmy za výrazně 

niţší ceny, neţ doposud firma měla. Přistoupí-li firma na navrhované řešení, bude šetřit 

náklady a to následovně: 

Uživatelské PC Úspora 

Monitor 22" 2 241 

Monitor 19" 1 310 

Počítač  - sloţení  z jednotlivých komponentů 2 710 

notebook   

Dell Lattitude D520 12 100 

síťová tiskárna   

HP aserJet 1520M* -5500 

Tabulka č.20 Porovnání - Úspora 
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Graf č.1 Grafické znázornění úspory 

 

Největší šetření vidíme při nákupu přenosných počítačů pro obchodní zástupce. 

Naopak zvýšení nákladů je na navrhované tiskárně, pro její vysokou kvalitu splnění 

poţadavků uţivatelů. Stará tiskárna nesplňovala poţadavky firmy. (rychlost tisku, 

kvalita kopírováni, atp.) 

6.3.  Připojení k internetu a udržování sítě 

Nová navrhovaná linka pro připojení k internetu od společnosti IPEX, nabízí 

nový digitální okruh o rychlosti 2 Mbps. Tato rychlost je reálným zrychlením o 200 % 

oproti stávající lince o rychlosti 512 Kbps. Dále návrh na přijetí zaměstnance, který by 

se o síť staral, na půl úvazku 
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Srovnání nákladu k připojení k internetu a outsourcing:  

 
Stávající přístup Nový přístup Úspora 

měsíční poplatek  1100 EUR 350 EUR 750 EUR 

Outsourcing 800 EUR 500 EUR 300 EUR 

Tabulka č.21 Porovnání - Úspora 

Vidíme, ţe pouhá měsíční úspora nově navrhovaného připojení k internetu je 

750 EUR a poplatek na outsourcingu 300 EUR. To znamená úsporu ročních provozních 

nákladů 12 600 EUR 

 

 

Graf č. 2 Grafické znázornění úspory 
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7.  Závěr 

 

V diplomové práci jsem shrnul všechny základní činnosti nutné při zavedení 

počítačové sítě, ať uţ se jedná o novou síť nebo obnovu sítě stávající. Po analýze 

současného stavu a zjištění potřeb uţivatelů jsem navrhl optimální řešení pro firmu 

Sensus Česká republika.  

V návrhu jsem vycházel ze svých znalostí a uvedené literatury. Pro úspěšnost 

projektu je potřebná dostatečná teoretická znalost dané problematiky. Po přijatí tohoto 

návrhu se firmě vyřeší mnoho problémů, se kterými se zaměstnanci kaţdý den potýkají, 

například při práci s informačním systémem nebo elektronickou poštou. Velkým 

problémem jsou i vysoké ekonomické náklady na vlastní provoz sítě a pořizování 

výpočetní techniky. Řešení nabízí velké úspory, jak měsíčních nákladů na provoz sítě, 

tak na investice na nákup výpočetní techniky. Sám jsem v této firmě zaměstnán, proto 

jsem silně motivován a zainteresován na přijetí a úspěchu tohoto řešení.  

Vidím ve firmě i další moţnosti zlepšení, hlavně ve vyuţití telefonů. 

V současnosti se na trhu rozšiřuji internetové telefonní sluţby typu VOIP. To však bude 

moţné aţ po úspěšném zavedení mnou navrhované počítačové sítě.  

Věřím, ţe tato práce nemusí slouţit pouze jako návod na zavedení počítačové 

sítě ve firmě Sensus Česká republika, ale můţe mít i všeobecnější vyuţití v jiných 

firmách.  

Ekonomika a nákladové poloţky jsou dnes pro firmy velmi důleţité, proto můţe 

být tato práce příkladem, jak lze sniţovat podnikové náklady.  
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Příloha č. 2  

Navrhované LCD : Standardní varianta: DELL P190S  

Klíčové vlastnosti: 

 Velikost panelu:   19palcová úhlopříčka (481,9 mm) 

 Poměr stran   5 : 4 

 Typ panelu:    Technologie TN – nematický tekutý krystal 

 Optimální rozlišení   1 280 x 1 024 při 60 Hz 

 Kontrastní poměr:   800 : 1 (obvykle) 

 Jas:     250 cd/m
2
 (obvykle) 

 Doba odezvy:  5 ms (obvykle) 

 Pozorovací úhel   160° svisle (obvykle) / 170° vodorovně (obvykle) 

 Počet barev:   16,7 milionů barev 

 Rozteč pixelů: 0,294 mm 

 Povrch obrazovky   Antireflexní s potahovaným povrchem 3H 

 Typ zařízení   Plochý monitor 

 

Standardní varianta se širokoúhlým LCD : DELL ST2310 

 Velikost monitoru:    23 palců 

 Poměr stran:   Širokoúhlý (16:9) 

 Typ monitoru:  Technologie TN – nematický tekutý krystal 

 Optimální rozlišení:   1 920 x 1 080 při 60 Hz 

 Kontrastní poměr:   Dynamický kontrastní poměr 50 000:1 (max.) 

 Jas:     250 cd/m
2
 (obvykle) 

 Doba odezvy:    5 ms 



 

 

 Pozorovací úhel   (160 svisle / 160 vodorovně) 

 Počet barev:    16,7 milionů barev 

 Rozteč pixelů:  0,266 mm 

Počítač varianta 1 : Dell Optiplex typu 380 Small Form Factor. 

 Paměť  2.0GB 800MHz Non-ECC DDR11 Memory (2*1GB) 

 Grafická karta  ATI Radeon HD 3450 256MB DDR2 DVI/VGA                                                          

s moţností připojení dvou LCD panelů  

 Pevný disk   160 GB Serial ATA (7,200rpm)  

 DVD mechanika  16X DVD +/-RW Drive With Software 

 Procesor   Intel Core 2 Duo E7400 (2.80GHz,1066MHz,3MB) 

Velkou výhodou tohoto počítače jsou rozměry. V kanceláři můţe být umístěn na 

stole, LCD panel na něm. Toto řešení stolního PC pro obchodní oddělení je optimální. 

Počítač varianta 2: Dell Optiplex typu 780 : 

 Paměť  4.0GB 800MHz Non-ECC DDR11 Memory (2*2GB) 

 Grafická karta  ATI Radeon HD 4650 512MB DDR2 DVI/VGA   

s moţností připojení dvou LCD panelů 

 Pevný disk   500 GB Serial ATA (7,200rpm)  

 DVD mechanika  16X DVD +/-RW Drive With Software 

 Procesor   Intel Core 2 Duo E8600 (3.33GHz, 1333MHz, 6MB) 

 

 

 

 



 

 

 

Přenosný počítač: Dell Latitude E6400.  

 Paměť  4.0GB 1066 MHz, DDR3 Memory, Dual Channel  

 Grafická karta  Grafická karta Intel
®
 HD 

 Pevný disk   320 GB Serial ATA (7,200rpm)  

 DVD mechanika  8X DVD +/-RW Drive  

 Procesor   Intel® Core™ i5-540M (2.53GHz, 3MB cache)  

 Baterie  9-cell (90Wh) Lithium Ion velko kapacitní baterie – výdrţ    

aţ 5h   

Tiskárna : HP Color LaserJet CP3525n /A4, 30ppm, USB 2.0, LAN  

 Oblast pouţití:    kancelář  

 max. rychlost tisku (mono):   30 str./min  

 max. rychlost tisku (barevný):  30 str./min 

 max. rozměr papíru:    A4  

 rozlišení vertikální (mono):   1200 dpi 

 rozlišení horizontální (mono):  600 dpi 

 rozlišení vertikální (barevně):  1200 dpi  

 rozlišení horizontální (barevně):  600 dpi 

 gramáţ papíru:    60-220 g/m2 

 kapacita vstupního zásobníku:  350 ks 

 max. kapacita vstupních zás.:  850 ks  

 velikost operační paměti:  384 MB 



 

 

 externí rozhraní:    USB 2.0, 1 x RJ45 (10/100BaseTX)  

 podporované tiskové jazyky: HP PCL 5, HP PCL 6, Adobe PostScript Level 3 

 podporované OS: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP Home, 

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 , 

Microsoft Windows 2003 Server 

Switch: D-Link DGS-3100-24TG 

Základní vlastnosti: 

 Podporovaná rychlost je 10/100/1000 Mbit/s  

 IGMP Snooping (1, 2, Fast Leave) 

 Spanning Tree, Multiple Spanning Trees, Rapid Spanning Tree 

 Link Aggregation 

 SNMP v1 

 Port Trunking  

 Port Mirroring 

 Podpora VLAN 

 Podpora QoS 

 Acess Control List 

 Pasivní chlazení (Bez ventilátoru) 

 

 

  



 

 

Příloha č. 3  

splátka 
počáteční 

stav úvěru 

anuitní 

(konstantní) 

splátka 

úrok úmor 
konečný 

stav úvěru 

1 500 000,00 30 948,46 10 625,00 20 323,46 479 676,54 

2 479 676,54 30 948,46 10 193,13 20 755,33 458 921,20 

3 458 921,20 30 948,46 9 752,08 21 196,39 437 724,82 

4 437 724,82 30 948,46 9 301,65 21 646,81 416 078,01 

5 416 078,01 30 948,46 8 841,66 22 106,80 393 971,21 

6 393 971,21 30 948,46 8 371,89 22 576,57 371 394,64 

7 371 394,64 30 948,46 7 892,14 23 056,32 348 338,31 

8 348 338,31 30 948,46 7 402,19 23 546,27 324 792,04 

9 324 792,04 30 948,46 6 901,83 24 046,63 300 745,41 

10 300 745,41 30 948,46 6 390,84 24 557,62 276 187,79 

11 276 187,79 30 948,46 5 868,99 25 079,47 251 108,32 

12 251 108,32 30 948,46 5 336,05 25 612,41 225 495,91 

13 225 495,91 30 948,46 4 791,79 26 156,67 199 339,24 

14 199 339,24 30 948,46 4 235,96 26 712,50 172 626,74 

15 172 626,74 30 948,46 3 668,32 27 280,14 145 346,59 

16 145 346,59 30 948,46 3 088,62 27 859,85 117 486,75 

17 117 486,75 30 948,46 2 496,59 28 451,87 89 034,88 

18 89 034,88 30 948,46 1 891,99 29 056,47 59 978,41 

19 59 978,41 30 948,46 1 274,54 29 673,92 30 304,49 

20 30 304,49 30 948,46 643,97 30 304,49 0,00 

Celkem  118 969,21 500 000,00  

 

 

 


