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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu managementu sítě podniku 

zabývajícího se zásobováním gastronomických zařízení. Popisuje možný způsob řešení 

problémů spojenými se zavedením monitorovacího systému. Obsahuje návrh na 

zavedení nové pracovní pozice a dokumentace (včetně nových směrnic), modernizaci 

vybavení a jednotlivé kroky správy počítačové sítě. 

 

Abstract 

The diploma thesis focuses on issue of the corporate network management design that 

supplies gastronomical customers. Describes  possible solution to the problems that are 

related with the implementation of monitoring system. It contains suggestion of 

indroducing new work position and documentation (including new guideline), 

equipment modernization and individual steps to computer network management. 
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ÚVOD 

Společnost se zabývá nákupem a následným prodejem zboží gastronomickým zařízením 

a jednotlivým koncovým zákazníkům. V České republice už působí přes 25 let a během 

této doby si získala oblibu řady zákazníků. Toho docílila vytrvalým bojem s konkurencí 

a především pak správně zvolenou taktikou jako např. stanovením výhodnějších 

cenových nabídek pro stále klienty. 

 

Z ekonomického hlediska tak firma působí v zelených číslech, a aby toho mohla docílit 

i v následujících letech, pak je zapotřebí, aby se i nadále rozvíjela. Klíčovým faktorem 

pro úspěch firmy je správná funkčnost informačních a komunikačních technologií 

(ICT). Bez počítačů a firemní sítě by tato společnost nebyla schopna dlouhodobě řešit 

objednávky a tím by také v nejbližší době došlo ke ztrátě zákazníků a případnému 

zániku firmy. I přes toto vědomí však v minulosti nebyla provedena žádná opatření, 

která by tomuto problému mohla zabránit. 

 

Mým úkolem v této diplomové práci tak bude poukázat na nedostatky, kterými 

společnost disponuje, a zároveň i návrhem řešení pro tyto problémy. Diplomová práce 

je rozdělena do tří kapitol – První kapitola je zaměřena na teoretická východiska, 

z nichž bylo v následujících dvou kapitolách čerpáno. Zahrnuje oblasti IT, ekonomiky a 

řízení projektů. 

 

V druhé kapitole je pak popsána současná situace podniku a zahrnuje i již zmíněné 

nedostatky, které je potřeba napravit. V této kapitole jsou zahrnuty ekonomické analýzy 

a také analýza ICT. 

 

Třetí kapitola je pak určena pro návrh řešení problémů uvedených v analýze současného 

stavu. Zahrnuje tak provedení konkrétních úkolů od zřízení nové pracovní pozice (CIO), 

přes modernizaci vybavení až po samotné zavedení monitorovacího systému včetně 

ekonomického zhodnocení projektu. 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je návrh managementu sítě podniku s ohledem na 

stanovené požadavky vedení společnosti a na její současný stav. Součástí práce bude 

návrh na modernizaci vybavení (hardware a software) a také zavedení dokumentace 

(evidence značení a směrnice) potřebné pro usnadnění správy a zvýšení bezpečnosti. 

Dále pak práce bude obsahovat návrh systému pro správu sítě a jeho následnou 

konfiguraci a na závěr bude vytvořen časový plán projektu včetně ekonomického 

zhodnocení práce. 

 

Práce bude vycházet z teoretických východisek a z následně provedené analýzy 

současného stavu, která kromě ekonomické stránky zohledňuje informační a 

komunikační technologie (ICT) a analýzu budovy. 

  



14 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola je věnována popisu dané problematiky z hlediska teoretického. Jsou zde 

uvedeny pojmy z okruhu počítačových sítí a jejich správy, analýzy podniku, 

projektového řízení, metod odhadování a analýzy rizik. 

 

1.1 Základy počítačových sítí 

Nejdříve zde bude probráno téma počítačové sítě, následně kabelážní systémy, 

bezdrátové sítě a referenční model ISO/OSI. 

 

1.1.1 Počítačová síť 

Počítačovou síť lze chápat jako propojení dvou nebo více počítačů za účelem výměny 

informací. V každé síti se musí nacházet propojovací software, síťové prvky (např. 

přepínače) a adresní systémy. Kromě toho se žádná síť neobejde bez přenosového 

média [1]. 

 

 

Obrázek č. 1: Počítačová síť 

(Zdroj: [8]) 

 

Počítačovou síť je možné rozdělit na síťovou infrastrukturu a koncové uzly (počítače, 

tiskárny apod.). Síťová infrastruktura je tvořena pasivní vrstvou a aktivními prvky. 

Úkolem pasivní vrstvy je vést data a zahrnuje veškerou kabeláž, síťové bižuterie, 
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rozvaděče a kabelové trasy. Úkolem aktivních prvků je řídit tok dat a patří sem např. 

opakovače, mosty, rozbočovače, přepínače, směrovače a firewally [8]. 

 

1.1.2 Kabelová přenosová média 

Na výběr máme mezi třemi typy kabelů – koaxiálním kabelem, kroucenou dvojlinkou a 

optickými vlákny. První dva zmíněné kabely přenáší signál v elektrické podobě, optická 

vlákna pak přenášejí signál jako světelné impulzy. 

 

Koaxiální kabely – kabel je tvořen dvěma vodiči, které jsou navzájem opleteny. Jeden 

z vodičů je měděným jádrem, které zajišťuje přenos signálu a mezi oběma vodiči je 

dielektrikum, které vykonává uzemňovací funkci kabelu 

 

Kroucená dvojlinka – tento typ kabelu je nejčastěji používán v sítích LAN, dříve byl 

používán v telekomunikačním průmyslu. Rozlišují se dva typy: UTP (nestíněná 

kroucená dvojlinka) a STP (stíněná kroucená dvojlinka). UTP je používán v sítích LAN 

a STP je využíván v prostředích, kde dochází k elektromagnetické interferenci [9] 

 

Tabulka č.  1: Kategorizace UTP 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [9]) 

Kategorie Určení 

1 Analogický telefon 

2 ISDN 

3 10Mb/s Ethernet 

4 Token ring 

5 – 10 Gigabit Ethernet 

 

Optická vlákna – umožňují přenos na větší vzdálenost než předchozí metalické kabely. 

Jsou složena z jádra a pláště. Vlákno je chráněno dvojí ochranou: nedříve kevlarovými 

vlákny a následně PVC [9] 
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1.1.3 Bezdrátové sítě a jejich bezpečnost 

Alternativní volbou k normálním sítím, které jsou označovány LAN, je bezdrátová síť 

WLAN, která se dále označuje buď jako Wireless LAN (WLAN) nebo Wi-Fi. 

Bezdrátové sítě LAN se od těch normálních liší tím, že signál přenáší prostřednictvím 

elektromagnetických vln. Přenos dat je zde zajištěn Wi-Fi adaptérem, který obsahuje 

antény. Pro bezdrátové sítě vzniklo několik standardů IEEE – 802.11a, 802.11b a 

802.11g. Navzájem se liší frekvenčním rozsahem a rychlostí přenosu dat [10]. 

 

Tabulka č.  2: Standardizace bezdrátové sítě 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [10]) 

Standard Frekvenční rozsah (GHz) Max rychlost (MB/s) 

802.11a 5.1 – 5.725 54 

802.11b 2.4 – 2.4835 11 

802.11g 2.4 – 2.4835 54 

 

Součástí bezdrátových sítí LAN je distribuční systém – jedná se především o síť typu 

Ethernet, která jednotlivým zařízením připojených v síti Wi-Fi umožňuje komunikaci a 

přenos dat. Toho je docíleno pomocí přístupových bodů, které jsou určeny pro převod 

signálu vedeného po kabelu na převod bezdrátovým médiem. Tím je označován vzduch 

a pro bezdrátové sítě standardu 802.11 jsou pro účel přenosu dat věnovány frekvenční 

rozsahy 2.4 a 5 GHz. Bezdrátové sítě LAN používají protokol CSMA/CA, který 

umožnuje předcházet kolizím [11]. 

 

Bezpečnost bezdrátových sítí souvisí s autentizací a šifrováním dat. Pro řízení přístupu 

do sítě u bezdrátových sítí LAN standardu 802.11 je využíváno 2 metod: 

 Open-system – přístupový bod ověřuje identitu klienta na základě zaslaného 

SSID 

 Shared-key – využívá standardu WEP. Autentizace probíhá na základě sdíleného 

klíče, který je šifrován pomocí RC4 [11] 

 

Šifrování dat pak je možné provést pomocí některého z algoritmů – WEP, WPA nebo 

WPA2. 
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1.1.3.1 WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Je součástí standardu IEEE 802.11. Umožňuje zabezpečit data využitím proudové šifry 

RC4. Používá se sdílený klíč o délce 64 až 128 bitů, ale prvních 24 bitů je inicializační 

vektor [10]. 

 

1.1.3.2 WPA (WiFi Protected Access) 

Zaveden koncem roku 2003 jako náhrada za WEP. Stále používá šifru RC4 se 128 

bitovým klíčem. Navíc však obsahuje dynamicky se měnící klíč TKIP (Temporal Key 

Integrity Protocol) a zároveň WPA používá kontrolu integrity dat pomocí metody MIC 

(Message Integrity Check) [11]. 

 

1.1.3.3 WPA2 

Je součástí standardu 802.11i, který vznikl v roce 2004. Pro autentizaci je zde použit 

protokol CCMP, který obsahuje silnou šifru AES adynamicky se měnící klíč o velikosti 

128 bitů, a funkci MIC pro kontrolu integrity [12]. 

 

1.1.4 Referenční model ISO/OSI 

Model rozděluje síťovou komunikaci do 7 vrstev. Princip je následující: Vyšší vrstva 

využívá služeb vrstvy nižší a zároveň poskytuje své služby vrstvě vyšší. 

 

 

Obrázek č. 2: RM ISO/OSI 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [12]) 

 



18 

 

Aplikační vrstva – jejím úkolem je umožnění spolupráce jednotlivých zařízení tím, že 

jim poskytne přístup ke komunikačnímu systému. Je to jediná vrstva, která umožnuje 

interakci s uživatelem. Zahrnuje služby jako např. POP/SMTP pro práci s emaily, FTP 

pro přenos souborů, HTTP pro práci s webovými aplikacemi, Telnet a DNS 

 

Prezentační vrstva – zajišťuje transformaci dat pro jejich přenos, ať už do aplikační 

vrstvy nebo případně vrstvami nižšími. Nezabývá se významem jednotlivých dat, ale 

pouze jejich strukturou 

 

Relační vrstva – účelem relační vrstvy je zřízení spojení mezi prezentačními 

sousedními stanicemi, zajištění jejich komunikace a následné ukončení tohoto spojení 

 

Transportní vrstva – zajišťuje dvě služby: transportní službu se spojením (TCP) nebo 

transportní službu bez spojení (UDP). Vyvažuje rozdíly jednotlivých sítí – např. data 

přijatá z relační vrstvy převede na pakety a posílá je dál do vrstvy síťové 

 

Síťová vrstva – stará se o směrování a adresaci paketů k jejich cíli. Síťová vrstva 

zajišťuje spojení i mezi zařízeními, které spolu nesousedí. Příkladem je protokol IP 

(IPv6 a IPv4) 

 

Spojová vrstva – síťové vrstvě umožňuje přenos datových rámců do vrstvy fyzické. 

Zajišťuje bezchybný přenos kontrolou a případnou opravou chyb 

 

Fyzická vrstva – jediná vrstva, která uskutečňuje výměnu dat mezi jednotlivými 

stanicemi. Dochází zde k fyzickému přenosu bitů [12] 
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1.2 Správa počítačové sítě 

Podle normy ISO/IEC 7498-4 lze správu počítačové sítě rozdělit na 5 základních 

oblastí: 

 Správa poruch 

 Správa konfigurace 

 Účetní a evidenční správa 

 Správa výkonu 

 Správa bezpečnosti [4] 

 

1.2.1 Správa poruch 

Úkolem správy poruch je detekovat chyby (softwarové i hardwarové), přesněji tedy 

určit, kdy chyba nastala a provést izolaci příčiny vzniku této chyby. Dalším důležitým 

úkolem správy poruch je náprava dané chyby a to buď jejím odstraněním (pokud je to 

možné) nebo upozorněním [1]. 

 

Správa poruch je nejvyužívanější ze všech oblastí správy sítě podle normy ISO, neboť 

poruchy jsou viditelné všem uživatelům [2]. 

 

1.2.2 Správa konfigurace 

Oblast správy konfigurace má za úkol konfiguraci počítačů a síťových prvků a 

nastavení operačního systému pro vykonávání opakujících se úloh. Kromě toho se stará 

o instalaci a nastavení softwaru na počítačích, správu uživatelů a skupin, sledování 

stavu systému, aj [1]. 

 

1.2.3 Účetní a evidenční správa 

Účetní a evidenční správa se stará o monitorování využití sítě jednotlivými uživateli 

nebo skupinami. Dále pak slouží k evidenci přístupů a odpovědnosti uživatelů a skupin. 

Pomocí této oblasti lze sledovat například objem odeslaných dat za účelem fakturace 

zákazníkům apod. Výsledkem mohou být např. statistické reporty [1]. 
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1.2.4 Správa výkonu 

Úkolem správy výkonu je poskytnutí síťových prostředků tak, aby byla zajištěna 

optimalizace výkonu. Navíc shromažďuje informace o výkonnosti provozu sítě, míry 

kolizí a chyb rámců [1]. 

 

Kromě toho má správa výkonu na starosti měření výkonnosti a zatížení síťových 

zařízení. Rozlišují se dva způsoby provádění správy výkonu a to reaktivní 

management, kdy reagujeme na konkrétní problém (např. překročení prahových 

hodnot) a proaktivní management, kdy využíváme simulačních metod (tzv. what-if 

metoda) [2]. 

 

1.2.5 Správa bezpečnosti 

Tato oblast slouží k řízení přístupů konkrétních uživatelů nebo skupin k síťovým 

prostředkům. Může se jednat například o autentizaci (ověření) uživatelů nebo ochranu 

dat prostřednictvím šifrování apod. [1]. 

 

1.3 Architektura Manager – Agent 

Tato architektura je využívána většinou systémů síťové správy. Architektura Manager – 

Agent slouží k uskutečnění výměny dat mezi správcem sítě (Manager) a síťovými prvky 

(Agenti). Manager je v podstatě program, který běží na stanici a jehož součástí je NMS. 

Agent monitoruje síťovou komunikaci a sbírá data o funkčnosti a stavu zařízení. 

Manager se při tomto druhu komunikace musí prostřednictvím požadavku dotázat 

Agenta na daném zařízení [3]. 
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Obrázek č. 3: Architektura Manager – Agent 

(Zdroj: [2]) 

 

Komunikace v architektuře Manager – Agent se rozlišuje podle toho, zda si zprávu 

prostřednictvím dotazu vyžádal Manager (pooling) nebo zda zprávu Agent zaslal bez 

Managerova požadavku (trap) [2]. 

 

 

Obrázek č. 4: Komunika pooling a trap 

(Zdroj: [2]) 
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1.4 Protokol SNMP 

Protokol SNMP je založen na architektuře Manager – Agent a vznikl za účelem 

monitorování sítě, vzdálené správy (např. nastavení parametrů serveru), sběru dat a 

ukládání nestandardních stavů (např. poruch). Agent u protokolu SNMP poskytuje 

pouze agregované hodnoty [2]. 

 

Je to protokol aplikační vrstvy (7. nejvyšší vrstva modelu ISO/OSI). Součástí SNMP 

systému jsou tyto prvky: 

 Protokol SNMP – zajišťuje komunikaci prostřednictvím SNMP a zajišťuje 

přenos dat mezi jednotlivými zařízeními a speciální aplikací 

 Řízené objekty (např. směrovače, přepínače, tiskárny, aj.) 

 Agenti – běží na řízených objektech a jejich úkolem je sběr dat o řízených 

objektech a komunikaci na síti 

 Konzola – nástroj k vytváření dotazů a ke sběru odpovědí prostřednictvím 

protokolu SNMP 

 MIB – databáze sesbíraných informací (dat) o řízených objektech [1] 

 

1.4.1 MIB 

MIB je v podstatě uložiště informací ve virtuální podobě, ve kterém se ukládají hodnoty 

řízených objektů. Ke konkrétním hodnotám je možné se dostat zasíláním SNMP zpráv 

na agenta [5]. 

 

Databáze MIB je tedy hierarchicky organizovaná databáze, ve které se pro jednoduchou 

identifikaci všech objektů používá jednoznačné jméno a identifikátor (tzv. UID). 

Odpovědnost za správu MIB databáze nese Agent [2]. 
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Obrázek č. 5: Struktura MIB 

(Zdroj: [2]) 

 

1.4.2 Operace SNMP 

U protokolu SNMP existuje pouze 5 operací, které lze při komunikaci Manager – Agent 

využít: 

 GetRequest – zasílá Manager v případě, že chce získat informace o stavu 

jednoho či více objektů 

 GetNextRequest – žádost o další informaci umístěnou na nižší vrstvě MIB 

databáze 

 GetResponse – zasílá Agent jako odpověď na příkaz Request 

 SetRequest – pomocí tohoto příkazu lze nastavit hodnotu objektu v MIB 

databázi 

 Trap – zasílá Agent jako upozornění v závislosti na nějakou událost [2] 

 

1.5 RMON 

Slouží k monitorování sítě. Na rozdíl od protokolu SNMP nabízí i historickou analýzu. 

Je založen na architektuře Manager – Agent stejně jako SNMP. I u standardu RMON se 

nachází MIB a to v podobě statistických tabulek, ke kterým se lze dostat za použití 

SNMP příkazů. RMON Agent může být buď v podobě samostatné sondy, nebo jako 
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součást aktivních prvků. Výhodou RMON Agenta je, že nezatěžuje síť, protože data 

sbírá nezávisle na Managerovi [2]. 

 

 

Obrázek č. 6: Struktura RMON MIB 

(Zdroj: [2]) 

 

1.5.1 Skupiny RMON 

Statistics – úkolem je monitorování statistiky provozu (pro segment Ethernetu) 

History – poskytuje historický pohled na záznamy ze skupiny Statistics 

Alarms – umožňuje stanovení prahových hodnot a vzorkovacích intervalů pro skupiny 

Statistics a Hosts 

Hosts – určeno k monitorování koncových uzlů na základě jejich MAC adresy 

Host Top N – tabulka zobrazující nejlepší koncové uzly na základě stanovených 

parametrů 

Matrix – zobrazení matice komunikace koncových uzlů mezi sebou na základě jejich 

Mac adresy 

Filters – výběr rámců, které budou sledovány a tím i zahrnuty ve statistikách 

Packet Capture – zachytávání rámců nebo jejich části do bufferů 

Events – slouží k zaznamenání událostí a případně i pro zasílání příkazu SNMP trap [2] 
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1.6 Správa sítí pomocí volně dostupných nástrojů 

V případě problému se sítí nebo některého ze síťových zařízení je potřeba, aby byl 

správce sítě včas o daném problému informován. Dojde-li tak například k poruše 

některého ze směrovačů, tak toto zařízení již nebude schopné o svém stavu informovat. 

Řešením problému je zavedení dohledového, respektive monitorovacího systému. Jeho 

pomocí je možné zjišťovat dostupnost jednotlivých síťových zařízení prostřednictvím 

příkazu ping a v případě, že dané zařízení na to nebude reagovat, pak dojde 

k upozornění správce [13]. 

 

 

Obrázek č. 7: Dohledový systém 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [13]) 

 

Důležité je, aby dotazování nebylo příliš časté – to by mohlo vést k přetížení sítě. 

Pomocí monitorovacího systému je možné řešit problémy včas a předejít tak větším 

komplikacím. Dobrým příkladem monitorovacího systému je Nagios. 

 

1.6.1 Základní nástroje pro usnadnění správy sítí 

 Ping – umožňuje zjistit dostupnost zařízení 

 Telnet – slouží buď pro přihlášení ke vzdálené stanici, popř. ke komunikaci 

TCP protokolů, jako např. HTTP pro komunikaci s webovými stránkami, a 

IMAP/SMTP pro čtení a odesílání elektronické pošty 

 Netcat – umožňuje přijímání/odesílání dat od TCP protokolů, navíc pracuje i 

s UDP a umožňuje zápis dat do souboru 
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 Traceroute – zobrazí všechny směrovače, přes které projde paket od zdroje ke 

svému cíli [13] 

 

1.6.2 Nástroje pro monitorování sítě 

 MRTG (Multi Router Traffic Grapher) – volně šiřitelný nástroj, který umožňuje 

sledovat vytížení sítě. S jeho pomocí je možné provádět srovnání současného 

stavu s tím předešlým (např. před měsícem). MRTG je založen na protokolu 

SNMP a výsledky zobrazuje formou grafů 

 Neo – stejně jako MRTG je také založen na protokolu SNMP a umožňuje 

zkontrolovat stav sítě, a dále umožňuje zobrazit základní přehled o 

spravovaných zařízeních. Další jeho funkcí je, že může určit, který port 

směrovače obsluhuje spravované zařízení 

 NetFlow – umožňuje získat a následně analyzovat údaje týkající se provozu na 

síti [13] 

 

1.6.3 Nagios 

Vhodným řešením pro správu počítačových sítí v podnicích, a to především 

s rozsáhlejší podnikovou sítí je Nagios. Ten mimo jiné umožňuje sledovat stav sítě a její 

vytížení, stavy síťových zařízení a hostitelských stanic. Dojde-li k překročení 

stanovených hodnot v nastavení systému, zasílá správci sítě zprávy pomocí SMS nebo 

emailu [14]. 

 

Nagios sleduje stav zařízení (popř. sítě) neustále a ve chvíli, kdy dojde k nějaké změně, 

na to upozorní. Příkladem může být výpadek služby – na to zareaguje zasláním zprávy 

na email správce sítě, a pokud nastalá situace bude i nadále pokračovat, dojde 

k upozornění prostřednictvím SMS. Další možností Nagiosu je nastavení potřebných 

údajů jednorázově pro více zařízení pomocí předvytvořených šablon. Další výhodou je, 

že nereaguje okamžitě na všechny změny, které nastanou, ale v případě potřeby vyčká a 

zobrazí vždy jen tu nejvážnější – např. dochází-li k časté změně stavu z OK na 

WARNING. Podstatným rozdílem oproti jiným nástrojům pro monitorování sítě je, že 

se na dostupnost služby dotazuje bez závislosti na jakémkoliv zařízení – předchází tak 
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např. výpadku směrovače, kdy by následně nebylo možné zjistit stav dalších prvků, 

které jdou přes tento směrovač [13]. 

 

1.7 Projektové řízení 

Překlad z angl. Project Management. Projektové řízení lze definovat jako skupinu 

norem, doporučení a nejlepších praktik, které uvádí, jak správně projekty řídit a jak 

dosáhnout úspěšného projektu [6]. 

 

1.7.1 Projekt 

Pod pojmem projekt je možné si vybavit poměrně cokoliv. Proto existuje i spousta 

různých definic, jako například definice podle IPMA. Pojem projekt tak lze chápat jako 

sled událostí, který má určitý cíl, jež má být naplněno a zároveň je časově ohraničen a 

má stanoven rozpočet na jeho realizaci [7]. 

 

1.7.2 Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu je tvořen několika fázemi řízení projektu. Ty je možné rozdělit 

do tří nejdůležitějších fází: 

 Předprojektová fáze 

 Projektová fáze 

 Poprojektová fáze [6] 

 

Předprojektová fáze – během této fáze jsou vypracovány dvě studie. Nejdříve je 

vypracována studie proveditelnosti, která by měla především odpovědět na otázku, zdali 

je projekt z hlediska všech zdrojů životaschopný. Pokud je projekt vyhodnocen, že má 

být realizován, pak je provedena studie příležitostí. 

 

Projektová fáze – zahrnuje zahájení, plánování a realizaci projektu, včetně jeho 

ukončení. Zahrnuje jmenování projektové manažera, vypracování zakládací listiny a 

vyhotovení plánu. Tato fáze by v optimálním případě měla být zakončena projektem, 

který splnil všechny své cíle a může tak být považován za úspěšný 
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Poprojektová fáze – jde o následující kroky po realizaci a následném ukončení 

projektu. Zahrnuje především vypracování jakési zpětné vazby, zhodnocení výsledků a 

toho, jak projekt dopadl [15] 

 

1.7.3 SMART cíl 

Hlavním faktorem úspěchu našeho projektu je správné definování cíle projektu. K tomu 

nám může pomoci technika SMART, podle které má být cíl: 

 Specifický – je nutné přesně uvést, čeho konkrétně má být dosaženo 

 Měřitelný – pro zpětnou kontrolu, zdali jsme požadovaného cíle dosáhli 

 Akceptovaný všemi zainteresovanými stranami 

 Realistický 

 Termínovaný – bez určení časového rozmezí nemá smysl definovat předchozí 

atributy [6] 

 

1.7.4 Trojimperativ 

V každém projektu se vždy setkáme se třemi veličinami – rozsahem, časem a náklady. 

Důležitým faktorem je vzájemná provázanost všech těchto prvků. Cílem trojimperativu 

projektu je dosáhnout jejich optimálního vyvážení [6]. 

 

 

Obrázek č. 8: Trojimperativ projektu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: [7]) 
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1.7.5 Logický rámec 

Logický rámec je dokument, který je v rámci projektového řízení možné využít jako 

podpůrný nástroj při definování klíčových parametrů projektu. Logický rámec spadá do 

metodiky Logical Framework Approach (LFA). Logický rámec obsahuje tři základní 

úrovně zodpovědnosti: 

 Výstupy – Výsledek naši práce, který má být dodán vlastníkovi projektu 

(sponzor). Odpovědnost za něj nese projektový tým. 

 Cíl – Jedná se o stav, kterého má být na konci projektu dosaženo. Odpovědnost 

za dosažení cíle má projektový manažer. 

 Přínosy – Odůvodnění, proč má být projekt realizován [6]. 

 

1.8 Metody odhadování 

Pro účel odhadování je možné využít metod síťové analýzy. To zahrnuje metody, které 

hledají kritickou cestu – metody CPM a PERT. 

 

1.8.1 Metoda CPM 

V případě CPM lze všem činnostem jednoznačně přiřadit dobu trvání. Kolem CPM, 

stejně jako PERT, je hledání kritické cesty – nejdelší možné cesty, kde se celková 

rezerva činností rovná 0. Celková rezerva (RC) nám říká, o kolik se může daná činnost 

zpozdit, aniž by to mělo vliv na celkovou dobu trvání projektu. Celkovou rezervu 

vypočítáme ze vztahu 𝑅𝐶𝑖𝑗 = 𝐾𝑃𝑖𝑗 − 𝐾𝑀𝑖𝑗, kde KP značí dobu, kdy nejpozději může 

dojít ke konci činnosti a KM značí, kdy nejdříve může dojít ke konci činnosti [16]. 

 

1.8.2 Metoda PERT 

Metoda PERT používá hranově definované síťové grafy se stochastickým ohodnocením 

činností. To znamená, že má tři odhady dob trvání – optimistický (a), 

nejpravděpodobnější (m) a pesimistický (b). PERT se používá u činností, které jsou 

neopakovatelné, a není možné je předem ohodnotit. Abychom mohli s odhady pracovat, 

je zapotřebí vypočítat jejich střední hodnotu. To je možné buď za použití metody Monte 

Carlo, kde se využívá softwaru pro generování náhodných čísel, která jsou následně 

dosazena za dobu trvání činností a následně se počítají všechny charakteristiky jako u 
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CPM a vyžaduje to velký počet simulací, nebo převodem na deterministický model, 

provedením váženého průměru [16]: 

𝑡𝑒 =
𝑎 + 4𝑚 + 𝑏

6
 

 

Dále je možné vypočítat rozptyl a směrodatnou odchylku: 

𝐷(𝑡𝑖𝑗) =
(𝑏−𝑎)2

36
; √𝐷(𝑡𝑖𝑗) =

𝑏−𝑎

6
 

 

Tyto charakteristiky vypovídají o tom, jak jsou jednotlivé hodnoty rozptýleny okolo 

střední hodnoty, respektive jak moc se liší od sledovaných hodnot [16]. 

 

1.9 Řízení rizik 

Rizikem projektu rozumíme určitý stav, který má buď pozitivní, nebo negativní dopad 

na cíle našeho projektu. Plánování řízení rizik hraje velkou roli v případě, když chceme 

dosáhnout úspěšného projektu. Úkolem plánování je předejít rizikům v průběhu 

projektu, tedy buď riziko odvrátit, nebo snížit jeho dopad [7]. 

 

Rizika pak rozlišujeme: 

 Čisté riziko – spočívá v odchýlení se od cíle. Mohou nastat dvě možnosti, a to 

buď ztráta, nebo nic 

 Spekulativní riziko – může nastat ztráta nebo zisk 

 Investiční riziko – to spočívá ve vývoji hodnoty příslušného aktiva 

 Dynamické riziko – jedná se o rizika, která jsou spojená s vnějšími vlivy, jako 

např. politika, ekonomika, konkurence aj.  

 Statické riziko – jde především o nepoctivé chování a rizika spojená s přírodou 

[17] 

 

1.9.1 Identifikace rizik 

Tento proces je možné rozdělit na tři části a to na analýzu, identifikaci a 

zdokumentování všech rizik, které mohou mít určitý dopad na projekt a to včetně 

vzájemných vazeb mezi jednotlivými riziky. Pro úspěch této fáze musí mít projektový 

manažer k dispozici veškeré informace o závažnosti a dopadu jednotlivých rizik [7].  



31 

 

1.9.2 Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik 

V tomto kroku jsou jednotlivá rizika lépe rozebrána na základě několika úhlů, např. na 

základě závažnosti a předvídatelnosti rizik, na základě vzájemných vztahů rizik a na 

stupni kontrolovatelnosti a odvratitelnosti rizik. V rámci kvantifikace jsou jednotlivým 

rizikům navíc uvedeny číselné charakteristiky (pravděpodobnost vzniku, dopad rizika a 

celkovou hodnotu ohrožení). Výsledkem této analýzy je registr rizik včetně číselných 

charakteristik [7]. 

 

1.9.3 Obrana proti rizikům 

Posledním krokem po identifikaci a kvalitativní a kvantitativní analýze je plánování 

obrany proti rizikům. To je možné rozdělit do čtyř skupin: 

 Odmítnutí 

 Snížení 

 Akceptace 

 Převody [7] 

 

Metody snižování rizika: 

 Akceptace – nebo také označována jako retence je metoda, kdy riziko 

podstoupíme, popřípadě s ním nic neděláme. Retence může být vědomá (riziko 

jsme identifikovali, ale nepodnikli jsme žádné opatření), nevědomá (riziko jsme 

neidentifikovali), dobrovolná (riziko jsme identifikovali a podstoupíme ho) a 

nedobrovolná (buď jsme riziko neidentifikovali, nebo jsme ho identifikovali, ale 

není možné najít vhodné opatření) 

 Redukce – jde o metodu, kdy se snažíme snížit dopad rizika. K tomu můžeme 

využít pojištění, diverzifikaci, popř. přesun rizika 

 Přesun rizika – v této metodě jde o to, že riziko přeneseme na jiný subjekt a tím 

dojde k jeho snížení. Může se například jednat o faktoring, forfaiting nebo 

outsourcing 

 Diverzifikace – při této metodě jde o to, že riziko rozložíme a to např. v podobě 

investování nebo přechodem do dalšího podnikatelského oboru [17] 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole je provedena komplexní analýza současného stavu podniku. Kromě 

základního přehledu o společnosti jsou zde zahrnuty ekonomické analýzy (SLEPT, 

Porter, 7S a SWOT), analýza informačních a komunikačních technologií (ICT) a 

analýza budovy. Dále jsou zde rozebrány požadavky na projekt a zhodnocení situace. 

 

2.1 Základní informace o společnosti 

Společnost, u které danou problematiku řeším, se v rámci konkurenčního boje snaží 

zveřejňovat co nejméně informací (s výjimkou těch zákony daných), a proto si přála 

neuvádět své jméno v rámci mé diplomové práce. Z tohoto důvodu bude pro další 

použití označována jako společnost ABC, s.r.o. (později jen ABC). Právní formou je 

společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 9 mil Kč. Podnik byl založen 

v roce 1992 v Brně dvěma společníky s obchodním podílem 50%. Postupem času a se 

zvyšujícím se úspěchem společnosti došlo k otevření druhé pobočky v Praze. Na 

pobočce v Brně je zaměstnáno 30 zaměstnanců, kteří se starají o maximální uspokojení 

všech požadavků zákazníků z Brna a jeho okolí. Provoz na pobočce v Praze a jejího 

okolí zajišťuje 35 zaměstnanců. V nedávné době došlo k otevření dvou malých prodejen 

– jedné v Brně a jedné v Praze. Ty slouží pro přímý prodej zboží koncovým 

zákazníkům a jejich obsluhu zajišťuje 5 lidí. Dodávka zboží pro tyto prodejny je řešena 

prostřednictvím jedné z hlavních poboček. 

 

Společnost ABC se zabývá nákupem zboží za účelem následného prodeje, respektive 

jedná se o velkoobchod zabývající se zásobováním gastronomických zařízení (např. 

restaurace, hotely a bary), čerpacích stanic a samotných koncových zákazníků nápoji, 

pochutinami a jinými gastronomickými produkty (jako např. skleničky, reklamní 

materiály, aj.). Pro účel této diplomové práce se zaměřuji na pobočku v Brně – všechny 

analýzy a samotný návrh řešení se tak týkají pouze brněnské pobočky. 

 

2.2 Organizační struktura 

V čele firmy jsou 2 majitelé, kteří dohlíží na správný chod společnosti a zároveň se 

starají o objednávky exkluzivních produktů od českých a zahraničních dodavatelů 

(nejčastěji se jedná o dražší sortiment produktů, popř. o zboží s omezenou distribucí). 
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Dále se firma větví na 3 oddělení – obchodní, fakturační a provozní. Za obchodní 

oddělení je odpovědný obchodní ředitel, který má 2 úkoly, a to vést své podřízené 

zaměstnance a objednávání nového zboží od jednotlivých dodavatelů. Také se podílí na 

uspokojování potřeb důležitých zákazníků (těch s nejvyšší prioritou pro podnik). 

Fakturační oddělení se zabývá financemi a vyúčtováním se zákazníky, popř. dodavateli. 

Za fakturační oddělení nese odpovědnost finanční ředitel. Provozní oddělení je 

nezbytnou součástí každodenní činnosti – stará se tak např. o zpracování objednávek 

(příjem a tisk), odbyt zboží a to včetně dopravy zboží ke koncovým zákazníkům. 

Zjednodušenou podobu organizační struktury je možné vidět níže na obrázku. 

 

 

Obrázek č. 9: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: Vlastni zpracování) 

 

Z obrázku je možné vidět nedostatek v organizační struktuře, a to přesněji, že ve 

společnosti není určeno, kam spadá oblast informačních a komunikačních technologií 

(ICT) a dále zde také není vyjasněno, kdo nese odpovědnost za správný chod 

počítačové sítě. Důvodem je to, že pro tyto účely společnost využívá služeb externího 

IT pracovníka. Jednotlivé problémy, včetně řešení jsou pak uvedeny v části Vlastní 

návrh řešení. Tato situace je obdobná pro obě pobočky společnosti (včetně jednotlivých 

prodejen). 

 

2.3 Analýza firemního prostředí 

Při provedení jednotlivých analýz budeme zkoumat jednak vnější okolí podniku 

(SLEPT a Porter) a zároveň také jeho vnitřní okolí (7S). 
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2.3.1 SLEPT 

Při SLEPT analýze se zkoumá okolí podniku a jed tak o analýzu vnějších faktorů 

společnosti. 

 

Sociální hledisko 

V případě společnosti ABC je hlavní problém s nedostatečnou kvalifikací uchazečů o 

nové pracovní pozice. Velké množství uchazečů uvádí v rámci životopisu nepravdivé, 

příp. polopravdivé informace, což vede k zbytečnému zdržování při hledání nových 

zaměstnanců. V minulosti přicházeli nabídky především od mladých lidí (studenti, příp. 

absolventi), ale v poslední době mají zájem i lidé v průměrném věku 36 let. Cílovou 

skupinou zákazníků jsou samozřejmě osoby starší 18 let, průměrný věk zákazníků je 30 

let. Tato cílová skupina je dost citlivá na cenu produktů, nicméně i přes negativní 

připomínky je ochotna v případě nutnosti zaplatit i vyšší částky (nedávným příkladem 

byla intervence koruny, kdy i přes výrazné zvýšení cen nabízeného sortimentu nedošlo 

k poklesu prodejů, ba naopak). V poslední době je mezi zákazníky v oblibě nákup 

prostřednictvím elektronického obchodu, kdy se počet takto provedených nákupů zvýšil 

dvojnásobně ve srovnání s minulým rokem. 

 

Legislativní hledisko 

Společnost sídlí na území ČR, a proto musí při vykonávání své činnosti dodržovat 

platné zákony a normy týkající se jak podnikání, tak i platné české legislativy. Jedná se 

především o zákony v obchodním a občanském zákoníku, ale také zákoníku práce. Řada 

stanovených podmínek na trhu omezuje aktivity firmy. Je tak omezen např. prodej 3l 

lahví jiným způsobem než jako maloobchodní prodej (tedy prodej konkrétnímu 

zákazníkovi, nikoliv podniku). Dále firma samozřejmě nemůže prodávat alkoholické 

produkty osobám mladším než 18 let a navíc z důvodu nákupu zboží ze zahraničí musí 

zasílat zprávy na celní úřad. Další změnou, kterou nastala v ČR je zavedení EET 

(elektronická evidence tržeb), které přináší řadu změn jak pro zákazníky, tak i firmu 

samotnou. 
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Ekonomické hledisko 

Z hlediska ekonomických faktorů Česká republika závisí na ekonomické situaci EU. K 

dnešnímu dni je ekonomická situace stabilní, dochází k poklesu státního dluhu, k růstu 

HDP a u měnového kurzu dochází v poslední době k častým výkyvům. Jak již bylo 

zmíněno u předchozího hlediska, v ČR se postupně ve všech podnicích zavádí EET, 

které sebou zároveň přináší navýšení cen v důsledku zvýšení nákladů firem. 

 

Politické hledisko 

Politická situace v ČR v posledních letech (a hlavně měsících) představuje spíše 

komedii. Řada projektů je doprovázena korupcí nebo neschopností zaměstnanců 

zastupujících stát vedoucí v některých případech k nefungujícím nebo nevyhovujícím 

řešením, které je posléze nutno draze napravovat. Nejnovější kauzou je politické 

hašteření mezi prezidentem, premiérem a ministrem financí, kdy se místo řešení 

důležitějších problémů snaží zlepšovat svoji image pro blížící se volby. Jednou z 

posledních výrazných změn je zavedení EET, které má za následek snížení korupce, 

přesněji zamezení neplacení daní. 

 

Technologické hledisko 

Společnost ABC nevyrábí produkty, a proto není z tohoto hlediska moc co zmiňovat. 

Nově se se ve firmě zavádí EET pokladna, kromě toho je možné na pokladně platit 

kartou. Dále byl před několika lety zřízen elektronický obchod, který dost pomohl 

navýšit počet zákazníků. Kromě toho firma disponuje řadou informačních a 

komunikačních technologií nutných k vykonávání činnosti podniku. Také je dobré 

uvést, že firma nakupuje produkty jen od věrohodných dodavatelů a k prodeji nabízí 

pouze kvalitní produkty. 

 

2.3.2 Porterův model pěti sil 

Porterům model pěti sil se zabývá vnějšími faktory společnosti. 

 

Zákazníci 

Většina zákazníků je tvořena z gastronomických zařízení, převážně se jedná o 

restaurace, hotely, bary a hospody. Kromě toho spadá do této skupiny i čerpací stanice a 
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samotní koncoví zákazníci. Největšími odběrateli produktů jsou však gastronomická 

zařízení. Cílová skupina zákazníků je obrovská, neboť společnost ABC prodává široký 

sortiment produktů, od alkoholických a nealkoholických nápojů až po reklamní 

materiály, jako jsou skleničky, oblečení apod. 

 

Dodavatelé 

Společnost ABC nakupuje produkty od velkého množství dodavatelů, a to jak 

tuzemských, tak i zahraničních. Nutnou podmínkou je věrohodnost daného dodavatele, 

tak aby se zamezilo nákupu pančovaného alkoholu. Nejčastěji se jedná o velké prodejce 

alkoholických a nealkoholických nápojů, kteří zároveň nabízí i reklamní materiály. Patří 

sem Remy Cointrau, Coca-Cola, Staropramen, Vinařství Moravino aj. 

 

Konkurence 

Na trhu existuje řada konkurentů, od jiných velkoobchodů až po supermarkety. Ti 

nejdůležitější a přímo ohrožující jsou rovněž velkoobchody, které jsou zaměřené na 

stejnou cílovou skupinu. Společnost ABC je schopna cenově konkurovat na tuzemském 

trhu a do značné míry se bránit proti snaze konkurentů o přetažení zákazníků. 

Společnost zároveň neustále zvyšuje svoji konkurenceschopnost nabízením 

zajímavějších cenových nabídek při odběru určitého množství nebo např. prodloužením 

doby splatnosti apod. 

 

Substituty 

V rámci alkoholických a nealkoholických produktů většinou substituty nenajdeme. 

Proto je v tomto případě možné jako substituty uvést nepřímé konkurenty jako jsou 

supermarkety anebo samotní výrobci (dodavatelé), kteří své produkty nabízí přímo 

koncovým zákazníkům. 

 

Hrozba vstupu nových firem na trh 

Vstupu nových konkurentů na trh brání především vysoké počáteční náklady. Je potřeba 

zřídit si licenci na prodej alkoholických nápojů, zařídit sklad, nakoupit produkty – za 

značně vyšší ceny, než je možné produkty pořídit díky dlouhodobým a hlavně zároveň 

přátelským vztahům. 
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2.3.3 7S analýza 

Tato analýza je zaměřena na vnitřní faktory úspěchu firmy. Jde o nejčastěji využívaný 

model pro analýzu vedení a řízení společnosti. 

 

Strategie 

Strategie společnosti ABC je založena na prodeji kvalitních produktů a na maximální 

spokojenosti zákazníků. V současné době je nutné bojovat s konkurenty jak o současné, 

tak i o nové zákazníky, což vede k zavádění nových metod v rámci 

konkurenceschopnosti, jako např. lepší cenové nabídky, delší doba splatnosti, zboží do 

komisí, aj. 

 

Struktura 

Na nejvyšším místě v hierarchii společnosti je majitel (jednatel společnosti), který má 

pod sebou dva ředitele – jeden zastává pozici obchodního a druhý pozici finančního 

ředitele, kteří společně tvoří vedení společnosti ABC a dohlíží na správný chod 

podniku. Obchodní ředitel má pod sebou sommeliéry a obchodní zástupce, jejichž 

pracovní náplní je zisk nových zákazníků a uspokojování potřeb současných zákazníků. 

On sám pak má za úkol zprostředkovat produkty v daném množství a za předem 

stanovené ceny. Finanční ředitel dohlíží nad finanční stránkou společnosti a rozhoduje o 

veškerých výdajích spojených s podnikatelskou činností firmy. Kromě vedení se ve 

firmě nachází fakturační a provozní oddělení, která mají na starost příjem a výdej 

objednávek/produktů, včetně jejich dopravy k jednotlivým zákazníkům. 

 

Systémy 

Firma využívá ekonomického systému Cézar a prostřednictvím outsourcingu provozuje 

elektronický obchod, který přímo spolupracuje s ekonomickým systémem. 

 

Sdílené hodnoty 

Každý nový zaměstnanec je z počátku přeškolen na nový systém tak, aby byl schopen 

samostatně vykonávat svoji činnost. Zaměstnanci spadající pod obchodního ředitele 

jsou jednou za čas přezkoušeni ze svých znalostí, tak aby bylo docíleno toho, že ví, co 

přesně prodávají a že mají přehled o všech produktech společnosti. 
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Schopnosti 

Pro příjem nových zaměstnanců je důležitá jejich kvalifikovanost. Každá z pozic je tak 

zaplněna kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou rovněž z počátku přeškolení na systém, 

který je ve firmě zaběhnutý. Rovněž je vyžadována znalost sortimentu, který společnost 

nabízí. 

 

Styl řízení 

I když ve firmě platí hierarchická struktura, kdy podřízení plní rozkazy nadřízených, tak 

zde funguje demokratický styl řízení – vedení si vždy rádo vyslechne připomínky a 

nápady na zlepšení situace podniku a rovněž se jim často přizpůsobuje. 

 

Spolupracovníci 

Řada zaměstnanců ve firmě pracuje již od jejího založení, případně nastoupili jen chvíli 

po jejím založení, proto není potřeba pochybovat o loajalitě většiny z nich. Na 

zaměstnance je kladen velký důraz na jejich zodpovědnost spojenou s vykonáváním 

jejich činnosti – např. na příjmu objednávek je vyžadována znalost systému a 

sortimentu (častější chyby jsou finančně trestány). 

 

2.3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží jako závěr ostatních analýz a obsahuje analýzu vnitřního (silné a 

slabé stránky) a vnějšího (příležitosti a hrozby) okolí společnosti. 

 

Silné stránky 

 Dlouhodobé působení na trhu 

 Dobré jméno společnosti 

 Dobré výsledky hospodaření 

 Velký počet stálých zákazníků 

 Schopnost dostat včas svým závazkům 

 

Slabé stránky 

 Občasné chyby pracovníků 

 Nedostatečná odborná kvalifikace pracovníků (z IT pohledu) 
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 Nedostatečná reklama 

 Chybějící systém monitorování sítě 

 Praktiky v rámci konkurenčního boje vedoucí k nižším ziskům (např. výdej 

zboží s minimálním ziskem pro klíčové zákazníky) 

 

Příležitosti 

 Využití problémů konkurence 

 Zisk nových zákazníků v rámci konkurenčního boje 

 Zvýšení počtu reklamy (např. prostřednictvím sociálních sítí) 

 

Hrozby 

 Změny v legislativě (např. ukončení činnosti některých odběratelů z důvodu 

EET, apod.) 

 Změna v podnikatelském prostředí 

 Ztráta klíčových zákazníků 

 Odchod zaměstnanců ke konkurenci 

 

2.4 Analýza ICT 

Společnost ABC disponuje řadou informačních a komunikačních technologií (dále jen 

ICT). Jednotlivá zařízení budou rozepsána do vlastních podkapitol. Všechna zařízení 

jsou připojena ke stejné síti. V případě používání notebooků, tabletů a chytrých telefonů 

je možnost se připojit k bezdrátové síti Wi-Fi. Odpovědnost za správný chod sítě a 

všech ICT zařízení nese externí IT pracovník. Ve společnosti nejsou definované 

směrnice ani pravidla pro užívání ICT nebo pro přístup k síti, včetně těch 

bezpečnostních, jako je např. volba bezpečného hesla, nebo jak správně a bezpečně 

využívat internet. 

 

2.4.1 Osobní počítače 

Na pobočce v Brně je celkem 15 osobních počítačů, z toho jsou 3 počítače využívány 

vedením společnosti (majitel, obchodní a finanční ředitelé), 2 počítače fakturačním 

oddělením a zbytek je využíván provozním oddělením. 
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Tabulka č.  3: Specifikace současných PC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hardware Specifikace 

Procesor Intel Celeron (2,8 GHz, 2 jádra) 

Grafická karta Intel HD Graphics 

Počet RAM 4 GB 

Pevný disk 250 GB 

Zdroj 180 W 

 

V tabulce je možné vidět hlavní specifikace počítačů, které jsou používány provozním 

oddělením. V nedávné době došlo k nákupu pěti nových počítačů, které jsou určené pro 

vedení společnosti a fakturační oddělení. S výjimkou pěti počítačů, na kterých je 

nainstalován operační systém Microsoft Windows 7, jsou ostatní stroje vybaveny OS 

Microsoft Windows 8.1 Professional, popřípadě nově pořízené PC mají nainstalovanou 

verzi 10. Počítače na provozním oddělení prozatím vyhovují požadavkům jednotlivých 

aplikací, nicméně jsou příliš pomalé. V případech nedostatků hardwarového vybavení 

dochází buď k upgradu potřebných komponent, nebo v případě nutnosti k nákupu 

nového PC. Na všech těchto zařízeních je kromě standardních aplikací nainstalován 

kancelářský balíček Microsoft Office ve verzích 2003, 2007 a 2016 (především na nově 

pořízených počítačích), pro úpravu obrázků je zde dostupný grafický program XnView, 

dále pro prohlížení a práci s PDF je zde nainstalován Adobe Acrobat Reader a nakonec 

je zde vytvořen přístup na vzdálenou plochu k informačnímu systému Cézar, který je 

umístěn na firemním serveru. Na osobních počítačích se ukládají pouze data 

jednotlivých zaměstnanců, jako jsou např. ceníky, doplňující informace k produktům a 

zákazníkům, aj. 

 

2.4.2 Server 

Server je dělán na míru tak, aby plně vyhovoval potřebám společnosti. Server je 

připojen k vlastnímu zdroji napájení včetně ochrany proti výpadku proudu. Srdcem 

serveru je 12 jádrový procesor Xeon od společnosti Intel se 24 GB paměti RAM. 

Operační systém je uložen na rychlém SSD disku o velikosti 250 GB. Dále je server 

opatřen dvěma disky o velikost 500 GB zapojených jako Mirror raid (oba disky 
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obsahují stejná data, v případě poruchy jednoho z disků druhý stále jede). Na discích je 

nainstalován operační systém Windows Server 2012 R2 (Foundation) a běží na něm 

jednotlivé serverové služby. Na discích je dále nainstalován informační systém Cézar a 

kromě toho se na discích nachází veškerá důležitá firemní data, která jsou pak případně 

promítnuta v informačním systému. 

 

2.4.2.1 Serverové služby 

 Active Directory – součást operačního systému Windows Server 2012 R2 a 

zajišťuje například adresářové služby LDAP pro správu/tvorbu účtů 

 SQL server – obsahuje veškeré data z webových stránek společnosti a z e-

shopu a provoz této služby závisí na správném chodu stránek a elektronického 

obchodu 

 Webové stránky a elektronický obchod – jejich provoz je 24/7 a nabízí 

možnost nákupu všeho zboží s následným doručením prostřednictvím služeb 

České pošty, PPL a jiných dovážkových služeb 

 

2.4.2.2 Informační systém Cézar 

Informační systém slouží pro zpracování objednávek a práci se skladem, zákazníky a 

dodavateli. Prostředí samotného programu však má určitá omezení. Příkladem mohou 

být jednotlivé produkty, které jsou v systému zadány. Ty je možné zadat pod názvem 

pouze s omezeným počtem slov a dodatečné pole pro delší název zde chybí. A to 

z důvodu, že program nenabízí možnost nastavit dodatečné parametry produktu jako 

např. objem láhve nebo zdali se jedná o variantu v dárkovém balení, tak je nutné tyto 

informace uvádět přímo do názvu a tím dochází ke zkracování samotného názvu 

produktu. Zaměstnanec tak v systému musí jednotlivé položky vyhledávat pod jejich 

zkratkami a ve chvíli, kdy je potřeba položky zadat na internet, je zapotřebí tento název 

zvlášť upravit. Změna na nový informační systém již v plánu je, vše je komplikováno 

složitým způsobem přesunu dat z aktuálního informačního systému do nového. Pro 

přístup k informačnímu systému je využito terminálové komunikace. 
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2.4.2.3 Práce přes vzdálenou plochu 

Práce probíhá přes virtuální plochu. Jedná se o řešení, které zde bylo zavedeno na 

samém počátku, a je to jedna z věcí, kterou vedení společnosti v současné době nechce, 

popřípadě nemůže měnit. Na serveru je nainstalován informační systém a na 

jednotlivých pracovních stanicích (počítačích) je vytvořen zástupce pro připojení na 

vzdálenou plochu. Toto řešení zde bylo původně zavedeno z důvodu bezpečnosti, 

rychlosti a zjednodušení správy – nicméně reálná situace je poněkud jiná. 

 

Práce v tomto prostředí je příliš pomalá a ve chvíli, když administrátor (v současné době 

je tato funkce přiřazena majiteli) provádí změny v systému, tak zablokuje práci ostatním 

zaměstnancům. To zahrnuje i pouhou úpravu jednotlivých položek (produktů, 

zákazníků, …) v systému, ke kterým dochází poměrně často. V rámci správy je možné 

mít pouze přehled o jednotlivých uživatelích a o tom co právě dělají, není zde však 

možnost sledování stavu sítě, popř. konkrétních síťových zařízení. Není tak možné 

předejít případným problémům v podobě výpadků sítě, které by způsobily velké 

problémy pro chod firmy. Jednotlivé pobočky je pak nutné spravovat zvlášť – není tak 

možné mít současně informace o zaměstnancích z jedné i z druhé pobočky. 

 

2.4.3 Další zařízení 

Mimo jiné společnost dále vlastní 2 síťové tiskárny určené pro tisk běžných dokumentů 

(běžný papír), 4 speciální tiskárny určené pro tisk objednávek a faktur (speciální papír), 

pevnou linku (včetně faxu), několik mobilních zařízení a multifunkční zařízení 

(scanner, kopírka a tiskárna v jednom řešení). Dále došlo k zakoupení několika nových 

příslušenství jako např. monitorů, 2 tiskáren pro tisk běžných dokumentů, 

ergonomických židlí, podložek pod myš a několika USB disků pro výměnu dat mezi 

jednotlivými zaměstnanci. 

 

2.4.4 Síťové prvky a kabelážní systém 

V serverovně je umístěn centrální rozvaděč, do kterého jsou připojeny jednotlivé aktivní 

prvky, jako jsou řiditelný switch od společnosti Cisco Catalyst se 24 porty a maximální 

přenosovou rychlostí 30 Gb/s a dvoupásmový Wi-Fi router TP-Link s maximální 

přenosovou rychlostí 600 MB/s s frekvenčním rozsahem 2.4 a 5 GHz. Dále je zde 



43 

 

umístěn zdroj napájení včetně zařízení pro ochranu při výpadku proudu (tzv. UPS), 

patch panel a napájecí lišty. 

 

Kabeláž je tvořena stíněnou kroucenou dvojlinkou kategorie 6. Pro zajištění bezdrátové 

komunikace se sítí je využita bezdrátová síť Wi-Fi 802.11 se dvěma přístupovými body 

(AP), která je zabezpečena prostřednictvím WPA2 a hesla. Přístupové body dostatečně 

pokrývají pouze hlavní budovu, nikoliv celý areál firmy (řešeno ve Vlastním návrhu 

řešení). 

 

Pro příjem internetu a mobilní komunikaci je zde ADSL modem. Jeho správu má na 

starosti samotný poskytovatel připojení a v případě jakéhokoliv problému spojeného 

s touto službou je možné využít služeb externího pracovníka, který je dostupný 24/7. 

 

2.5 Analýza budovy 

Hlavní budova, respektive kanceláře je oddělena od skladu. Prostor kanceláří je pak 

rozdělen na 5 částí: 

 Lobby – místnost určená pro osobní odběr (objednávky i výdej zboží) 

 Příjem objednávek včetně prostoru pro obchodní zástupce a sommeliéry 

 Fakturační oddělení 

 Vedení společnosti 

 Vinotéka (příjem objednávek) 

 

Budova je vybavena řadou informačních a komunikační technologií uvedených 

v předchozí kapitole. Vinotéka je pak propojena prostřednictvím bezdrátové sítě, resp. 

přístupového bodu. V nedávné době však došlo ke sjednocení činnosti a místnost určená 

pro vinotéku není již využívána. Návrh pro její možné využití je uveden v části Vlastní 

návrh řešení. 

 

Sklad je v současné době z hlediska informačních technologií také oddělen od kanceláří. 

V případě příjmu, resp. přípravě jednotlivých objednávek je vedoucí skladu v určitých 

intervalech nucen dojít do kanceláře a osobně vytištěné objednávky převzít. Po 

následném zpracování (přichystání) objednávky ve skladu pak musí opět zanést 



44 

 

objednávku zpět do kanceláře, kde dojde k následnému tisku faktury a tu musí vedoucí 

skladu opětovně zanést zpět příslušnému řidiči. Součástí skladu je vinotéka, která je 

umístěna ve sklepě. 

 

2.6 Požadavky na projekt 

Společnost ABC má v plánu během následujících dvou let provést kompletní 

modernizaci. Ta by měla zajistit bezproblémový provoz i během dalších desítek let.  

Aby tento bezproblémový chod firmy bylo možné zajistit, tak je zapotřebí nejdříve 

zamezit tomu, aby zde docházelo k případným výpadkům sítě, nebo k problémům 

jednotlivých zařízení. Příkladem může být pobočka v Praze, kde v nedávné době došlo 

k problémům se sítí a externí IT pracovník zde provedl výměnu řady zařízení, včetně 

switche a routeru, přitom problém byl pouze s konfigurací switche. 

 

Tomu by mělo napomoci zavedení monitorovacího systému, s jehož pomocí bude 

možné detekovat případné problémy se sítí (popř. problémy se zařízeními) a rovnou na 

ně bude možné i případně reagovat. Tento systém by měl firmě umožnit kontrolovat 

využití sítě, detekci poruch, sledování zařízení v síti a kontrolu přístupů uživatelů.  

 

To je však pouze jeden z kroků, které společnost ABC požaduje zajistit. Tím dalším 

krokem je obměna současného vybavení (hardwaru i softwaru) a ta by měla zahrnovat 

nákup nových počítačů pro provozní oddělení včetně pořízení nového příslušenství a 

instalaci nových programových verzí. Součástí modernizace by mělo být i zakoupení 

nového switche, routeru a přístupových bodů (AP), s jejichž pomocí bude možné zlepšit 

současné problémy s bezdrátovou sítí.  

 

Dále je požadováno zjednodušit spolupráci mezi skladem a provozním oddělením – 

instalací nového počítače, který zajistí evidenci zboží (za pomoci čtečky) a tisku 

objednávek, které je potřeba nachystat. Kromě toho by si společnost ABC přála vytvořit 

novou pozici IT pracovníka, který ponese plnou odpovědnost za jednotlivé ICT a za 

správný chod počítačové sítě. Posledním požadavkem vedení společnosti je zavedení 

dokumentací a značení kabelážního systému. Tato dokumentace by měla zahrnovat 
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jednak evidenci značení a zároveň také směrnice, které by měli vést k zajištění vyšší 

bezpečnosti.  

 

Požadavky společnosti ABC je tedy možné shrnout do šesti bodů: 

 Zavedení dokumentace (zahrnující směrnice a evidenci kabelů) 

 Zavedení značení kabelážního systému 

 Digitalizace skladu 

 Modernizace vybavení (hardware i software) 

 Zřízení nové IT pozice 

 Zavedení monitorovacího systému (pro účely správy sítě) 

 

2.7 Shrnutí analýzy současného stavu 

Shrnu-li provedenou analýzu, tak ačkoliv je na tom z finančního hlediska společnost 

ABC v pořádku, tak z hlediska informačních a komunikačních technologií (ICT) a 

správy sítě je zde zapotřebí provést hned několik změn, které by napomohli zlepšit 

současnou situaci: 

 Chybí zde odpovědná osoba za ICT a za správný chod počítačové sítě 

 Chybí značení a evidence kabelů včetně dalších prvků sítě 

 Chybí směrnice a pravidla pro správné užívání ICT a pro přístup k síti 

 Chybí zde možnost kontroly správného chodu sítě a jejího provozu 

 Současné vybavení nesplňuje požadavky na modernizaci 

 

Správný chod počítačové sítě je klíčovým faktorem pro společnost ABC. Pokud by 

v současnosti docházelo k výpadkům sítě, popřípadě k problémům se sítí, pak by to 

mohlo vést i k případné ztrátě zákazníků a v nejhorším případě k zániku firmy. I 

s ohledem na situaci, která proběhla na pobočce v Praze, je velmi důležité se zaměřit na 

správu počítačové sítě, kterou bude možné provést pomocí některého z volně 

dostupných monitorovacích systémů, který firmě poskytne vše od sledování využití sítě 

a jednotlivých zařízení, přes detekci poruch až po kontrolu přístupů uživatelů. 

 

Dostatečnou správou mělo být řešení pomocí vzdálené plochy – tomu tak však 

v reálném provozu není a zároveň zde dochází k řadě problémů, jako například 
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znemožnění práce ostatním uživatelům v případě, že administrátor provádí změny 

v informačním systému. Do budoucna je naplánována změna informačního systému, a 

tak nadále nebude používán ani přístup přes vzdálenou plochu. Aby bylo možné 

monitorovací systém správně nastavit a také zajistit, že správa sítě bude prováděna tak 

jak má, je dále zapotřebí vytvořit novou pozici IT pracovníka, který kromě samotné 

správy sítě bude zároveň dohlížet na to, zdali jsou dodržovány všechny směrnice a 

pravidla. Zároveň, aby vše mohlo správně fungovat, tak bude zapotřebí nakoupit 

potřebné vybavení a zároveň bude potřeba proškolit zaměstnance společnosti na téma 

bezpečnosti a užívání jednotlivých zařízení. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Cílem práce je navrhnou management sítě podniku – to především představuje zavedení 

systému pro monitorování počítačové sítě. Dříve, než bude možné systém zavést, je 

zapotřebí provést změny, které povedou k zajištění dlouhodobému bezproblémovému 

chodu společnosti. První ze změn je zajištění lepší organizace, respektive zřízení pozice 

CIO a proškolování zaměstnanců. Dalším krokem pro zajištění lepšího stavu je 

modernizace a to se týká jak hardwaru, tak i softwaru. Pro zajištění větší efektivity 

práce bude zapotřebí provést digitalizaci skladu a pro usnadnění správy je nutné zavést 

značení a evidenci kabelů a příslušných zařízení. Posledním krokem je výběr 

monitorovacího systému a stanovení všeho, co bude zapotřebí kontrolovat. 

 

Proč zavádět monitorování? 

Na serveru běží kromě jiného i webové stránky společnosti a elektronický obchod. Ten 

je v poslední době velmi oblíbený a jeho prostřednictvím dochází k narůstajícímu počtu 

uživatelů, kteří si zboží objednávají touto cestou. Je tedy nutné, aby e-shop byl 

dostupný co nejdéle, v ideálním případě 24/7. To samé se dá říci o důležitosti 

informačního systému, který také běží na stejném serveru. Všechny objednávky (i ty 

prostřednictvím elektronického obchodu) jsou zpracovány v informačním systému, a 

pokud by tak došlo k problémům se sítí, vedlo by to i k nedostupnosti těchto služeb. 

Tím pádem by nebylo možné dočasně vykonávat činnost a v případě, že by problémy 

přetrvávali, tak by mohlo dojít i k případné ztrátě zákazníků. Monitorovací systém 

umožní sledovat nejen stav sítě (např. vytížení), ale také stav jednotlivých zařízení 

(koncových uzlů a aktivních prvků) a tím poskytne dostatečný přehled všem co se děje 

a i o případných problémech, které bude možné ihned a efektivně řešit. 
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3.1 Lepší organizace ve firmě 

V současné době dohlíží na provoz sítě a správný chod všech zařízení externí 

pracovník. Toto řešení přináší řadu problémů a to zejména: 

 Odpovědnost – tento zaměstnanec nebude nikdy plně odpovědný za chod sítě a 

všech zařízení, protože se na něho nevztahuje pracovní smlouva, která by tak 

učinila 

 Pravomoc – externímu pracovníkovi jsou přiděleny pouze minimální 

pravomoci, nevztahuje se tak na něj např. výběr nových zaměstnanců na pozice 

IT, popř. nemá právo zasahovat do chodu sítě bez povolení majitele společnosti 

 Dostupnost – nejedná se o zaměstnance firmy, a tak je v případě jakéhokoliv 

problému týkajícího se informačních technologií nutno se přizpůsobit a vyčkat 

na to, kdy bude mít daný pracovník zrovna čas 

 

Zavedením nového systému pro monitorování počítačové sítě by tento vztah s externím 

pracovníkem neměl nadále význam, neboť cílem nového systému je zajistit neustálý 

provoz sítě bez výpadků, a v takovém případě je nutné na chod sítě dohlížet a popř. včas 

reagovat na nepříznivé stavy, které nastanou.  

 

3.1.1 Zřízení nové pracovní pozice 

Vhodnou variantou je zřízení nové pracovní pozice Chief Information Officer (dále 

jen CIO), který by byl smluvně vázán k vykonání všech úkonů, které v současné době 

řeší externí pracovník, a dále také k dohlížení nad systémem monitorování sítě a 

reportem případných výsledků svému nadřízenému. Tento zaměstnanec ponese plnou 

odpovědnost za případné problémy a podle potřeby ho bude možné i případně potrestat, 

a to ať už finančně, nebo rozvázáním smluvního vztahu. Kromě toho mu pak později 

mohou být přiděleny vyšší pravomoci, které mu tak například umožní výběr nových 

zaměstnanců na pozice IT. Tito nový zaměstnanci by následně mohli dopomoci ve 

změně stávajícího systému, kdy společnost ABC využívá služeb jiné společnosti (tzv. 

outsourcingu) např. pro návrh letáků na variantu, kdy letáky a popř. jiné grafické práce 

vypracuje některý z nových zaměstnanců. 
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3.1.2 Změna v organizační struktuře 

Zřízení nové pozice se dotkne změny v organizační struktuře. Nově vybraný pracovník 

na pozici CIO bude přímo podřízený majiteli společnosti a v budoucnu společně 

s dalšími nově vybranými zaměstnanci tak bude součástí nově vzniklého IT oddělení. 

 

 

Obrázek č. 10: Organizační struktura po změně 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Toto oddělení bude mít na starost vše spojené s informačními technologiemi, a to od 

správy sítě, zajištění správného chodu jednotlivých zařízení, až po zpracování 

grafických úkolů. Cílem této změny je zajistit bezproblémový provoz firmy s aktivní 

reakcí na vzniklé problémy (např. nefunkčnost počítačů), včetně proškolování 

zaměstnanců s cílem snížit riziko bezpečnostního incidentu, popř. poškození některého 

ze zařízení. 

 

3.1.3 Změna v areálu budovy 

Další nutnou změnou je zřízení místnosti pro CIO, respektive pro celé IT oddělení. K 

tomuto účelu by mohl být využit prostor, který je v současné době využíván pro příjem 

objednávek pro vinotéku. Dříve byla společnost rozdělena na 2 části – prodej 

alkoholických nápojů a vinotéka, v posledních letech však došlo k spojení činnosti a 

není tedy nutné mít tyto dvě místnosti oddělené. 

 

Došlo by pouze k přesunu vybavení z místnosti, která je dnes určená pro potřeby 

provozního oddělení vinotéky a k nákupu nového potřebného vybavení pro IT oddělení 

(jednotlivých počítačů a to včetně všeho potřebného příslušenství). Kromě dodatečného 

nákupu nového vybavení, které by však stejně bylo nutné, vzhledem k zavedení nových 
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pracovních pozic, tak nedojde k dodatečným nákladům v podobě bourání a přestavby 

budovy, nebo popř. s problémy s připojováním firemní sítě. 

 

3.1.4 Pracovní smlouva s novým CIO 

Ideální volbou by byl standardní smluvní vztah na zkušební dobu 3 měsíců, po kterou 

však uchazeč o pozici CIO ponese pouze částečnou odpovědnost. Tato zkušební doba 

by pak v případě bezproblémového vztahu mohla být prodloužena na 1 rok s tím, že se 

pracovníkovi navýší odpovědnost. Po uplynutí zkušební doby by již bylo možné navýšit 

jeho pravomoci, a umožnit mu tak např. přijetí nových IT pracovníků. To, vzhledem ke 

zkušenostem daného CIO, bude ideálnější řešení, nežli by se o nábor nových 

zaměstnanců na jednotlivé pozice IT staral pouze majitel firmy, který nedisponuje 

dostatečnými technickými znalostmi. Důležitým bodem této smlouvy pak bude 

pracovní doba nového CIO, která tak zajistí i třetí problémový bod spojený 

s využíváním služeb externího pracovníka, a to dostupnost zaměstnance v případě 

vzniklého problému. 

 

3.1.5 Školení zaměstnanců 

Jedním z úkolů, které bude muset nový CIO vyřešit, bude školení zaměstnanců. Častým 

problémem zaměstnanců je nedostatečná informovanost o bezpečnosti. Cílem těchto 

školení tak bude informovat zaměstnance např. o správném chování na internetu, 

bezpečnosti hesel a komunikaci se zákazníky. 

 

3.1.5.1 Správné chování na internetu 

Za současného stavu i z důvodu chybějící pozice IT pracovníka dochází ze strany 

zaměstnanců k instalaci volně dostupných aplikací (tzv. freewaru) z neoficiálních 

stránek, popř. dochází k navštěvování různých stránek, a to ať už během práce, nebo 

popř. v jejich volném čase. Kromě zavedení nových pravidel (uvedených ve směrnici) 

je zapotřebí zaměstnancům vysvětlit možné problémy, které mohou svým chováním na 

síti způsobit. Součástí tohoto školení tak bude i uvedení různých situací, ke kterým 

může dojít (např. při stahování aplikací z neoficiálních stránek může dojít ke stažení 

spywaru nebo jiného škodlivého programu) včetně uvedení případného dopadu a 

jednotlivých protiopatření, které je nutné k odstranění tohoto problému vykonat. 
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3.1.5.2 Bezpečnost hesel 

Dále je zapotřebí vysvětlit zaměstnancům, jak vypadá správné a především bezpečné 

heslo a popř. jim s výběrem nového hesla pomoci. Více než 85% pracovníků 

společnosti ABC v současné době používá nedostatečné heslo, a to ať už v případě 

jejich účtů do informačního systému podniku, tak i popř. na firemní email anebo i 

v jejich soukromí. Je tak nutné zaměstnancům vysvětlit princip útoku, který může vést 

k odcizení hesla a k případné ztrátě osobních nebo firemních dat – to by mělo 

především poukázat na to, že v případě zvolení jednoduchých hesel tento útok nezabere 

moc času, a že v případě správně zvoleného hesla bude tento útok téměř nemožný. Také 

je nutné upozornit na pamatovatelnost hesla, neboť heslo, které je napsáno na papírku 

přilepeném na monitoru, popř. schovaném ve stole, je stejně nebezpečné jako heslo, 

které je příliš jednoduché. 

 

 

Obrázek č. 11: Bezpečně zvolené heslo 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.1.5.3 Komunikace se zákazníky 

Dalším bodem pro školení zaměstnanců je nutnost vysvětlit patřičným zaměstnancům, 

které informace mohou, popřípadě nesmí předávat zákazníkům a zamezit tak např. 

vyzrazení nákupních cen produktů, popř. jednotlivých provedených plateb zákazníků. 

To vše je pak možné zahrnout do nové směrnice, popř. vnitřních předpisů. 

 

Kromě toho je potřeba uvést rizika spojená se stahováním příloh emailů, a tím předejít 

případnému problému v podobě infikování počítače virem. Dále je zapotřebí 

zaměstnance proškolit z hlediska nového softwaru, směrnic a pravidel, které budou ve 

společnosti ABC nově zavedeny. V případě softwaru se jedná převážně o doplnění 

informací k danému produktu, a uvedením toho, co vše nového přináší. Cílem těchto 
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školení tak především bude zamezit neuváženému chování zaměstnanců, které by 

v nejhorším scénáři mohlo vést až k poškození firmy (např. v podobě ransomwaru). 

 

3.2 Modernizace hardwarového vybavení 

Druhým krokem vedoucím k zajištění lepšího stavu firmy je modernizace současného 

stavu vybavení společnosti. Nezbytnou součástí této modernizace je nákup nových 

počítačů včetně nového příslušenství, které jednak umožní přechod na nové verze 

softwaru, a také zajistí bezproblémový chod provozního oddělení na několik dalších let. 

 

3.2.1 Nové počítačové vybavení 

Práce na současných PC je příliš pomalá a v případě plánovaného nasazení nového 

informačního systému nebude současné hardwarové vybavení počítačů již dostatečné. 

Nový počítač zde byl zakoupen již před řadou let (s výjimkou nově pořízených PC pro 

vedení společnosti a fakturační oddělení) a vždy docházelo pouze k výměně potřebných 

součástí. Z hlediska modernizace je tak vhodnou volbou obměnit staré vybavení za 

nové, které zároveň bude splňovat požadavek majitele společnosti, a to dodržení vztahu 

cena/výkon. Aby bylo možné tento poměr dodržet, tak budou jednotlivé součásti 

počítače vybrány zvlášť a následně budou seskládány dohromady nově příchozím CIO. 

 

Tabulka č.  4: Specifikace nového PC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hardware Specifikace 

Procesor Intel Core i3-8100 (4 jádra, 3.6 GHz) 

Grafická karta Intel HD Graphics 

Počet RAM 2x4 GB (DDR4) 

Pevný disk SSD 240 GB 

Zdroj 450 W 

Počítačová skříň Zalman Z1 (Middle Tower) 

 

Mezi další parametry nových počítačů pak patří podpora USB 3.0, optická mechanika 

pro DVD, chladič CPU, 2 přídavné ventilátory pro zajištění dostatečného chlazení PC a 

základní deska od společnosti Asus odpovídající chipsetu daného procesoru. Při využití 
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aktuálních cenových nabídek je dodrženo požadavku na poměr cena/výkon a to i 

přesněji požadované maximální částky, kterou by majitel společnosti byl ochoten do 

nového počítače investovat, a to částku 12 000 Kč (vč. DPH) za 1 počítač. Zapotřebí je 

nákup 11 nových počítačů, které budou určeny jak pro provozní oddělení, tak i pro nově 

příchozího CIO. Celkové náklady spojené s nákupem nových počítačů tak nepřesáhnou 

částku 132 000 Kč. 

 

3.2.2 Obměna současného příslušenství 

V analýze ICT je možné vidět, že v nedávné době již došlo k nákupu některého z 

příslušenství (monitory, podložky, USB disky, aj.), avšak současný stav příslušenství již 

není ideální. Je tedy nutné vyměnit příslušenství pro provozní i fakturační oddělení a to 

přesněji počítačové myši, klávesnice a sluchátka, které jsou nezbytnou součástí 

každodenního provozu firmy. 

 

Tabulka č.  5: Ceník nového příslušenství 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příslušenství Výrobce Cena za kus Počet Kusů 

Počítačová myš Genius 100 Kč 11 

Klávesnice Genius 150 Kč 11 

Sluchátka Genius 200 Kč 5 

 

Opět zde byl dodržen poměr cena/kvalita, nejdůležitější však byla cena daného 

příslušenství, a ta podle majitele firmy nesměla přesáhnout částku 550 Kč za vybavení 

pro jednoho zaměstnance, resp. za počítačovou myš, klávesnici a sluchátka dohromady. 

U kvality pak byla především zohledněna předchozí zkušenost s danými produkty, která 

vedla k výběru produktů od společnosti Genius. Celkové náklady na nové příslušenství 

tak nepřesáhnou částku 3 750 Kč. 

 

3.2.3 Nákup tabletů pro obchodní zástupce 

Dalším krokem modernizace je pořízení nových tabletů pro obchodní zástupce. Ty 

především poslouží těm, kteří se zbytečně tahají s vlastními notebooky a s jeho 

příslušenstvím (nabíječka apod.), a umožní jim vykonávat současnou práci, a to ať už 
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v terénu nebo popř. ve firmě během pravidelných konzultací s vedením společnosti. I 

zde je při výběru nutné dodržet poměr cena/výkon a jako vhodnou volbu jsem zvolil 

tablet Galaxy od společnosti Samsung s následujícími parametry: 

 

Tabulka č.  6: Specifikace nového tabletu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hardware Specifikace 

Procesor 1,3 GHz (4 jádra) 

Displej 9,6“ (1280x800) 

Operační systém Google Android 

Operační paměť 1,5 GB (DDR3) 

Interní paměť 8 GB 

Externí paměť Max 128 GB 

Výdrž baterie Až 8 hodin 

 

Tato zařízení by měla bezproblémově zvládnout vše potřebné – od prohlížení 

internetových stránek až po práci se soubory (např. tabulky s cenovými nabídkami pro 

jednotlivé zákazníky). Dodržena byla i cena, a ta je 3 200 Kč za 1 tablet. Celková 

investice za nové tablety tak v případě, že dojde k zakoupení pouze pěti tabletů, 

nepřesáhne částku 16 000 Kč. 

 

3.2.4 Nákup síťových zařízení 

Dalším z požadavků vedení společnosti bylo zakoupit nová síťová zařízení, jako jsou 

switch, router a přístupové body (AP). První dvě zmíněné zařízení již nejsou 100% 

spolehlivé a v případě přístupových bodů jde především o vyřešení problému 

s pokrytím celého areálu společnosti. Při výběru nových zařízení je opět nutné dodržet 

poměr cena/výkon. 

 

Jako vhodný switch jsem zvolil řiditelný switch Zyxel GS1920-24HP se 24 porty a 

maximální přenosovou rychlostí 56 GB/s. Umožňuje rychlost forwardování až 41.67 

Mp/s a nabízí funkce zabezpečení přístupu a monitorování síťového provozu. Cena 

zařízení by při současné nabídce neměla přesáhnout 9 500 Kč. 
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Vhodnou variantou na nový router je gigabitový Wi-Fi router Asus RT-AC58U, který 

umožňuje přenos dat v obou pásmech s přenosovou rychlostí až 1267 MB/s, se 4 

externími anténami a podporou IPv6 a sítí 3G, nebo 4G/LTE. Frekvenční rozsah 

zařízení je 2.4 a 5 GHz. Cena by neměla přesáhnout 2 200 Kč. 

 

Pro potřebu pokrytí celého areálu podniku, respektive hlavní budovy, parkoviště a 

skladu, bude zapotřebí zakoupit 4 nové přístupové body. Dva z nich budou určeny k 

obměně a dva AP budou nově zapojeny pro pokrytí parkoviště a skladu. Vhodnou 

variantou jsou přístupové body Ubiquiti UniFi AC Lite, které nabízí přenosovou 

rychlost pro WLAN až 1167 Mbps, výstupní výkon až 20 dBm a obsluhu až 100 

současně připojených klientů. Dále pak nabízí správu všech UniFi jednotek přes 

webové rozhraní. Cena za jedno zařízení by neměla přesáhnout 1 200 Kč. 

 

3.3 Obměna softwarového vybavení 

Součástí modernizace firmy vedoucí k zajištění bezproblémového chodu společnosti, je 

i výběr a případná aktualizace programového vybavení. Na základě konzultace 

s vedením společnosti jsem tento úkol rozdělil na 3 části, které bude zapotřebí vykonat: 

 Přechod na nové verze softwaru 

 Výběr nového grafického programu 

 Výběr systému pro monitorování sítě 

 

3.3.1 Přechod na nové verze softwaru 

V současnosti je na každém počítači nainstalovaná jiná verze balíčku kancelářských 

aplikací Microsoft Office, a to dost ztěžuje práci především jednotlivým zaměstnancům, 

neboť starší verze nejsou kompatibilní s těmi novějšími. Je tak potřeba přejít na novější 

verze, a to přesněji na Microsoft Office 2016 na všech nově pořízených počítačích. I 

v případě operačního systému je v současné době na každém počítači nainstalovaná jiná 

verze systému, a aby se tak předešlo případným problémům s aktualizacemi OS a s 

nesrovnalostmi jednotlivých zaměstnanců, tak bude nejvhodnější volbou nainstalovat na 

všech nově pořízených počítačích operační systém Microsoft Windows 10. Tato řešení 

sebou přináší nutnost proškolení zaměstnanců, které již bylo zmíněno v předchozí části 

Lepší organizace ve firmě – Školení zaměstnanců, kdy je zapotřebí všechny 
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zaměstnance informovat především o změnách a všech nových funkcích jednotlivých 

programů. 

 

V případě kancelářské aplikace MS Office 2016 je případný přechod na novou verzi 

vhodný zejména z důvodu, že 5 současných počítačů již tímto balíčkem disponuje a 

dalších 6 licencí je už zakoupeno (právě z důvodu nekompatibility verze 2003 s těmi 

novějšími). S přechodem na novou verzi Office 16 je potřeba počítat s cenou cca 3 500 

Kč za 1 licenci, kdy 1 licence = 1 uživatel. Přechodu na novou verzi operačního 

systému MS Windows 10 ve verzi Professional pak nahrává i to, že firma má již 

zakoupen dostatečný počet licencí pro Windows 8.1 a přechod na Windows 10 tak bude 

zcela zdarma. Na nejnovějších počítačích, které byly nedávno zakoupeny, tento systém 

již nainstalován je. 

 

3.3.2 Výběr nového grafického programu 

Z hlediska grafických prací probíhají 2 úkoly. První z nich je tvorba letáků a ta je 

v současné době zprostředkována formou outsourcingu jinou společností. Ta nejdříve 

v předem domluveném čase předá hotovou podobu letáku (popř. jeho návrh) 

obchodnímu řediteli k odsouhlasení, a po následném odsouhlasení je hotová práce 

předána k tisku. Druhý úkolem je úprava obrázků na webové stránky, popř. e-shop a tu 

buď zajišťuje sám majitel firmy, popř. byl v minulosti vykonáván brigádníky. Do 

budoucna však oba z úkolů má vykonávat kvalifikovaný pracovník, který bude mít za 

úkol celý tento proces zjednodušit a především zefektivnit.  

 

V současné době je ve firmě pro úpravu obrázků používán program XnView, ten však 

nesplňuje všechny požadavky pro tvorbu letáků – např. neumožňuje práci 

s jednotlivými vrstvami, nepodporuje transparentnost obrázků, apod. Podmínkou 

majitele na pořízení nového programu tak je, aby nově vybraný produkt obsahoval 

všechny funkce nutné k tvorbě letáků a popř. jiných grafických prací, a dále také 

požaduje dodržení poměru cena/přínos. 

 

Na základě průzkumu, který jsem sám provedl, jsem jako vhodnou volbu navrhl 

program Adobe Photoshop, který splňuje všechny požadavky vedení, a zároveň je i 
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v současné době využíván firmou, která pro společnost ABC v současnosti letáky 

vytváří. Druhou variantou pak je program GIMP, ten však z hlediska funkcí Photoshopu 

ani zdaleka nesahá po paty. Jeho výhodou však je, že je nabízen zcela zdarma. 

 

Proč Adobe Photoshop? 

Oproti GIMPu obsahuje řadu funkcí, které slouží především k usnadnění práce. Mezi 

jeho výhody tak patří: 

 Možnost uložit práci do souboru PSD – ten v podstatě obsahuje veškerý 

projekt, resp. všechny vrstvy, efekty a vše, co bylo použito. V případě potřeby je 

tak možné soubor znovu otevřít a popř. upravit 

 Tvorba animací, převod na 3D grafiku 

 Velký počet nástrojů 

 Velký počet funkcí – nástroje pro retushování, efekty (např. rozmazání a 

rozostření), možnost použití vlastních patternů (vzorů) a brushů (štětců), aj. 

 Tvorbu masek a cest – masky pomáhají především v případě, že člověk udělá 

chybu. Je tak možné vymazat pouze masku, a nedojde tak ke zničení celé práce. 

Cesty je pak možné využít např. jako vodítko pro tvorbu různě tvarovaných 

nadpisů (např. vlnitých) nebo v případě tvorby vlastních obrazců 

 

Výhod Adobe Photoshopu je daleko více, mohla by k tomu být věnována klidně i celá 

vlastní kapitola. Jeho hlavní nevýhodou však je nutnost platit měsíční poplatek za jeho 

používání, protože od verze CC, která přišla v roce 2013, již u Adobe člověk platí za 

poskytování služby a ne za program samotný. Uživateli je poskytnut prostor v cloudu, 

kam se mu ukládají jeho výtvory a dále je mu zde umožněn přístup k aplikaci Adobe 

Photoshop. Tento poplatek je poměrně dost vysoký, cena začíná na 20€. Pro volbu 

Adobe Photoshop však nasvědčuje i to, že firma již vlastní licenci ke starší verzi Adobe 

Photoshop CS6, a tak je přechod na nový grafický editor již zcela zdarma. Starší verze 

se od té nové téměř neliší a i mezi komunitou je stále velmi oblíbená. Kromě práce na 

letácích je prostřednictvím Photoshopu možné vytvářet i jiné grafické práce, které tak 

v budoucnosti nebude nutné zadávat jiným firmám (jako např. možnost tvorby grafiky 

vlastních stránek, úprava obrázků, tvorba grafiky vizitek aj.), ale bude ji možné nechat 

vypracovat některého z nově příchozích zaměstnanců. 
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3.3.3 Výběr sytému pro monitorování sítě 

Na současném trhu se nachází řada programů, které umožňují sledování stavu sítě a 

jednotlivých připojených zařízení. Pro zvolení toho správného je tedy nejdříve nutné si 

zvolit parametry (požadavky), které by tento program měl splňovat. Požadované 

vlastnosti monitorovacího systému by mohli vypadat následovně: 

 Produkt je nabízen zcela zdarma 

 Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost 

 Monitorování síťových služeb i systémových prostředků 

 Report výsledků na email, pager nebo SMS 

 Přístup přes webové rozhraní 

 Mobilní aplikace pro monitorování stavu 

 

Při zohlednění těchto parametrů se nám tento výběr zmenší a je tak možné vybrat mezi 

následujícími produkty, které byly zvoleny na základě mnou provedeného průzkumu o 

použití jednotlivých monitorovacích systémů v praxi: 

 

Tabulka č.  7: Nabídka monitorovacích systémů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název Síťové služby Rozšířitelný Upozornění Přes web 

Nagios Ano Ano Ano Ano 

PRTG Ano Ano Ano Ano* 

WireShark Ano Ano Ano Ano 

Zabbix Ano Ano Ano Ano 

Zenoss Ano Ano Ano Ano 

* Webová aplikace sice nabízena je, ale je zde možnost pouze procházení. 

 

Programy zmíněné v tabulce patří mezi ty nejpoužívanější řešení pro správu a dohled 

nad sítí. Pokud do požadavků na monitorovací systém zohledníme i operační systém 

Windows, pak již v úvahu nepřichází Zenoss, který umožňuje práci pouze v prostředí 

Linuxu.  Dále je možné provést průzkum o oblíbenosti jednotlivých řešení. Podle tohoto 

průzkumu patří mezi nejoblíbenější řešení pro správu a sledování sítě produkty Nagios 

Core a PRTG Network Monitor. Jak Nagios, tak i PRTG nabízí stejné funkce a výběr je 
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tak především otázkou vlastní preference. Při výběru mezi těmito dvěma produkty je 

pak možné zohlednit způsob ukládání dat. V případě Nagiosu jsou nabízeny tři 

možnosti – flat file, SQL a MySQL. U PRTG je možnost pouze flat file. 

 

Po provedení jednotlivých průzkumů a po následném vyzkoušení demoverzí 

jednotlivých produktů mně vhodnou volbou pro řešení sledování sítě ve společnosti 

ABC vyšel Nagios Core. Ten nabízí velmi přehledné rozhraní webového prohlížeče, ve 

kterém promítne sledované síťové prvky (např. SMTP, HTTP, aj.) i systémové 

prostředky (např. vytížení CPU nebo disků) a formou výsledku v podobě OK, 

WARNING nebo CRITICAL nám zobrazí stav jednotlivých služeb sledovaného 

zařízení. Pokud pro nás tyto informace nejsou dostatečné, je možné zapnutím funkce 

performance data logging získat výsledky detailnější (ty jsou pak uvedeny v tabulce 

jako Status Information) a to např. v podobě zprávy OK – Ping: 35 ms, Packet loss: 

17%. Dalším plusem Nagios Core je možnost monitorování sítě přes mobilní telefon, 

popřípadě pak funkce event handling, která umožňuje aktivně reagovat na jednotlivé 

problémy, které nastanou – může tak například automaticky provádět restart dané 

služby, pokud je nedostupná. 

 

 

Obrázek č. 12: Ověřování dostupnosti pomocí Nagios 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V případě potřeby je pak možné zakoupit i daleko rozsáhlejší variantu Nagios XI, která 

nabízí velkou řadu funkcí pro komplexní sledování sítě a analýzy a to až pro 100 

různých hostů za cenu v přepočtu 45 000 Kč (cena může být i vyšší, pokud je zapotřebí 

sledovat větší počet hostů). 
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3.4 Digitalizace skladu 

Další součástí modernizace společnosti ABC je digitalizace skladu. V současné době 

často dochází při chystání objednávek k záměně zboží, popř. může také docházet i 

k jeho odcizení – vše závisí pouze na lidském faktoru. K odstranění tohoto problému je 

zapotřebí sklad připojit k síti – zakoupit (popřípadě využít jeden ze starších PC) a 

nainstalovat nový počítač, na kterém bude zástupce pro přístup ke vzdálené ploše (kde 

běží informační systém) a dále zde bude možnost navštívit e-shop společnosti. Tento 

počítač navíc bude propojen se čtečkou, která umožní jednodušší evidenci a výdej 

zboží, a dále s tiskárnou, která umožní tisk objednávek (popř. výdejek) z kanceláře 

přímo do skladu. Stav vyřízení dané objednávky pak bude možné sledovat přímo 

v systému, a to včetně dostupnosti/nedostupnosti jednotlivého sortimentu. Tím dojde i 

k odstranění neefektivity spojené s častým cestováním vedoucího skladu do kanceláře. 

Nejideálnější volbou v případě odděleného skladu od kanceláří z hlediska připojení 

skladu k internetu je zřízení nového Access Pointu (AP), jehož prostřednictvím bude 

sklad připojen k bezdrátové síti Wi-Fi. 

 

Pro snížení nákladů bude nejvhodnější sestavit počítač z těch vyřazených, zároveň zde 

není nutnost instalovat nejnovější verzi Windows, ale prozatím postačí Windows 7, 

který je v současné době nainstalován na řadě PC a je tak možné po jejich vyřazení vzít 

1 z jejich licencí. Tiskárnu je možné vzít ze zásob – jedna z plně funkčních tiskáren byla 

po sloučení vinotéky vyřazena. S přístupovým bodem (AP) je to podobně, při nákupu 

nových AP byl právě pro tento účel zakoupen jeden navíc. Náklady tak budou pouze 

v podobě nákupu čtečky – její přínos je však v úspoře budoucích nákladů spojenými 

především se záměnou, popř. odcizením zboží. Tato digitalizace skladu sebou zároveň 

přináší nutnost zaevidování všeho zboží do systému – zřízením čárových kódů 

odpovídajících konkrétním položkám v systému. To je možné vykonat během jedné 

z naplánovaných inventur, kterých se kromě vedoucího skladu a skladníků zúčastní i 

nový CIO, který dohlídne na správnou evidenci zboží do systému. Další změnou pak je 

zavedení nové směrnice, které se bude týkat manipulace se zbožím a jeho evidencí. 
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3.5 Dokumentace 

Nezbytnou součástí správy sítě je také přehled o všech zařízeních včetně jejich evidence 

a také pravidla, popř. směrnice, při jejichž dodržování se sníží např. riziko poškození 

některého ze zařízení. Zřízení dokumentace bude mít na starosti nový CIO, ten bude 

zároveň odpovědný za správné propojení všech kabelů, za značení a jejich evidenci. 

 

3.5.1 Značení a evidence 

Správné značení a evidence horizontální sekce je jedním z prvních kroků správy sítě. 

Jednoznačná identifikace všech portů v rozvaděčích a zásuvkách a také barevné odlišení 

jednotlivých kabelů usnadní následnou manipulaci s těmito prvky a zároveň poskytne 

přehled o všem vybavení. Je možné vycházet např. z reverzního značení portů a to tak, 

aby bylo z daného značení patrné, do kterého portu je koncový uzel připojen – díky 

tomu bude možné nejen zjistit, který port obsluhuje dané zařízení, ale také bude možné 

určit, o jaké zařízení se jedná a v jaké místnosti se nachází. Z důvodu, že se jedná o 

poměrně malý počet k evidování (a značení), tak je možné využít jednoduchého značení 

portů, a to by mohlo vypadat následovně: 

X/Y/Z 

 

Za X pak bude uvedeno písmeno ze seznamu, kterému odpovídá daná místnost (A-Z). 

Písmena budou řazena podle významnosti dané místnosti (např. A bude nejdůležitější 

místnost, tedy serverovna). Za Y se dosadí číslo zásuvky (1-3) v závislosti na tom, do 

které zásuvky v místnosti je zařízení připojeno a za Z se pak dosadí číslo portu (buď 1, 

nebo 2 – podle toho, ke kterému portu je daný koncový uzel připojen). Toto značení pak 

může vypadat následovně: B/3/1, kde B značí, že se jedná o provozní oddělení, 3 značí, 

že se jedná o třetí zásuvku a 1 pak značí příslušný port, který spravuje daný koncový 

uzel. 
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Obrázek č. 13: Možný způsob evidování místnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pro kabelážní systém bude kromě již uvedeného značení použito i barevné odlišení 

všech kabelů, a to především pro zvýšení přehlednosti. Značení pak může být 

následovné: 

 Počítače – zelená barva 

 Server – modrá barva 

 Tiskárny – červená barva 

 Přístupové body (AP) – žlutá barva 

 Jiná zařízení – černá barva 

 

Vše je následně zapotřebí zaevidovat. Zjednoduší se tím správa a v případě vzniklého 

problému (např. při výměně koncového uzlu) je pak možné tento seznam využít. 

Vzhledem k tomu, že ve firmě je malý počet zařízení, tak je pro účel této evidence 

možné využít aplikace Microsoft Outlook z balíčku MS Office 2016. Součástí této 

evidence tak bude přehled o všech portech (a to jak využívaných, tak i volně 

dostupných) horizontální sekce včetně jednotlivých obsluhovaných zařízení (koncových 

uzlů). Součástí této dokumentace pak může být například: 

 Číslo místnosti (A-Z) 

 Název místnosti 

 Číslo zásuvky (1-3) 

 Číslo portu (1-2) 
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 Dostupnost portu 

 Druh připojeného zařízení 

 Popřípadě je možné uvést i další dodatečné informace k zařízení 

 

 

Obrázek č. 14: Příklad evidence zařízení 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Vhodné by také bylo zálohování tohoto dokumentu na jiném zařízení (např. na USB 

disku) a tím v případě poruchy disku předejít ztrátě dokumentu. Další možností pak je 

tento seznam vytisknout, a ten v tištěné podobě uschovat na bezpečném místě 

V případě, že bude tento seznam zapotřebí použít, tak nebude nutné dokument hledat v 

počítači, ale je možné rovnou využít tištěného dokumentu. 

 

3.5.2 Směrnice 

Aby se předešlo problémům spojeným se špatným používáním zařízení, popř. s jeho 

zacházením, tak je zapotřebí sepsat pravidla a to např. v podobě směrnic, jejichž 

porušením může být příslušný pracovník potrestán. Vzhledem k chybějícím pravidlům 

v současné době je zapotřebí sepsat hned několik směrnic, popřípadě vnitřních předpisů. 

První směrnice by se tak týkala například hardwarového vybavení a mohla by 

zahrnovat: 

 S hardwarovým vybavením může manipulovat pouze odpovědná osoba – CIO, 

popř. majitel firmy. Jiná osoba smí s vybavením manipulovat pouze se 

souhlasem odpovědné osoby 

 Za hardwarové vybavení a jeho funkčnost odpovídá CIO 

 V případě nutnosti výměny některého vybavení tak učiní osoba odpovědná za 

toto hardwarové vybavení – CIO, popř. majitel firmy 
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 Při porušení kteréhokoliv z uvedených bodů může být daná osoba penalizována 

– výše penalizace bude určena majitelem firmy 

 

Dále je možné doplnit i nutnost zaevidování případné změny vybavení (zavedením nové 

dokumentace), popř. je možné uvést, co vše do hardwarového vybavení spadá. Další 

směrnice by se mohla týkat programového vybavení (softwaru) a byla by obdobná 

jako u hardwaru. Navíc by zde přibylo: 

 Instalaci nového softwaru a to včetně aktualizací provádí osoba k tomu určená – 

CIO. Jiná osoba smí tuto činnost vykonat pouze se souhlasem CIO, popřípadě 

majitele firmy 

 Stahování aplikací prostřednictvím internetu jinou než odpovědnou osobou je 

zakázáno, neurčí-li odpovědná osoba jinak 

 

Dále by pak měla existovat směrnice týkající se bezpečnosti, respektive chování na 

internetu a zahrnovala by: 

 Navštěvování stránek během pracovní doby je zakázáno. V případě, že dojde 

během této činnosti k infikování počítače, může být daná osoba penalizována. 

Výše penalizace bude určena majitelem firmy 

 Každý ze zaměstnanců je povinen používat bezpečné hesla. V případě, že dojde 

k odcizení hesla (popřípadě odcizení firemních dat), pak bude tato osoba 

potrestána 

 Při stahování příloh v emailu dbá daný pracovník na rizika s tím spojená. 

V případě, že nedbalým chováním dojde k poškození firmy, bude daná osoba 

penalizována 

 

Mezi další směrnice by pak mohla patřit směrnice o evidenci zapojení a mohla by 

obsahovat: 

 Se zařízeními síťové infrastruktury může manipulovat pouze odpovědná osoba – 

CIO, popřípadě majitel firmy. Jiná osoba smí se zařízeními manipulovat pouze 

se souhlasem odpovědné osoby 

 Za správnou funkčnost současného zapojení odpovídá CIO. Jako správné 

zapojení je považováno to, které je uvedeno v dokumentaci 
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 V případě změny v zapojení nebo značení je potřeba tyto informace ihned uvést 

v dokumentaci 

 Při porušení kteréhokoliv z uvedených bodů může být daná osoba potrestána 

 

Těchto směrnic a předpisů může být daleko více, jejich přesnou podobu pak vypracuje 

nový CIO, který zároveň bude odpovědný za to, že každý ze zaměstnanců si tyto 

směrnice přečte a následně jejich přečtení potvrdí svým podpisem. Tento dokument 

s podpisy pak bude následně archivován (např. v trezoru firmy) a v případě nutnosti 

bude proti dané osobě použit jako důkaz. 

 

3.6 Správa počítačové sítě 

Při správě sítě pro společnost ABC je možné vycházet z teoretických východisek a 

rozdělit ji podle metody FCAPS na 5 kroků: 

 Správa poruch 

 Správa konfigurace 

 Účetní a evidenční správa 

 Správa výkonu 

 Správa bezpečnosti 

 

Jednotlivé kroky je možné realizovat za pomoci monitorovacího systému Nagios, který 

je více popsán v části Teoretická východiska, popř. v podkapitole Výběr nového 

softwarového vybavení. Zjednodušeně – jedná se o monitorovací systém počítačové sítě, 

který umožňuje sledovat síťové služby (např. SMTP) a systémové prostředky (např. 

vytížení CPU). Kromě oznamování problémů (a to emailem nebo SMS) umožňuje 

nastavit i automatické řešení problémů (restartování služby). Jednotlivé výsledky jsou 

pak zobrazeny ve webovém rozhraní, popř. k nim je možné přistupovat pomocí 

mobilního zařízení. 

 

Instalace systému Nagios není složitá, obtížnější je jeho nastavení. V případě, že je vše 

správně nastaveno, pak přináší dostatečný způsob správy sítě a je tak možné předejít 

případným výpadkům sítě, resp. je možné řešit problémy dříve, než k nim dojde. 
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Obrázek č. 15: Příklad monitorování v prostředí Nagios Core 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Na tomto jednoduchém příkladu je možné vidět, co nám Nagios v rámci správy sítě 

může poskytnout. Ve webovém rozhraní Nagiosu pak navíc ještě můžeme vidět 3 

sloupce – Last Check (kdy došlo naposledy ke kontrole), Duration (jak dlouho dané 

sledování probíhá) a Attempt (kolik bylo potřeba pokusů pro dané sledování). V případě 

výsledku CRITICAL tak můžeme včas reagovat na vzniklou situaci a předejít tak 

případným problémům, které by mohli klidně vést k výpadku sítě. 

 

3.6.1 Správa poruch 

Prvním případem, kdy je možné využít monitorovací systém Nagios, je správa poruch 

sítě. Ta nám umožňuje stanovit prahové hodnoty a v případě, že dojde k jejich 

překročení, nás systém bude varovat. Systém Nagios sbírá data z hostitelské stanice (z 

příslušného zařízení, na kterém monitorovací služba běží) a z MIB databází. Díky tomu 

je možné sledovat nejen jednotlivé stanice, ale i aktivní prvky, jejichž součástí jsou 

právě zmíněné MIB databáze. 

 

Mezi sledované parametry by tak měla být především zahrnuta dostupnost 

konkrétních aktivních prvků, popř. dostupnost koncových uzlů. Tuto dostupnost je 

možné ověřit pomoci příkazu ping. Nagios nám pak zobrazí jeden z výsledků OK, 

WARNING nebo CRITICAL v závislosti na námi zvolených prahových hodnotách. 
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Pokud nastavíme prahovou hodnotu na 70 ms, tak ve chvíli, kdy dojde k jejímu 

překročení, se nám ve statusu zobrazí zpráva WARNING a v informacích ke statusu 

pak bude možné vidět i konkrétní hodnotu, která v daném okamžiku nastala. 

 

 

Obrázek č. 16: Systém varování v Nagios Core 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud však dojde k překročení hodnoty 140 ms (dvojnásobek nastavené prahové 

hodnoty), tak se ve statusu zobrazí zpráva CRITICAL a zároveň dojde ke kontaktování 

příslušné osoby – v našem případě to bude správce sítě (resp. CIO), a to v případě, že 

máme nastaveno upozornění prostřednictvím SMS nebo emailu. Prahové hodnoty je pak 

potřeba nastavit na základě provedeného testovacího provozu, ve kterém bude možné 

vidět běžné hodnoty, a na jejich základě je pak možné stanovit optimální hodnotu, která 

by neměla být přesažena. Na správném nastavení prahových hodnot závisí úspěšnost 

monitorování – stanovíme-li hodnoty příliš vysoké, pak nebudeme v případě problému 

informováni. 

 

Dále je možné sledovat dostupnost hostitelské stanice, popř. dostupnost MIB 

databáze konkrétního aktivního prvku. Kromě samotného upozornění na překročení 

prahových hodnot nám systém Nagios umožňuje případné chyby odstranit a dále také 

všechny chyby eviduje – ty je pak následně možné zobrazit v logu. Jako chyby jsou 

považovány všechny stavy, kdy došlo k překročení prahových hodnot (pro výsledky 

WARNING a CRITICAL). 
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3.6.2 Správa konfigurace 

Součástí této správy bude zjišťování stavu koncových uzlů, aktivních prvků a popřípadě 

i síťové kabeláže. U koncových uzlů pak budeme sledovat, zdali jsou správně 

nastaveny konkrétní nainstalované aplikace a operační systém a dále by se mohla 

kontrolovat i správnost nastavení komunikačních protokolů. U aktivních prvků bude 

využito jejich MIB databází ke sledování konkrétních parametrů chování.  

 

U obou zmíněných součástí síťové architektury je tak možné sledovat například: 

 Stav aktualizací 

 Stav nainstalovaných služeb 

 Stav programového vybavení (hardware) 

 

Pro kabeláž bude využito poznatků v podkapitole Dokumentace – Značení a evidence a 

bude zapotřebí kontrolovat jednak správné značení kabelů, tak i samotné zapojení. 

 

3.6.3 Účetní a evidenční správa 

Ve společnosti ABC sice pracuje pouze 30 zaměstnanců, avšak pro zajištění 

bezpečnosti a také z hlediska zjednodušení správy účtů je vhodné jednotlivé uživatele 

rozdělit do skupin. Během tohoto procesu je možné využít služby Active Directory, 

která běží na serveru. Díky rozdělení uživatelů do skupin bude možné lépe regulovat 

samotné uživatele a při sledování využití sítě jednotlivých skupin uživatelů je pak 

možné stanovit, ke kterým zdrojům mohou jednotliví uživatelé přistupovat a které je 

naopak možné regulovat. 

 

Úkolem tak bude jednotlivé uživatele (zaměstnance) rozdělit do skupin – to by mohlo 

vypadat následovně: 

 

3.6.3.1 Administrátor 

Tato skupina bude mít nejvíce práv. Jediným členem této skupiny bude správce sítě 

(resp. CIO). Jako jediný bude mít právo instalovat aplikace a bude mít přístup ke všem 

sdíleným složkám. Dále bude mít přístup ke všem síťovým tiskárnám a ke všemu 
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nastavení (a to i s možností zápisu). Jedná se o nejvyšší možné oprávnění, které by 

neměl mít nastaven nikdo jiný, kromě samotného správce sítě. 

 

3.6.3.2 Vedení 

Pro tuto skupinu uživatelů budou nastaveny podobné práva, jako má Administrátor. Tito 

uživatelé však nebudou mít přístupy např. k nastavení, dále budou mít přístup pouze 

k síťovým tiskárnám v místnosti vedení (popř. i tiskárny určené pro všechny) a také pro 

ně bude zřízena sdílená složka, která poslouží pro výměnu potřebných dokumentů. 

Přístup k internetu nebude regulován, neboť je důležitou součástí jejich práce. 

 

3.6.3.3 Zaměstnanci 

Práva pro následující skupinu budou omezena jen na ty nejdůležitější. Bude jim 

umožněn přístup k síťovým tiskárnám v jejich daném oddělení a také ve skladu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná především o provozní a fakturační oddělení, pak jim 

bude udělen pouze omezený prostor na síťovém disku pro osobní data. Dále bude 

jednotlivým uživatelům znemožněna instalace aplikací. Přístup k internetu nebude 

stejně jako u vedení regulován. Dále jim bude vytvořena sdílená složka pro umožnění 

výměny dat mezi jednotlivými zaměstnanci. 

 

3.6.3.4 Sklad 

Tato skupina bude mít nejméně práv, kromě toho bude této skupině stejně jako skupině 

předešlé znemožněna instalace aplikací a přístup k internetu bude umožněn pouze na 

stránky společnosti, resp. e-shop. Dále zde bude umožněn pouze přístup ke vzdálené 

ploše, pomocí které se připojuje do informačního systému. Dalším omezením pak bude 

přístup pouze k jediné tiskárně – tedy té umístěné ve skladu. Další omezení této skupiny 

jsou pak nastavena příslušnému účtu v prostředí informačního systému – např. přístup 

pouze do skladu, a to pouze pro čtení. 

 

Kromě sledování využití sítě konkrétními uživateli můžeme sledovat celé skupiny a 

popřípadě můžeme jednotlivé pravomoci upravit (např. přístup k internetu omezit pouze 

na vybrané stránky). Regulace jednotlivých uživatelů je pak mnohem jednodušší, 
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regulujeme totiž konkrétní skupiny, do které daný uživatel spadá, a není tak potřeba 

provádět regulaci jednotlivých uživatelů zvlášť. 

 

3.6.4 Správa výkonů 

Další z funkcí, které nám Nagios poskytuje, je sledování výkonnosti jednotlivých 

koncových uzlů a aktivních prvků. Můžeme tak sledovat hned několik parametrů, 

například: 

 Vytížení a teplotu procesoru 

 Vytížení a teplotu pevných disků 

 IP a MAC adresa 

 Místo na disku 

 Stav hardwarového vybavení 

 Počet připojených uživatelů 

 Počet spuštěných procesů 

 Využití paměti 

 Počet otevřených souborů 

 Provoz na síti 

 Přístup pomocí vzdálené plochy 

 

Na základě těchto sledovaných parametrů bude možné získat základní přehled o 

jednotlivých stanicích. V případě problému pak bude možné reagovat na konkrétní 

situaci daleko rychleji, protože díky Nagiosu uvidíme, kde konkrétně problém nastal. 

Bude-li tak podle měření docházet např. u procesoru k jeho přehřívání, pak je možné 

tento problém vyřešit zakoupením nových ventilátorů, popř. bude-li docházet 

k problémům se sítí, bude možné určit, co konkrétního to způsobuje. 

 

3.6.5 Správa bezpečnosti 

V rámci této správy je potřeba nejdříve provést fyzické zabezpečení jednotlivých 

zařízení. To je možné řešit např. zabezpečením aktivních prvků uzamčením do 

místnosti, ke které bude mít přístup pouze pověřená osoba – CIO nebo majitel firmy. 

Přístup jiným osobám pak musí být předem schválen a klíč od místnosti musí být 

dostatečně uschován. 
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Dalším krokem je rozdělení sítě pomocí switche na jednotlivé podsítě (tzv. VLAN), 

čímž dojde ke snížení zatížení celé sítě a zároveň také ke snížení rizika výpadku celé 

sítě. Jednotlivé sítě pak mohou být rozděleny následovně: 

 Serverovna 

 Vedení 

 Provozní a fakturační oddělení 

 Sklad 

 Volný přístup 

 

Zároveň je potřeba pro jednotlivá zařízení zakoupit zařízení pro ochranu proti přepětí 

(UPS) a případně pro jednotlivé místnosti pořídit vlastní zdroj napájení. Dále je 

zapotřebí zajistit zálohování serveru a jednotlivých aktivních prvků. V případě aktivních 

prvků jde o zálohování jejich nastavení, nebude tak nutné provádět zálohy automaticky, 

ale pouze v případě provedení změny nastavení. U serverů je potřeba nastavit 

zálohování na častější interval a to např. každý den v 01:00, kdy podle současných 

statistik není nikdo (popř. malý počet lidí), kdo by využíval jeho zdrojů, k serveru 

připojen. V Současné době tato záloha probíhá pouze jednou měsíčně. Dále je zapotřebí 

zabezpečit přístup k jednotlivým aktivním prvkům a koncovým uzlům, a to především 

v podobě hesla – to by měl znát pouze správce sítě, popř. majitel firmy, a pokud by 

náhodou měl existovat i seznam v tištěné podobě, tak by tento dokument měl být co 

nejlépe uschován (např. v trezoru). 

 

Kromě samotného ověřování uživatelů je zapotřebí detekovat a zároveň evidovat 

pokusy o neoprávněné akce – tím bude možné předejít případnému útoku. 

 

3.7 Možnosti pro budoucí projekty 

Ze současného stavu je možné navrhnout i další případné změny, které bude potřeba 

časem vykonat. V nejbližší době by tak například mohlo dojít k vytvoření firemního 

emailu, popřípadě ke zvýšení zabezpečení bezdrátového připojení. 

 

Za současné situace má každý ze zaměstnanců email zaregistrovaný podle vlastní 

preference, tím tak došlo k registrování emailových účtů na různých portálech (Seznam, 
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Centrum a Gmail). Nad jednotlivými firemními účty pak není možné provádět správu, 

resp. evidence jednotlivých emailů je složitá. Současný provozovatel webhostingu a 

domény nabízí za měsíční poplatek 10 Kč zřízení firemního emailu a to bez omezení 

počtu jednotlivých emailových účtů.  

 

Tím by se správa zjednodušila, protože by byla vykonávána automaticky – při vytvoření 

účtu dojde i k evidenci emailu a ve správě je pak možné si zobrazit přehled všech 

vytvořených účtů. Dalším přínosem je, že z hlediska komunikace s okolím (dodavateli, 

popř. zákazníky) bude vypadat mnohem lépe, když jednotliví zaměstnanci budou 

rovnou identifikováni pomocí emailu ve tvaru jmenozamestnance@spolecnostabc.cz, 

nežli v podobě sexyberuska@centrum.cz. Firemní komunikace je pak zjednodušena 

především z důvodu, že jednotlivé emailové účty všech zaměstnanců jsou součástí 

společného adresáře a není tak potřeba dotazovat se na jednotlivé emaily konkrétních 

zaměstnanců. Firemní email pak přináší všechny služby, které jsou poskytovány zdarma 

i jednotlivými portály a zahrnuje tak například: 

 Podporu POP3, SMTP nebo IMAP4 

 1 GB datové uložiště, které je možné v případě potřeby rozšířit 

 Antispam, antivirus a možnost automatických odpovědí 

 Přístup přes webové rozhraní 

 Zákaznickou podporu 24/7 

 

Dalším krokem, který je možné v budoucnu vykonat je zajištění vyšší bezpečnosti 

bezdrátové komunikace. V současné době je využíváno zabezpečení WPA2 s heslem. 

Vzhledem k tomu, že je přístup k síti povolen pro každého z návštěvníků areálu (týká se 

tedy i všech zákazníků), tak je zde určité riziko spojené s útokem na síť, a to by mohlo 

být eliminováno zavedením některého ze systémů pro AAA, tedy autentizaci, autorizaci 

a účtování. Jedním takovým řešením je program RADIUS, který je běžně využíván 

řadou firem (popř. institucí). Ten zajišťuje vysokou bezpečnost především z důvodu, že 

navíc zahrnuje tajemství, které si mezi sebou vyměňuje s klientem (to však není 

zasíláno přes síť, resp. internet). 
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Další nové projekty je možné do budoucna připravit i na základě provozu 

monitorovacího systému, který může poukázat na některé nedostatky a ty pak bude 

zapotřebí vyřešit. 

 

3.8 Zpracování projektu 

Tato část bude rozdělena na 2 části – nejdříve bude projekt vypracován na základě 

síťového grafu PERT, ve kterém bude nejdříve vytvořen seznam všech činností a 

následně bude vytvořen síťový graf a z Analýzy rizik, které zahrnuje Identifikaci, 

Hodnocení a Snižování rizik projektu. 

 

Nejdříve je potřeba definovat cíl projektu. Ten by, podle metody SMART, měl vypadat 

následovně: Návrh managementu sítě podniku do 1. října 2018. 

 

3.8.1 PERT 

Tento typ síťového grafu je používán v případě, kdy se jednotlivé činnosti nemohou 

opakovat, a kdy není možné činnostem předem stanovit dobu trvání. 

 

3.8.1.1 Popis činností 

Projekt bude zapotřebí vykonat postupně. Všechny činnosti budou ležet na kritické 

cestě, a nesmí tak dojít k jejich zpoždění. Jednotlivé činnosti je pak možné vidět na 

následující tabulce: 
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Tabulka č.  8: Popis činností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

i Popis činnosti 

A Zřízení nové pracovní pozice (CIO) 

B Přiřazení pravomocí a odpovědností 

C Modernizace HW a SW 

D Zavedení značení a evidence horizontální sekce 

E Zavedení směrnic (a pravidel) 

F Instalace PC a čtečky ve skladu 

G Připojení skladu k síti 

H Implementace monitorovací systému sítě 

I Konfigurace systému 

J Testovací provoz 

 

Činnost A je v části Vlastní návrh řešení součástí kapitoly Lepší organizace ve firmě. 

Jedná se o první činnost, kterou je nutno vykonat – na tomto pracovníkovi pak bude 

záviset vykonání všech následujících činností. Činnost B zahrnuje dobu, kterou 

potřebuje vedení společnosti na stanovení odpovědnosti a přiřazení jednotlivých 

pravomocí – ty nové CIO umožní vykonávat jednotlivé úkoly (činnosti). Dalším 

krokem je provedení modernizace vybavení a to zahrnuje činnost C, po které následuje 

vytvoření dokumentace (činnosti D a E) a následně digitalizace skladu (činnosti F a G). 

Posledními kroky jsou pak zavedení monitorovacího systému včetně jeho konfigurace a 

provedení testovacího provozu, během kterého je možné si ověřit správnost nastavení a 

případně bude toto nastavení možné upravit. 

 

Jednotlivým činnostem jsou pak přiřazeny doby trvání, přesněji jejich odhady. Ty jsou 

dosaženy na základě provedení vlastního výzkumu a je možné je vidět ve sloupcích a, m 

a b. Po doplnění dob trvání vypadá tabulka následovně: 
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Tabulka č.  9: Výsledná tabulka činností ve dnech 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost 
Předcházející 

činnost 
(a) (m) (b) (t) (𝝈) (𝝈𝟐) 

A - 6 12 18 12 2 4 

B A 2 3 4 3 0,3 0,09 

C B 7 10 13 10 1 1 

D C 3 4 5 4 0,3 0,09 

E D 14 17 20 17 1 1 

F E 3 4 5 4 0,3 0,09 

G F 1 2 3 2 0,3 0,09 

H G 8 12 16 12 1,3 1,69 

I H 16 19 22 19 1 1 

J I 20 25 30 25 1,6 2,56 

 

(a) – Optimistická doba 

(m) – Nejpravděpodobnější doba 

(b) – Pesimistická doba 

(t) – Střední doba 

(𝜎) – Směrodatná odchylka 

(𝜎2) – Rozptyl 

 

Optimistická doba uvádí nejkratší odhad doby trvání a pesimistická doba uvádí nejdelší 

odhad doby trvání (bere v úvahu všechny rizika, která mohou nastat). Aby bylo možné 

s těmito odhady dále pracovat, musíme nejdříve vypočítat střední dobu trvání činnosti. 

Tu získáme převodem na deterministický model (vzoreček je možné nalézt v části 

Teoretická východiska). Následně je pak možné vypočítat rozptyl a směrodatnou 

odchylku. S těmito údaji pak již můžeme nadále pracovat a je tak možné vytvořit síťový 

graf. 
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3.8.1.2 Síťový graf 

Jak již bylo zmíněno, všechny činnosti leží na kritické cestě, na které jsou všechny časové rezervy rovny 0. Střední doba trvání projektu se 

tak rovná součtu všech dob jednotlivých činností, tedy 108 dnů. 

 

 

Obrázek č. 17: Síťový graf PERT 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.8.2 Analýza rizik 

Analýza rizik se skládá ze tří kroků – Identifikace rizik, jejímž účelem je nalézt všechna 

rizika, která mohou negativně ovlivnit realizovaný projekt, Hodnocení rizik, ve kterém 

jednotlivým rizikům přiřadíme pravděpodobnost a dopad a nakonec Snižování rizik, 

kdy je potřeba snížit hodnotu rizik tak, aby jejich dopad a pravděpodobnost byly co 

nejmenší. 

 

3.8.2.1 Identifikace rizik 

Dřív, než bude provedena změna v podniku, je velmi důležité identifikovat rizika, která 

mohou průběh projektu zavedení změny negativně ovlivnit. Na základě povahy daného 

projektu jsem identifikoval následující rizika: 

1. Nedodržení termínu projektu 

2. Nedostatek financí na projekt 

3. Špatně odhadnutá velikost projektového týmu 

4. Nedostatečná kvalifikace IT pracovníka (CIO) 

5. Připojení (instalace) PC ze skladu zabere více času 

6. Nekompatibilita monitorovacího systému 

7. Nefunkčnost monitorovacího systému 

8. Chybná konfigurace systému 

 

Jsou zde zahrnuta pouze ty nejzávažnější rizika, která mohou v případě našeho projektu 

nastat. Zároveň bylo přihlédnuto k rizikům uváděných v předchozích projektech 

(zaměřených na IT), které byly ve společnosti již v minulosti provedeny. 

 

3.8.2.2 Hodnocení rizik 

Nejdříve je potřeba určit pravděpodobnost, s jakou mohou jednotlivá rizika nastat. 

Tomu nám může dopomoci následující tabulka: 
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Tabulka č.  10: Pravděpodobnost rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost Popis Hodnota 

Nízká 0 – 35% 0,00 – 0,35 

Střední 35 – 70% 0,35 – 0,70 

Vysoká 70 – 100% 0,70 – 1,00 

 

Tato tabulka byla sestavena na základě předchozích projektů provedených v rámci této 

firmy. Dále je potřeba určit, jak velký dopad na realizovaný projekt má riziko v případě, 

že opravdu nastane. 

 

Tabulka č.  11: Dopad rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dopad Popis Hodnota 

Nízký 
Do 8% z rozpočtu; 

zmeškání do 7 dnů 
0,00 – 0,35 

Střední 
Od 8 do 20% z rozpočtu; 

zmeškání od 7 do 14 dnů 
0,35 – 0, 70 

Vysoký 
Nad 20% z rozpočtu; 

zmeškání nad 14 dní 
0,70 – 1,00 

 

Výslednou hodnotu rizika získáme pomocí pravděpodobnosti rizika a jeho dopadu na 

realizovaný projekt. Tato hodnota pak představuje násobek pravděpodobnosti rizika a 

jeho dopadu. 

 

Tabulka č.  12: Hodnota rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

HR 
Pravděpodobnost 

0,00 – 0,35 0,35 – 0,70 0,70 – 1,00 

D 

o 

p 

a 

d 

1 Nízká Nízká Střední 

2 Nízká Střední Vysoká 

3 Střední Vysoká Vysoká 
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Po stanovení všech hodnot je pak možné sestavit tabulku s již ohodnocenými riziky 

projektu: 

 

Tabulka č.  13: Výsledek ohodnocení rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo 

rizika 
Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad 

Hodnota 

rizika 

1 
Nedodržení 

termínu projektu 

Překročení 

časového plánu 
Nízká Střední Nízká 

2 

Nedostatek 

financí na 

projekt 

Nespuštění 

monitorovacího 

systému 

Nízká Vysoký Střední 

3 

Špatně 

odhadnutá 

velikost týmu 

Tým nemusí 

stihnout projekt 

včas 

Nízká Střední Nízká 

4 

Nedostatečná 

kvalifikace IT 

pracovníka 

Nespuštění 

monitorovacího 

systému 

Nízká Vysoký Střední 

5 

Připojení PC ze 

skladu zabere 

více času 

Překročení 

časového plánu 
Nízká Střední Nízká 

6 

Nekompatibilita 

monitorovacího 

systému 

Nemožnost 

monitorování 

sítě 

Nízká Vysoký Střední 

7 

Nefunkčnost 

monitorovacího 

systému 

Nemožnost 

monitorování 

sítě 

Nízká Vysoký Střední 

8 

Chybná 

konfigurace 

systému 

Chybné (příp. 

nemožné) 

monitorování 

sítě 

Střední Vysoký Vysoká 

 

Ve sloupci Hrozba jsou sepsány všechna rizika, ke kterým v případě projektu může 

dojít a sloupec Scénář popisuje konkrétní situaci, ke které může dojít. Hodnota rizika je 

pak získána vynásobením pravděpodobnosti a dopadu. 

 

Na základě těchto údajů pak můžeme vytvořit mapu rizik. 
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3.8.2.3 Mapa rizik 

Na obrázku níže je možné vidět pravděpodobnosti a dopady jednotlivých rizik. 

 

 

Obrázek č. 18: Mapa rizik 

(Zdroj: Vlastí zpracování) 

 

Každé z čísel na obrázku pak odpovídá číslu příslušného rizika uvedeného v předchozí 

tabulce Výsledek ohodnocení rizik. Rizika 2,4 a 7 jsou považovány za významná, rizika 

1 a 5 jsou považovány za bezvýznamná. Rizika 6 a 8 jsou považovány za kritická a 

riziko 3 je považováno za běžné. 

 

3.8.2.4 Snižování rizika 

V předchozích krocích jsme získali pravděpodobnost, dopad a hodnotu rizika. Ze 

získaných hodnot je možné vidět, že některé rizika bude možné akceptovat (1, 3 a 5), 

zatímco u ostatních rizik bude zapotřebí provést nutná opatření ke snížení jejich 

hodnoty. 
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Tabulka č.  14: Snížené hodnoty rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Číslo 

rizika 

Návrhy na 

opatření 

Nová 

pravděpodobnost 

Nový 

dopad 

Nová 

hodnota 

rizika 

Náklady 

na 

opatření 

2 

Navýšení 

rozpočtu 

projektu 

Nízká Nízká Nízká 30 000 Kč 

4 
Důkladné 

výběrové řízení 
Nízká Střední Nízká - 

6 

Výběr nového 

systému; Úprava 

výrobcem SW 

Nízká Střední Nízká - 

7 

Výběr jiného 

systému; 

Instalace 

výrobcem SW 

Nízká Střední Nízká - 

8 

Nastavení 

externím 

pracovníkem 

Nízká Střední Střední 10 000 Kč 

 

Nejvyšší hodnotu rizika nadále představuje konfigurace systému, kdy i přes aplikované 

opatření vyšla střední hodnota rizika. Je tak v případě nastavení systému dbát na 

dostatečnou kvalifikaci zaměstnance, který tuto činnost bude provádět, popř. je možné 

využít služeb externího pracovníka. 
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3.8.2.5 Pavučinový graf 

Na následujícím grafu je možné vidět původní hodnoty rizika (modře) a hodnotu rizik 

po snížení (červeně). 

 

 

Obrázek č. 19: Pavučinový graf 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.9 Ekonomické zhodnocení 

Na závěr je možné provést kalkulaci nákladů na projekt a uvést přínosy projektu pro 

společnost ABC. 

 

3.9.1 Přínosy 

Přínosem projektu na modernizaci společnosti a zavedení monitorovacího systému je 

především zajištění bezproblémového chodu firmy na dalších několik let. Nákup 

nového vybavení nese přínos v podobě zvýšení pracovní efektivity, zavedení 

dokumentace povede ke zvýšení bezpečnosti a tím i ke snížení budoucích nákladů 

spojených s poškozením některého ze zařízení, popř. firmy samotné. Nový 

monitorovací systém pak má svůj přínos v podobě přehledné správy sítě, s jejíž pomocí 

bude možné předcházet případným problémům se sítí a síťovými zařízeními. Budoucí 

náklady pak budou sníženy, protože bude možné efektivněji řešit vzniklé škody, např. 

dojde-li k poruše sítě z důvodu nefunkčního switche, tak se o tom správce sítě dozví a 

bude danou situaci řešit pouze nákupem nového switche. 

 

3.9.2 Náklady 

Náklady je možné přímo vyčíslit. Nejdříve je potřeba uvést náklady spojené s náborem 

nového IT pracovníka. Ty budou, alespoň na základě nástupního platu, v podobě hrubé 

mzdy ve výši 38 000 Kč měsíčně. Další náklady jsou v podobě nově pořízených 

počítačů v hodnotě 132 000 Kč včetně DPH, příslušenství za 3 750 Kč a tabletů 

v hodnotě 16 000 Kč. Dále je potřeba zahrnout náklady za nová síťová zařízení 

v celkové výši 16 500 Kč a programové vybavení za 17 500 Kč. 

 

Tabulka č.  15: Celkové náklady na modernizaci 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Hardware 168 250 Kč 

Software 17  500 Kč 

Celkem 185 750 Kč 
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Celkem do modernizace vybavení bude muset společnost ABC investovat částku 

185 750 Kč (včetně DPH) a dále také za služby nově příchozího CIO částku v podobě 

hrubé mzdy 38 000 Kč měsíčně, což je 456 000 Kč za 1 rok. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout management sítě podniku. Jako vhodný podnik 

pro téma této práce jsem zvolil velkoobchod, který se zabývá nákupem a následným 

prodejem zboží gastronomickým zařízením a koncovým zákazníkům. 

 

Na základě provedené analýzy současného stavu, která zahrnuje kromě ekonomického 

stavu i stav informačních a komunikačních technologií (ICT), jsem s využitím 

teoretických východisek vypracoval návrh řešení problému, který je popsán v několika 

krocích: 

 Zřízení nové pozice (CIO) a provedení školení zaměstnanců 

 Modernizace hardwarového a softwarového vybavení 

 Digitalizace skladu 

 Zavedení dokumentace (včetně směrnic) 

 Správa počítačové sítě 

 

První krok popisuje důvod zavedení nové pracovní pozice včetně uvedení změn 

v organizační struktuře a v potřebné změně v budově společnosti. Další bodem je pak 

školení zaměstnanců za účelem zvýšení bezpečnosti. Ve druhém kroku je popsáno 

veškeré vybavení, které je nutno vyměnit, popřípadě nainstalovat – včetně výběru 

monitorovacího systému. Třetí krok zahrnuje zapojení počítače, čtečky a tiskárny do 

skladu pro zajištění efektivnosti a eliminaci lidského faktoru. Čtvrtý krok je věnován 

dokumentaci – značení kabelů a jejich evidenci včetně vytvoření nových směrnic. Pátý 

krok je zaměřen na management sítě a zahrnuje konfiguraci monitorovacího systému. 

 

Výsledkem práce je ucelený návrh řešení managementu sítě podniku a to včetně 

zhotovení projektu, analýzy rizik a ekonomického zhodnocení práce. V návrhové části 

bylo dosaženo cíle práce a to i s ohledem na splnění všech požadavků společnosti. 
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