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Abstrakt 

Tato bakalářská práce popisuje návrh komunikačního systému společnosti. 

Analyzuje současný stav a navrhuje vhodné řešení jak po stránce technické, tak po 

stránce ekonomické. Popisuje moţné způsoby komunikace v podniku. Detailně se 

zaměřuje na videokonferenci a telepresence, které jsou pro tuto práci klíčové. Na závěr 

navrhuje nejvhodnější řešení a vyhodnocuje jeho přínos pro podnik. 

 

 

Abstract 

This bachelor work describes how to design communication system for a real 

company. It analyzes current state and proposes suitable economical and technical 

solution. Depicts various communication systems together with their advantages. For 

videoconferencing and telepresence which are key topics of this work goes into greater 

details. At the end optimal solution for this company is proposed and its benefits are 

evaluated. 
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Úvod 

Tato práce vychází z praktických zkušeností, jeţ jsem získal ve společnosti ANECT 

a.s., kde pracuji jako referent logistiky. 

Úspěch a samotná existence firmy závisí nejen na objemu vydělaných peněz, ale i 

na vlastních provozních nákladech. Nízká reţie je předpokladem vysokého zisku a často 

jej podstatnou měrou ovlivňuje. Mezi náklady na zajištění chodu mnoha podniků 

neodmyslitelně patří výdaje za cestování. Zaměstnanci se přesunují na schůzky k 

zákazníkům, na jednání do vzdálených poboček, na školení apod. Zde se zaměřujeme na 

případ, kdy velké mnoţství pracovních cest probíhá mezi dvěma pobočkami jedné 

firmy, a rozebíráme moţnosti, jimiţ lze s pomocí moderní techniky sniţovat jejich 

negativní ekonomický dopad.  

Náš návrh komunikačního systému společnosti je rozdělen do několika kapitol. 

První kapitola pojednává o vymezení problému a cíle bakalářské práce. Druhá pak 

představuje firmu ANECT a.s. a analyzuje její náklady na cestování a náklady top 

managementu na porady. Ve třetí kapitole jsou detailně popsány videokonference a 

telepresence, na které je zaměřena celá práce. Poslední kapitola se zabývá návrhem a 

řešením současného stavu a vyhodnocením ekonomického přínosu pro společnost.  
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1. Vymezení problému a cíle práce 

 Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodný komunikační systém pro 

společnost ANECT a.s. Nejprve bylo třeba vyčíslit náklady spojené s veškerou 

vnitrofiremní komunikací jako je cestování na schůzky, interní prezentace a jednání se 

zákazníky. 

V souladu s převratným vývojem informačních technologií je logickým trendem 

opouštět tradiční formy komunikace a postupně přecházet k setkávání osob bez nutnosti 

jejich fyzické přítomnosti. I přes zdánlivě vysoké počáteční investice vycházejí tyto 

technologie v porovnání se současnými cestovními náklady velice konkurenceschopně. 

Na organizaci bude rozhodnutí, zda přechod na novou technologii přinese 

očekávanou úsporu ekonomických prostředků a zda vyhoví i po stránce kvality. 

Investice do nové technologie by měla přinést úspory nejen v nákladech na cesty a 

telefonní hovory, ale i za další provozní výdaje. 
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2. Analýza současného stavu 

2.1 Charakteristika organizace 

2.1.1 Předmět činnosti, historie 

Společnost ANECT a.s. byla zaloţena na podzim roku 1993. Na počátku její 

existence v ní pracovaly dvě desítky zaměstnanců. Od svého vzniku se orientovala na 

komplexní dodávky v oblasti komunikačních systémů a výstavby multiprotokolových 

počítačových sítí pro středně velké a velké zákazníky, převáţně postavených na 

technologiích a produktech společnosti Cisco Systems. Nabídka sluţeb jiţ od počátku 

zahrnovala analýzy, konzultace, poradenství, technické návrhy, projekci, instalace 

technologií, záruční a pozáruční servis, drţení servisní pohotovosti, technickou podporu 

a školení uţivatelů.  

V roce 1996 proběhla transformace původní společnosti s ručením omezeným na 

akciovou společnost. V té době společnost zaměstnávala cca 40 pracovníků. V létě 

téhoţ roku byla otevřena kancelář v Praze, kde má své sídlo značná část zákazníků 

společnosti. V roce 1997 byla zaloţena dceřiná společnost ANECT s.r.o. na Slovensku, 

coţ umoţnilo lépe uspokojovat poţadavky tamních zákazníků. V roce 2000 byla tato 

společnost transformována na akciovou společnost. Její současné sídlo je v Bratislavě. 

V současné době máme 220 zaměstnanců v praţské, brněnské, bratislavské a 

plzeňské kanceláři. 

 

2.1.2 Hospodaření organizace 

 V roce 2008 dosáhl ANECT obratu 720 milionů korun, coţ bylo téměř o 100 

milionů korun více jak v roce 2007. Zisk z hlavních provozních činností byl o 2 miliony 

korun vyšší neţ v roce předešlém. Největší nárůst trţeb jsme zaznamenali v oblasti 

servisu, téměř o 15 procent. I kdyţ celý rok 2009 byl spojený s celosvětovou 

ekonomickou krizí, obrat za loňský rok dosáhl 730 milionů korun. Největší úspory jsme 

realizovali v nákladech na komunikace, vozový park a rezidenční náklady. 
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2.1.3 Cíle organizace 

Cílem naší společnosti je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní a profesionální 

řešení v oblasti nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Hlavním cílem 

námi nabízených sluţeb je jejich spolehlivost, která umoţní našim zákazníkům 

dosahovat špičkových výsledků ve svém oboru. K vysoké odbornosti a profesionalitě 

přidáváme důraz na etickou stránku chování jak společnosti, tak i a jejích zaměstnanců.  

 

2.1.4 Zákazníci organizace 

Poskytujeme sluţby zákazníkům v celém regionu střední Evropy. Realizujeme svá 

řešení u zákazníků ve veřejném sektoru, sektoru finančních a telekomunikačních sluţeb, 

u významných společností síťového odvětví, výrobního průmyslu, medií a sluţeb. 

K zákazníkům firmy mimo jiné patří např. společnosti: Allianz pojišťovna a.s., Česká 

televize, Česká správa sociálního zabezpečení, Česká pojišťovna a.s., Česká spořitelna 

a.s., ČEZ a.s., DHL Information Services (Europe) s.r.o., KIA Motors Slovakia s.r.o., 

Komerční banka a.s., Kooperativa pojišťovna a.s., Ministerstvo financí ČR, 

Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Národná banka Slovenska, Raiffeisenbank a.s., T-

Mobile Slovensko a.s., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Volksbank 

CZ a.s. a mnoho dalších. 

Spokojenost zákazníka je pro nás synonymem kvality odvedené práce. Spokojenost 

zákazníka systematicky měříme, vyhodnocujeme a reagujeme na jeho podněty. 

 

2.1.5 Mise organizace 

Díky sledování perspektivních technologií a nosných trendů, vysoké odborné 

kvalifikaci pracovníků a zkušenostem získaným dlouholetým působením na trhu 

dosahujeme unikátního propojení ICT s podnikáním zákazníka. Jsme schopni 

porozumět prostředí zákazníka a integrovat navrţená řešení do stávající různorodé 

infrastruktury. Zakládáme si na kvalitě naší práce, a tím získáváme důvěru našich 

zákazníků. Budujeme dlouhodobé vztahy a námi dodaná řešení provozně podporujeme 

a rozvíjíme. 
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2.2 Telekomunikační vybavení firmy 

Firma pouţívá k propojení svých poboček pronajatých okruhů s těmito parametry: 

 

IP přípojky: 

 Praha - Brno: hlavní 30Mb/s, záloţní 4Mb/s, 

 Praha - Plzeň: 4Mb/s, 

 Praha - Bratislava: 512kb/s. 

 

ISDN přípojky: 

 Praha - 1x PRI, 2x BRI, 

 Brno - 1x PRI, 2x BRI. 

 

ISDN linky jsou pouţity výhradně pro telefonování. Okruhy s protokolem IP 

slouţily původně pouze k přenosu dat, avšak v současnosti se přes ně přenáší i telefonní 

hovory zapouzdřené do IP. Klasická ústředna s analogovými telefony byla nahrazena 

progresivní technologií VoIP. Po této stránce vykazuje firma nulové náklady na interní 

hovorné.  

Všichni zaměstnanci jsou vybaveni IP telefony (Cisco 7940), pomocí nichţ jsou 

vnitrofiremní hovory vedeny přes datové linky a i meziměstská volání jsou 

optimalizována (např. hovor z Brna na veřejné číslo v Praze je veden nejprve po IP síti 

do Prahy, kde vstupuje do jednotné telefonní sítě a je tedy účtován jen místním 

poplatkem). 

Do IP telefonie jsou integrovány i GSM brány, které zajišťují nejekonomičtější 

směrování hovorů ze stolních telefonů do mobilních sítí. Pouţití mobilních telefonů je 

ve firmě velmi rozšířené nejen pro volání, ale i pro datová spojení z terénu. Náklady na 

jejich provoz jsou tudíţ nemalé. 
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2.3 Cestovní náklady  

V případě firmy s více pracovišti často nastává situace, kdy se musí někteří z 

účastníků jednání dostavit do jiného místa (města). Fyzický přesun na větší vzdálenosti 

je nezanedbatelným zásahem do firemního rozpočtu. 

 Cestovní náklady patří k jedněm z největších výdajů kaţdé společnosti. Ať uţ je to 

cestování firemními vozidly, či vyuţívání hromadných prostředků, jako jsou vlaky, 

letadla nebo autobusy. Nejde jen o hrazení finančních nákladů, ale hlavně o čas strávený 

kaţdého zaměstnance na sluţební cestě. Pokusme se vyčíslit cenu za přesun jedné osoby 

na konkrétním příkladu. 

2.3.1 Náklady na cestu zaměstnance mezi pobočkami firemním vozem 

Průměrný plat jednoho zaměstnance v ANECTu je asi 80.000 Kč za měsíc hrubého, 

pracovních dnů v jednom měsíci je 22. 

80 000 : 22 = 3 636,36 Kč hrubého za pracovní den. 

 

Pracovní doba je 8,5 hodiny denně. 

 

3 636,36 : 8,5 = 427,80 Kč hrubého za hodinu. 

 

Cesta automobilem Brno – Praha- Brno trvá přibliţně 4 hodiny. 

 

427,8 x 4 = 1 711,20 Kč za cestu. 

 

Tuto částku je ovšem nutné vynásobit 1,35, abychom dostali opravdový mzdový 

náklad firmy na cestu zaměstnance. 

 

1 711,20 x 1,35 = 2 310,12 Kč 

 

Ani tato částka není konečná. Jedná se pouze o zaplacení zaměstnance a jeho čas 

strávený na cestě. 

Firma má další náklady na pohonné hmoty, opotřebení vozidla, dálniční známky, 

leasingové smlouvy a pojištění. Při dnešních cenách pohonných hmot a průměrné 
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spotřeby 7 litrů, vychází kilometr průměrně na 1,8 Kč - 2,5 Kč. V našem případě je 

délka cesty zhruba 400 kilometrů. 

 

400 x 1,8 = 720 Kč + 50 Kč (opotřebení vozidla, dálniční známka, leasing, pojištění) = 

770 Kč 

 

Nyní se dostáváme k celkové částce, kterou firma zaplatí za cestu jednoho 

zaměstnance z Brna do Prahy a zpět při pouţití firemního automobilu. 

2 310,12 + 770 = 3 080,12 Kč. 

 

Teď si můţeme poloţit otázku, zda je tato cesta vůbec ekonomicky efektivní. 

Zaměstnanec stráví 4 hodiny na cestě, bez jakékoli pracovní činnosti, přičemţ mzda za 

takto „promrhaný“ půlden není zanedbatelná. Ještě existuje moţnost vyuţití autobusu či 

vlaku a potencionální práce v těchto prostředcích, nikdy to však nebude plnohodnotná 

práce jako v kanceláři. Navíc ani tato alternativa není ekonomicky příliš výhodná. Cesta 

se můţe protáhnout aţ o hodinu z důvodu další dopravy aţ na místo působení firmy a 

cena se vyšplhá řádově do mnoha stovek korun. 

 

2.3.2 Průměrné roční cestovní náklady 

Za kalendářní rok se uskuteční asi 1380 sluţebních cest mezi pobočkami ANECT 

a.s. Vynásobením částkou 3 080,12 Kč za jednu cestu zjistíme, ţe náklady na tyto 

sluţební cesty se vyšplhají aţ k částce 4,25 mil. Kč. Z ekonomického hlediska se 

rozhodně nejedná o zanedbatelnou částku. 

 

2.4 Náklady na porady top managementu 

Porada top managementu se většinou koná jednou týdně a to převáţně v praţské 

pobočce ANECTu. Na tuto poradu jezdí ředitelé sekcí z Brna i ředitel slovenské 

pobočky v Bratislavě. 

 

Charakteristika porad:  

 Kaţdé porady se účastní průměrně 10 lidí 
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 Průměrná délka cesty kaţdého člena jsou dvě hodiny 

 Cena za 1 km je v rozmezí 1,8-2,5 Kč 

 Délka kaţdé porady zhruba dvě hodiny 

 45 týdnů v roce, ve kterých se konají porady 

 

2.4.1 Náklady na jednání za jeden rok 

Tabulka názorně ukazuje, náklady na jednání top managementu a strávený čas za 

jeden kalendářní rok. 

 

Tabulka 2-1: Náklady na jednání 

Čas 7 200 hodin 

Mzdové náklady 10 800 000 Kč 

Cestovní náklady 360 000 Kč 

Ostatní náklady (elektřina, 

pronájem…) 22 500 Kč 

Celkové náklady pro rok 2009 11 182 500 Kč 

 

2.5 Celkové cestovní náklady 

Sečteme-li náklady za cestování zaměstnanců a za porady top managementu, 

dostaneme celkový objem finančních prostředků vynaloţených za komunikaci. Celková 

suma přesáhla 15 milionů korun za kalendářní rok. 

 

2.6 Hodnocení současného stavu 

V dnešní sloţité ekonomické situaci je pro kaţdou společnost velmi důleţité, aby se 

maximálně zaměřila na efektivnost jednotlivých procesů a případně provedla jejich 

optimalizaci. Jak je vidět z uvedených dat, cestovní náklady představují značnou 

poloţku zatěţující celkový rozpočet firmy. Vhodný nový komunikační systém můţe být 

tím prvním a nejsnadnějším krokem v úsporách, neboť čas, který zaměstnanci stráví na 

cestách, mohou věnovat svým klíčovým projektům. 

V případě společnosti ANECT, která má více poboček, by mohlo být řešení pomocí 

nového komunikačního systému více neţ efektivní. Společnost by neměla přijít o osobní 
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kontakt se svými zaměstnanci a mohla by přitom pruţněji reagovat na vývoj trhu a být 

stále o krok před konkurencí. Komunikační systémy nejsou pouze vymoţeností 

managementu firem, ale stávají se běţným pracovním prostředkem zaměstnanců, kteří 

je vyuţívají ke kaţdodennímu řešení problémů, projektů a zakázek, školení nebo 

jazykovým kurzům. 
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3. Teoretická východiska řešení 

3.1 Komunikace podniku 

Komunikační procesy uvnitř firmy a mezi jejím okolím musí být formalizovány, 

systematicky organizovány a řízeny. Všechny komunikační aktivity, komunikační 

procesy, které v podniku existují, by měla jednoznačně ovlivňovat podniková kultura. 

Z široké plejády moţností komunikace organizace tvoří relativně samostatný prvek 

systém vnitropodnikové (interní) komunikace. 

 

3.1.1 Vnitropodniková komunikace 

Vnitropodniková komunikace znamená propojení firmy pomocí komunikace. Nejde 

pouze o to, aby se všechny informace dostaly tam, kam mají, ale jde o propojení 

jednotlivých pracovníků firmy, které umoţní vzájemné porozumění a skutečnou 

spolupráci. Pomocí komunikace si pracovníci firmy utvářejí a vyjasňují názory a postoje 

ke všemu, co se ve firmě děje. Proto je vnitropodniková komunikace podstatným 

nástrojem firemní kultury a nástrojem vyjasňování firemních hodnot. 

 

3.2 Formy mezilidské komunikace 

3.2.1 Ústní komunikace 

Ústní komunikace patří k nejrozšířenějším formám. Její součástí není jen vlastní 

obsah mluveného slova, ale i zabarvení hlasu, zámlky, výrazy obličeje, gesta apod. 

Výhodou ústní komunikace je, ţe je rychlá a následuje okamţitá zpětná vazba. 

 

3.2.2 Písemná komunikace 

Jedná se o poměrně širokou škálu činností, která v sobě zahrnuje například tvorbu 

dokumentů, vedení poštovní agendy, správu interních dokumentů nebo korespondenci. 

Administraci mají ve firmě na starosti většinou sekretářky, asistentky nebo někdy i 

recepční. Jedná se o důleţitou činnost, která zajišťuje bezproblémový chod firmy uvnitř 

i vůči okolí a při efektivním vykonávání dokáţe ušetřit práci a čas pracovníkovi, který ji 

má na starosti, ale také jeho nadřízenému a celé firmě. 
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3.2.3 Elektronická komunikace 

Globální komunikace zaloţená na bázi elektronického přenosu informace se stala 

masovou záleţitostí. Skoro kaţdý dnes umí pracovat s e-mailem nebo získávat potřebné 

informace z internetových stránek. Dnes se tento přenos dat stává nedílnou součástí 

komunikačních procesů všech společností a firem. A nezáleţí, v kterém oboru podnikají 

či působí. Nové moţnosti výrobků a komplexních telekomunikačních sítí vytvářejí 

časově, místně i komunikačně nezávislá řešení. Mění se i komunikační rozhraní a 

přispívají tak k dalšímu zvyšování efektivity a produktivity toho, kdo tato nová řešení 

vyuţívá.  

Elektronickou komunikací jsou přenášeny hlavně textové data, přičemţ k nim 

mohou být přiloţeny libovolné jiné soubory (grafika, zvuk, video, programy, atd.). E-

mail do jisté míry vytlačuje papírovou formu předávání informací a skýtá obrovské 

výhody i oproti telefonu.  

 

3.2.4 Audio-vizuální komunikace 

Audio-vizuální komunikace je moderní způsob komunikace, který se stále častěji 

vyuţívá v řadě oborů. Přenáší se při něm obraz i zvuk, účastníci si během přenosu 

mohou vyměňovat také různě zpracovaná a upravená data. Komunikace s pouţitím 

takového systému se uplatňuje při poradách managementu podniků, státních organizací 

i ozbrojených sloţek. Obohacují odborné semináře a kurzy, firemní školení i výuku na 

školách. Pravidelně se uţívají v medicíně, výzkumu i projekční činnosti. Uplatnit se 

mohou při marketinkových, propagačních i kulturních akcích. Osvědčily se dokonce i v 

soudní praxi. Slouţí také při kontrolní činnosti.  

Jaké tedy existují alternativy k jednání s fyzickou přítomností účastníků na jednom 

místě? Pomineme nyní e-mail a telefon, jejichţ sdělovací schopnosti jsou vţdy určitým 

způsobem omezené. Logicky se dostáváme k plnému audiovizuálnímu kontaktu, jehoţ 

historicky nejstarším předchůdcem je ţivé televizní vysílání. To však bylo pouze 

jednosměrné, neexistovala tedy ţádná moţnost zpětné vazby od příjemců ke snímaným 

aktérům. Chyběla taktéţ moţnost kvalitně prezentovat data existující v počítači 

(dokumenty, tabulky apod). Během posledních několika let dochází k mohutnému 
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rozvoji videokonferenčních systémů, kdy spolu obě strany mohou vzájemně vést dialog. 

V následující kapitole budou popsány dvě generace těchto zařízení. 

 

3.3 Videokonference 

3.3.1 Videokonference a její začátky 

Vůbec první náznak videokonferencí mohli lidé spatřit v roce 1964 v New Yorku na 

výstavě Worlds Fair. Vynález nesl jméno Picturephone. Přístroj dokázal přenést hlas i 

video, coţ v té době byl obrovský krok kupředu. 

V roce 1970 firma AT&T, kterou zaloţil Alexander Graham Bell, sebejistě 

předpovídala, ţe jejich sady Picturephone budou v ohromných počtech pouţívat lidé 

v USA. Ovšem paušální poplatek 160 dolarů měsíčně byl mimo finanční moţnosti 

většiny občanů. Kromě toho bylo toto zařízení objemné a pomalé a obraz byl tak malý, 

ţe jen stěţí bylo poznat, kdo je na druhé straně přístroje.   

 

Obrázek 3-1: Picturephone 

 

 

První videokonferenční systém byl představen v roce 1982. Systém byl ovšem stále 

obrovských rozměrů a vysokých nároků jak na pořízení, tak na provoz. Jeho prodejní 
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cena byla asi 250 000 amerických dolarů a náklady na provoz asi 1 000 amerických 

dolarů za hodinu.  

Další pokrok v rozvoji videokonferenčních systémů nastal v devadesátých letech 20. 

století, kdy se začal pouţívat internetový protokol (IP). Firma IBM představila 

PictureTel 900, který se chlubil vysokou kvalitou zvuku a videa za příznivou pořizovací 

cenu 20 000 amerických dolarů a náklady na provoz 30 amerických dolarů za hodinu. 

 

Obrázek 3-2: PictureTel 900 

 

 

V těchto letech došlo k velkému rozvoji videokonferencí. Spousta firem začíná 

promýšlet různé varianty těchto systémů a postupem času je nasadila na trh. Jejich 

vzhled se začínal pomalu podobat dnešním videokonferenčním zařízením. 

 

3.3.2 Videokonference v současnosti 

Videokonferenční zařízení umoţní jakékoliv společnosti pořádat schůzku 

zaměstnanců či partnerů, kteří se nenacházejí ve stejné lokalitě a přitom zachovat dojem 

setkání všech účastníků, jako by byli všichni ve stejné místnosti. V kaţdé konferenční 

místnosti je snímán obraz konferujících a zároveň přenášen na zobrazující zařízení na 

druhé straně. Takovéto videokonferenční schůze se můţe účastnit libovolný počet 

interních i externích účastníků z libovolného počtu lokalit. 
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Nejčastěji je tento způsob komunikace vyuţíván k pravidelným interním schůzkám, 

protoţe videokonference výrazně šetří čas a náklady na cestování. Kromě toho však 

můţe videokonference dobře poslouţit i k interním vzdělávacím činnostem, kdy se 

navíc šetří čas i cena lektora, jenţ pak nemusí jezdit do kaţdé lokality zvlášť, přitom se 

ani nemusí disponovat velkou zasedací místností, kam by se vešli všichni účastníci. 

  

3.3.3 Výhody videokonferencí 

Videokonference umoţňuje komunikaci malého i velkého počtu jedinců v reálném 

čase, bez ohledu na to, kde se právě nachází. Kromě audio a video přenosu mohou 

zúčastněné strany současně sledovat tabulky, grafy a další poloţky z počítače, coţ 

posouvá prezentaci do zcela nové dimense. To je také jedna z největších výhod 

videokonferenčního systému.  

Další velkou výhodou je ušetření finančních prostředků za sluţební cesty. Ty 

neznamenají jen náklady na přepravu, ale musíme zde zahrnout výdaje na ubytování, 

telefonní hovory, plat za přesčasy vzniklé cestováním a asi nejdůleţitější je ušetření 

času. Ne nadarmo se říká, ţe čas jsou peníze. 

Jednou z velkých výhod jsou neomezené moţnosti vyuţívání systému pro další 

aktivity, například různá školení, vzdělávací kurzy, porady a setkávání mezi 

zaměstnanci a jejich nadřízenými.  

Tyto příklady ukazují, ţe videokonference je skutečně technologie, která nabízí 

svým uţivatelům mnoho výhod. Má samozřejmě i své zápory. 

 

3.3.4  Nevýhody videokonferencí 

Nevýhod videokonferencí není opravdu mnoho, ale přesto existují. Jednou z nich 

můţe být vysoká pořizovací cena. Tohle je ovšem velice zavádějící konstatování. I 

přesto, ţe jsou počáteční náklady opravdu vysoké, jejich návratnost se počítá 

v měsících. 
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Další nevýhoda se můţe projevit při poruše, ať jiţ zařízení samotného nebo na 

přenosové trase. Záloha právě z důvodu vysoké ceny často nebývá k dispozici. Tato 

situace by měla být dobře ošetřena v servisní dohodě ohledně poskytnutí záruky, rychlé 

výměny vadného dílu a také s poskytovatelem připojení. 

Poměrně velké nároky na datový tok bývají také velkou nevýhodou. Pro zajištění 

optimální kvality je nutné disponovat okruhem, jehoţ zatíţení a pouţívání máme pod 

kontrolou nebo smluvně ošetřeno. V případě pouţití ISDN nebo pronajatého okruhu je 

šířka pásma zaručena poskytovatelem; u spojení přes internet nelze zaručit trvalou 

poţadovanou propustnost.  

 

3.3.5 Popis technologie 

V dnešní době se této technologii věnuje velké mnoţství firem a vybrat si tu 

správnou je velmi těţké. Z nabídky firem, které mají s videokonferencemi nejvíce 

zkušeností, bych vybral tyto: 

 Polycom 

 Tandberg 

 Vidyo 

 Sony 

 

Z těchto firem bych vyzdvihl norskou společnost Tandberg, která je ve svém oboru 

technologickým leaderem. Videokonference Tandberg umoţňují vzájemné propojení 

všech typů zařízení a spolupracují s jakýmikoliv produkty jiných výrobců, pokud 

podporují standardy H.323
1
 či H.320

2
. Produkty firmy Tandberg patří do tzv. 

hardwarových videokonferencí. Systém a všechny jeho komponenty jsou navrţeny 

pouze pro účel vizuální komunikace. Díky této specializaci je ovládání velmi 

jednoduché a uţivatelsky přívětivé. Pro sestavení videokonferenčního spojení i po celou 

dobu jeho průběhu není zapotřebí ţádná pomoc specialisty či nějaké odborné školení. 

Mezi nabízené pokročilé videokonferenční funkce patří: 

                                                 
1
 Protokol pro audio-vizuální komunikaci v paketové síti pro IP. 

2
 Protokol pro audio-vizuální komunikaci v paketové síti pro ISDN. 
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 MultiSite – umoţňuje propojit aţ 11 video a audio konferenčních zařízení tak, 

aby na obrazovce bylo vidět zároveň všechny účastníky spojení v děleném 

obrazu. 

 DuoVideo – současný přenos dvou obrazových kanálů, typicky záběrů hlavní 

kamery a výstupu z počítače. Jako dvojí obrazový kanál lze přenášet nejen 

statické obrázky, ale i jakýkoliv zdroj obrazového signálu (z DVD, videa, další 

kamery, apod.) 

 Digital Clarity – systém zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení v závislosti na 

zdroji obrazového signálu. Videokonference si tak snadno a bez problému 

poradí jak s nízkým rozlišením, tak s rozlišením aţ v HD kvalitě. 

 PC Presenter – zajišťuje snadné propojení videokonference s počítačem pomocí 

přímého VGA kabelu. 

 Downspeeding – díky této funkci nebude muset videokonferenční setkání 

předčasně skončit kvůli náhlým problémům na síti. Videokonference se tak 

automaticky přizpůsobí sníţení rychlosti linky. 

 Secure Conference – obsahuje vestavěné šifrování AES (klíč o délce 128 bitů), 

které garantuje vysokou úroveň zabezpečení 

 Streaming – tato funkce slouţí k přizvání ostatních kolegů či partnerů na 

videokonferenci prostřednictvím internetu. 

Produktové portfolio firmy Tandberg obsahuje velké mnoţství videokonferenčních 

zařízení a tím i odlišné parametry jednotlivých systémů. Nabízí systémy pro malé i 

velké konferenční místnosti, mobilní videokonference pro pořádání zasedání mimo 

firmu a mnohé další. Z této nabídky jsem vybral systém Tandberg 6000 MXP, který ve 

stručnosti představuji. 

 

3.3.6 Tandberg 6000 MXP 

Tandberg 6000 MXP je systém vhodný pro velké zasedací a konferenční místnosti. 

Sestava se skládá z kodeku T6000, kamery, všesměrového mikrofonu, dálkového 

ovládání, trackeru a propojovacích kabelů. Sestava ovšem neobsahuje vlastní 

zobrazovací a ozvučovaní jednotky. Popis jednotlivých komponent následuje. 
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3.3.6.1  Kodek T6000 MXP 

Kodek je nejdůleţitější součástí kaţdé videokonference, dá se říci, ţe je to jejím 

mozkem. Provádí kódování a kompresi audiovizuálních dat a řídí jejich tok. Zařízení 

umí tzv. multi-point
3
 spojení a to do maximálního počtu čtyř lokalit plus jedna lokalita 

zapojená audiokonferenčně. Jako zobrazovací zařízení můţe být pouţitý běţný televizní 

přístroj (LCD nebo plazmový), monitor počítače nebo datový projektor. K ozvučení lze 

vyuţít zabudované reproduktory v případě televizních přístrojů nebo externí 

reproduktory se zesilovačem. 

 

Obrázek 3-3: Kodek T6000 MXP 

 

 

 

3.3.6.2 Dálkové ovládání 

Ovladač se vyznačuje jednoduchým a přehledným uspořádáním kláves. Spodní část 

připomíná mobilní telefon (numerická klávesnice, tlačítko pro zahájení a ukončení 

spojení), ve střední části se nachází směrové klávesy pro ovládání kamery a procházení 

menu, v horní části jsou umístěna tlačítka přepínání obrazových vstupů. Dálkové 

ovládání poskytuje plnou kontrolu nad videokonferenčním zařízením. Navíc umoţňuje 

                                                 
3
 Spojení více videokonferencí současně. 
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práci s kamerou na protější straně. Ovladač je stejný pro všechny modely 

videokonferenčních zařízení Tandberg. 

 

Obrázek 3-4: Dálkové ovládání 

 

 

3.3.6.3 Kamera 

Kamera disponuje objektivem s desetinásobným zvětšením. Rozsah otáčení kolem 

svislé osy je +/- 95°, náklon +15°/-20°. Kameru lze natáčet pomocí dálkového ovládání 

manuálně nebo automaticky při zapnuté funkci voice-activated (natáčení kamery na 

základě polohy mluvčího – zdroje zvuku). 

 

Obrázek 3-5: Kamera 
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3.3.6.4 Tracker 

Tento ovladač slouţí k rychlému vyvolání přednastavených poloh kamery. Je to 

velmi snadný způsob, jak kameru rychle nasměrovat potřebným směrem bez nutnosti 

pouţití dálkového ovládání. 

 

Obrázek 3-6: Tracker 

 

 

 

3.3.6.5 Mikrofon 

Mikrofon je všesměrový, coţ znamená, ţe účastníci videokonference mohou mluvit 

z jakékoliv části místnosti a jsou dobře slyšet na druhé straně. Je připojen kabelem 

přímo do kodeku a můţe být umístěn i na stropě uprostřed místnosti. V tomto případě je 

však nutné pouţít kvalitní audio kabel, aby nedošlo ke ztrátě kvality signálu. 

 

Obrázek 3-7: Mikrofon 
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3.3.6.6 Volitelné příslušenství 

Výše uvedené komponenty jsou asi nejdůleţitější části videokonference Tandberg 

6000 MXP. Výrobce ale ještě dodává volitelné příslušenství. Mezi ně například patří 

stereo audio sada, která zaručuje maximální zvukový záţitek ve stereo kvalitě. Dále si 

můţe zákazník objednat pojízdný vozík a monitor pro mobilitu videokonference či 

dokumentovou kameru, která je přenosná a umoţňuje snímání předloh do 

videoprojektoru ve dvou kvalitách signálu (VHS a S-VHS). Kamera má 24-násobný 

zoom s automatickým ostřením a horním přisvětlením. 

 

3.4 Příprava prostředí pro videokonference 

Dobré a správné fungování videokonferenčních zařízení musí splňovat poţadavky 

na místnost. Místnost by měla mít vyhovující rozměry, světelné podmínky, kamerový 

systém a v neposlední řadě i dobrou akustiku.  

Rozměry místnosti záleţí na velikosti zvoleného systému. U jednodušších provedení 

můţe být místnost klasických rozměrů, ale při velkém mnoţství účastníků 

videokonferencí se musí vyuţít větší systém, a proto musí organizace popřemýšlet i o 

stavebních úpravách. 

Osvětlení v místnosti by nemělo být přímé sluneční, ale rozptýlené. Pokud má 

místnost okna, je nasnadě zatáhnout ţaluzie. Videokonference vypadá vţdy lépe při 

umělém osvětlení. 

Videokonference umoţňuje oční kontakt pomocí kamerového systému. Dosáhneme 

ho však pouze tehdy, kdyţ se díváme do kamery. Pro správné pouţívání kamery platí 

tato pravidla: 

 kamera by měla být co nejblíţe zobrazovací ploše (její horní hrany či poloviny) 

 důleţitý je i poměr mezi vzdáleností sedících osob a výškou umístění kamery 

(čím je kamera výš, tím musí člověk sedět dál) 

 kamera by měla správně zabírat osobu, která právě mluví (tj. ţádné useknuté 

hlavy a odpovídající přiblíţení – zoom) 

 pokud se nejedná o personální systém, tak má kaţdá kamera dobré moţnosti 

přizpůsobení – horizontální a vertikální náklon, plus zoom 
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 příliš velký zoom však můţe způsobit problémy s kvalitou (i malá změna 

generuje velké mnoţství dat) 

 

I kdyţ je dodávaný všesměrový mikrofon dobře citlivý a můţe být umístěn 

prakticky kdekoliv, nejlepších výsledků se docílí jeho umístěním před mluvící osobu. 

Stropní mikrofony mohou být rušeny klimatizací, proto je jejich pouţití omezeno. 

Nelze-li jinak, je doporučeno klimatizaci při přenosech vypínat, jinak bude kvalita 

hovoru sníţena. Při umísťování mikrofonů se musí také zohlednit jejich poloha vůči 

reproduktorům, aby nedocházelo ke zpětné vazbě. Současně je třeba nastavit vhodnou 

hlasitost, neboť přebuzené ozvučení se promítne do odesílaného zvuku a zhorší 

srozumitelnost na druhé straně. 

 

3.5 Cisco TelePresence 

Cisco TelePresence je revoluční koncepce přenosu hlasu a obrazu, která jako 

ojedinělý systém svého druhu zabezpečuje reálnou verbální i neverbální komunikaci 

prostřednictvím virtuálních jednacích místností. Vzdálené jednání tak dostává jedinečný 

charakter přímé osobní komunikace. 

 Cisco TelePresence jako revoluční technologie přináší moderní spojení skrz 

virtuální jednací místnosti, které na vzdálenost i několik tisíc kilometrů věrohodně 

zprostředkovávají skutečný dojem jako při fyzickém setkání. Osobní charakter 

komunikace je umocněn díky reálným parametrům přeneseného hlasu i obrazu. Ţivotní 

velikost jednajících umoţňuje přímý oční kontakt, čitelnost neverbálních gest a další 

výhody tradiční komunikace. Účastníkům konference přes virtuální jednací místnosti je 

tedy podaná iluze bezprostřední komunikace i přes veliké vzdálenosti, aniţ by opustili 

„místo u jednacího stolu“ na svém pracoviště. 

 Celková koncepce Cisco TelePresence vychází z akademických studií neverbálních 

projevů člověka, které jsou v jednání velmi důleţité a mnoho napovídají o skutečných 

myšlenkách jednotlivce. Dále vychází z ergonomie dílčích technologických nástrojů, 

která vede aţ k minimalizaci počtu technologií vstupujících mezi komunikující strany. 

Vedle revolučních vlastností konceptu Cisco TelePresence jsou zachovány stávající 
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výhody přenosu hlasu a obrazu, jakými jsou funkcionality plánování, efektivní 

prezentace dokumentů a spolupráce při jejich zpracování. 

 

3.5.1 Výhody Cisco TelePresence 

Cisco TelePresence je systém navrhnutý pro co nejlepší zobrazení obrazu a zvuku, 

doručování audio a video dat v reálném čase s co nejmenším zpoţděním. Přenos audia 

je prostorový a video s vysokým rozlišením (standardu HD) zobrazuje účastníky 

konference ve skutečné velikosti. Telepresence je jednoduchá pro kaţdodenní 

pouţívání. Konceptuálně spadá pod architekturu SONA (Service-Oriented Network 

Architecture), do níţ patří nejen inovativní technologie, ale i zajištění bezpečnosti a 

spolehlivosti, které se od firmy Cisco očekává.  

 

3.5.2 Nevýhody Cisco TelePresence 

Nevýhody těchto systémů jsou podobné jako u videokonferencí. Hlavním 

problémem je jejich vysoká pořizovací cena a nároky na přenosovou infrastrukturu. 

Mezi další nevýhody jistě patří vysoce kladené nároky na rozměry místnosti, její 

osvětlení, ozvučení a síťové připojení. V tomto případě většinou náklady na pořízení 

narostou i stavebními úpravami souvisejícími se zajištěním poţadovaných parametrů 

místnosti. Kaţdý z variant uspořádání telepresence má od výrobce předdefinovaný 

rozměr a vzhled místnosti a je jen na uţivateli, zda toto doporučení dodrţí.  

 

3.5.3 Varianty produktů 

Cisco TelePresence se dodává ve dvou kapacitně odlišných variantách: 

 Cisco TelePresence System 1000 

 Cisco TelePresence System 3000 

 

Oba systémy jsou postaveny na otevřených standardech, které zaručují snadnější 

integraci do firemní sítě a lepší kompatibilitu s jiţ nasazenými technologiemi. Nyní si 

pojďme představit oba systémy podrobněji. 
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3.5.3.1 Cisco TelePresence System 1000 (CTS-1000) 

Cisco TelePresence 1000 je navrţena pro malé konferenční místnosti, které jsou 

určené na konverzaci maximálně dvou účastníků na kaţdé straně, sedících okolo 

virtuálního stolu. Součástí výbavy kaţdé místnosti je: 

 1x 65“ plazmová obrazovka s vysokým rozlišením (high definition), 

 1x kamera s vysokým rozlišením (high definition), 

 1x širokopásmový mikrofon a reproduktor, 

 světelná clona integrovaná přímo nad plazmovou obrazovkou, 

 Cisco TelePresence Codec, 

 Cisco IP telefon 7970G. 

 

Systém můţe být dále doplněn o LCD monitor pro podporu zobrazování dokumentů 

promítaných účastníky videokonference z počítače nebo notebooku, popřípadě i 

dokumentární kamerou, která zachycuje předměty na stole a promítá je na obrazovky 

konferenčních místností. 

Stůl a ţidle u tohoto systému nejsou standardně dodávány spolu se zařízením a 

zákazník si je musí obstarat sám. Podoba konference je zachycena na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 3-8: Cisco TelePresence System 1000 
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Účastníci videokonference jsou zobrazováni v ţivotní velikosti. Jednání tak probíhá 

doslova tváří v tvář, coţ, umocněno ještě umístěním stolu těsně u obrazovky, umoţňuje 

účastníkům sledovat mimická gesta protistrany a reagovat tak i na neverbální 

komunikaci. 

 

3.5.3.2 Cisco Telepresence 3000 (CTS-3000) 

Cisco TelePresence 3000 je určena pro větší konferenční místnosti, jenţ pojmou na 

konverzaci aţ dvanáct účastníků, sedících okolo virtuálního stolu. Ve výbavě kaţdé 

místnosti jsou tyto komponenty: 

 3x 65“ plazmová obrazovka s vysokým rozlišením (high definition), 

 3x kamera s vysokým rozlišením (high definition), 

 3x širokopásmový mikrofon a reproduktor, 

 světelná clona integrovaná přímo nad plazmovými obrazovkami, 

 Cisco IP telefon 7970G, 

 Cisco TelePresence Codecs, 

 stůl. 

 

Nedílnou součástí dodávky je stůl, neboť zajišťuje správné rozmístění jednajících 

v záběru kamer a podílí se na utváření dojmu jediné místnosti. Ţidle však dodávány 

nejsou, jelikoţ kaţdá firma si je přizpůsobí vlastnímu architektonickému řešení 

interiéru. Vzhled místnosti s telepresencí ukazuje následující obrázek. 
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Obrázek 3-9: Cisco TelePresence System 3000 

  

 

Účastníci jsou zobrazováni ve skutečné velikosti, kde kaţdá obrazovka zobrazuje 

právě dva z nich. Kaţdý účastník má moţnost připojení svého notebooku k síti. 

Konektor se nachází u kaţdého místa v noze ergonomicky navrţeného stolu. Projektor 

je upevněn pod střední částí stolu a umoţňuje zobrazení grafického výstupu z počítače 

či notebooku na plátno, které je umístěno pod plazmovými obrazovkami. Volitelná 

můţe být dokumentární kamera, která zachycuje předměty na stole a promítá je na 

obrazovky konferenčních místností.  

 

3.5.4 Popis jednotlivých komponent 

3.5.4.1 Cisco TelePresence Codecs 

Pod plazmovými obrazovkami se nachází kodeky Cisco TelePresence. CTS-3000 

obsahuje jeden primární a dva sekundární kodeky. CTS-1000 má pouze jeden primární 

kodek.  

Kodek je nejdůleţitější částí Cisco TelePresence a řídí celý systém. Všechny 

obrazovky, kamery, reproduktory a mikrofony jsou připojeny ke kodeku a ten potom 

komunikuje se sítí a stará se o výměnu audio a video dat s opačnou stranou probíhající 
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konference. Kodek CTS běţí v upravené verzi operačního systému LINUX, který je 

uloţený na zabudované paměti typu Compact Flash. 

 

Obrázek 3-10: Cisco TelePresence Codec 

 

 

 

3.5.4.2 Cisco TelePresence Manager 

Programové vybavení Cisco TelePresence Manager (CTSMGR) zjednodušuje 

plánování a správu virtuálních sezení realizovaných v technologii Cisco TelePresence. 

CTSMGR běţí na Linuxovém operačním systému, umístěném na platformě CISCO 

7800 Series Media Convergence Server. Představuje spojku mezi aplikací Cisco Unified 

Communications Manager, konferenčními místnostmi telepresence a elektronickými 

kalendáři či aplikacemi určenými na plánování času jednotlivých zaměstnanců (např. 

Microsoft Exchange/Outlook).  

CTSMGR sbírá informace pro systém telepresence z Cisco Unified 

Communications s pouţitím zákaznického Microsoft Active Directory a Microsoft 

Echange Serveru. Díky tomuto propojení umoţňuje uţivatelům plánovat konference 

prostřednictvím sdíleného kalendáře v Microsoft Outlooku a zasílat pozvánky na 

naplánované schůzky automaticky jednotlivým účastníkům. Na uskutečnění konference 

v určeném čase potom postačuje její výběr ze seznamu v IP telefonu umístěným v 

konferenční místnosti. Stiskem jediného tlačítka se aktivuje virtuální schůzka. 
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3.5.4.3 Cisco Unified 7970G IP Phone 

Pro spouštění, ovládaní a ukončování virtuálních schůzek je vyuţíván IP telefon 

Cisco Unified 7970G. Ten je umístěn na stole konferenční místnosti. Telefon má 

dotykový displej s vysokým rozlišením. Uţivatel jednoduše pomocí tohoto displeje 

vytočí číslo konferenční místnosti, se kterou chce navázat spojení. Pomocí telefonu je 

moţné hovor pozdrţet anebo zvolit volbu jen audio kanálu.  

S pouţitím plánování pomocí Cisco TelePresence Manageru je inicializace virtuální 

schůzky ještě jednodušší. Stačí vybrat z nabídky naplánovaných střetnutí to správné 

a volbou na telefonu aktivovat schůzku.  

 

Obrázek 3-11: Cisco Unified 7970G IP Phone 

 

 

3.6 Rozdíl mezi videokonferencí a telepresence 

Rozdíl mezi videokonferencí a telepresence z pohledu pouţitých technologií není 

ţádný, ale z pohledu psychologie pouţití podstatný. Při instalaci videokonferencí se 

uţivatelé často dopouštějí chyb, které ve finále zhoršují celkový vjem. Toto není moţné 

v případě řešení telepresence, kde je vše fixně integrované do místnosti a vy vidíte 

osoby na druhé straně tak, jako by seděli přímo přes stůl naproti. Videokonference byla 

od počátku navrţena jako telefon, s moţnosti volání libovolné protistraně. Telepresence 

je navrţena pro spolupráci v rámci organizace uvnitř předem garantovaného prostředí. 

Videokonference existuje v mnoha úrovních kvality, telepresence jenom v té nejvyšší. 
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4. Návrh řešení 

V návrhu řešení budeme vycházet ze získaných výsledků analýzy i z teoretických 

poznatků. Důleţitým kritériem jsou pro nás poţadavky firmy, na něţ se v navrhovaném 

řešení musí obzvláště přihlédnout. 

4.1 Požadavky firmy 

Při výběru komunikačního systému se zástupci firmy zaměří zejména na klíčové 

parametry, mezi něţ patří: 

 Přijatelná pořizovací cena 

 Spolehlivý dodavatel se servisní podporou 

 Vysoká uţitná hodnota 

 Nízké provozní náklady 

 Integrace se sdílenými kalendáři pro snadné plánování a rezervaci místnosti 

 Reprezentativní vzhled a funkce vzhledem k vyuţití pro jednání se zákazníky 

 Jednoduchost a komfort obsluhy 

Ze zadání vyplynula nutnost pouţít takové řešení, které umoţní účast minimálně 

čtyř osob na kaţdé straně konference, coţ výběr vhodných produktů omezilo. 

Vedle zmíněných obecných poţadavků hrají důleţitou roli i technické parametry 

řešení, jako jsou nároky na přenosovou infrastrukturu a na přípravu konferenční 

místnosti.  

Na základě všech uvedených kritérií bude zvolena konečná podoba komunikačního 

systému. 

4.2 Cenová nabídka 

V následujících tabulkách jsou uvedeny cenové nabídky obou dodavatelů. Kromě 

pořizovací ceny zahrnují i poplatky za servisní podporu na jeden rok.  

  



37 

 

Tabulka 4-1: Cenová kalkulace firmy Tandberg 

Popis Cena za kus Sleva 

Po 

slevě 

Počet 

kusů 

Celková 

cena 

Codec 6000MXP Integrator 

Package - with precision HD 

Camera 21 100 € 62% 8 018 € 2 16 036 € 

Codec 6000MXP Natural 

Presenter Package NPP 2 000 € 90% 200 € 2 400 € 

Codec 6000MXP MultiSite MS 4 000 € 90% 400 € 2 800 € 

1 year core advanced service 1 650 € 35% 1 073 € 2 2 145 

     19 381 € 

 

 

Tabulka 4-2: Cenová kalkulace firmy Cisco na CTS-3000 

Popis Cena za kus Sleva Po slevě Počet kusů 

Celková 

cena 

CTS-3000 299 000$ 50%  149 500$  2 299 000$  

Cisco sheard support  100 000$ 45%  55 000$  2 110 000$  

     
409 000$  

 

4.3 Výběr systému 

Po důkladném porovnání obou v úvahu přicházejících technologií a po zváţení 

ekonomických ukazatelů, s přihlédnutím k poţadavkům zadavatele, jsme dospěli 

k názoru, ţe jako nejvýhodnější řešení se jeví Cisco TelePresence System 3000.  

 

Důvodů pro volbu tohoto produktu bylo hned několik:  

 Bezkonkurenční kvalita obrazu a zvuku, která přináší dosud nevídaný záţitek 

z konference 

 Snadná obsluha a integrace s plánovacím systémem uţivatelů 

 Reprezentativní vzhled 

 Partnerství s firmou Cisco a z něj plynoucí výhody (dostupnost servisu, sleva, 

podpora) 

 Nadčasovost řešení zaručující dlouhodobou vyuţitelnost bez nutnosti výměny za 

novější model 
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Uvedené body velkou měrou splňovaly předem stanovené poţadavky zadavatele. 

I přes vysokou pořizovací cenu, vyšší neţ u konkurenčního Tandbergu, zvítězila 

varianta od firmy Cisco, neboť ostatní výhody převáţily. Nejniţší nákupní cena nebyla 

rozhodujícím kritériem pro volbu. 

 

4.4 Nároky na připojení 

Jako minimální šířka pásma pro kvalitní videokonference se dnes poţaduje 384kb/s 

pro ISDN a 768kb/s pro IP. S nástupem terminálů s HD kamerami se poţadavky na 

pásmo posouvají aţ ke 2Mb/s pro ISDN a 4Mb/s pro IP. Cisco TelePresence ve své 

větší variantě vyţaduje aţ 20Mb/s. 

Vezmeme-li v úvahu vyuţití stávajících okruhů, je v případě pouţití běţných 

telekonferencí dostatečná. V případě pouţití ISDN BRI by bylo potřeba navýšit v Praze 

jejich počet ze dvou na tři. Budeme-li uvaţovat o telepresence, bude ovšem nutno 

kapacitu okruhu zvýšit. 

 

4.5 Nároky na místnost 

Místnost pro provozování videokonferencí musí splňovat poměrně přísná 

pravidla ohledně akustických a optických parametrů. Nutné úpravy zahrnují 

například odhlučnění a vymalování neutrální barvou, aby barvy stěn rušivě 

nezasahovaly do snímaného obrazu a nezpůsobovaly neţádoucí barevný posun. 

Zvuková izolace představuje velmi důleţitý prvek, neboť zvuk zkreslený dozvuky 

a ozvěnou či rušený zvenčí výrazně zhoršuje komfort a srozumitelnost.  

Rovněţ rozmístění funkčních prvků, jako jsou dveře a okna, je důleţité 

zohlednit při výběru a návrhu vhodné místnosti.  

Z technických parametrů místnosti je důleţité brát v úvahu větrání a patřičně 

dimenzovat klimatizaci, neboť tepelné vyzařování přístrojů a lidí v uzavřeném 

prostoru můţe být značné. V případě telepresence se jedná o tepelný výkon v řádu 

tisíců wattů, který je nutný uchladit. 

Samozřejmě nelze opomenout rozvody elektrického napájení a datovou síť. 
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Obrázek 4-1: Ukázka připravené místnosti pro telepresence 

 

4.6 Realizace 

Po výběru řešení nastala fáze jeho realizace a uvedení do provozu. V případě takto 

sloţitého systému bylo třeba postupovat v jednotlivých krocích, jeţ musely být správně 

koordinovány, aby se minimalizoval negativní dopad jak na chod firmy, tak a i na 

náklady. 

Seznam činností čítal následující poloţky: 

 Příprava místností v Brně a Praze 

 Posílení linky 

 Nákup síťových doplňků 

 Montáţ systému 

 Oţivení a testy 

 

4.6.1 Příprava místností v Brně a Praze 

Příprava obou místností byla svěřena odborné stavební firmě tak, aby plně 

respektovala poţadavky kladené výrobcem telepresence. Nejprve bylo třeba upravit 

rozměry prostor pomocí sádrokartonových příček, ze zadní strany obloţených 
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protihlukovou izolací. Dále byla provedena nová elektroinstalace, která si vyţádala 

poměrně náročnou rekonstrukci současných rozvodů, neboť jističe na stávajících 

okruzích neměly dostatečnou kapacitu. Před finalizací povrchů zdí do nich byla 

zapravena strukturovaná kabeláţ. Následovala instalace dvou stropních klimatizačních 

jednotek a úprava světelných podmínek pomocí vhodných světelných zdrojů. Vhodnou 

výmalbou a decentními dekoračními prostředky bylo dosaţeno konečné podoby 

místnosti. 

4.6.2 Posílení linky 

Jak plyne z rozboru současného stavu a z nároků kladených na přenosovou 

infrastrukturu novým systémem, bylo třeba posílit spojení mezi Brnem a Prahou. Do 

stávajících 30Mb/s jiţ nebylo moţné začlenit dalších 16Mb/s datového toku nezbytného 

k bezproblémovému provozu telepresence, a proto bylo rozhodnuto, s ohledem na 

budoucí potřeby, navýšit kapacitu okruhu o 20Mb/s. Rezerva činí 4Mb/s. 

4.6.3 Nákup síťových doplňků 

Začlenění telepresence do síťového prostředí si vyţádalo rozšíření sítě o dva nové 

přepínače, slouţící k obsluze uţivatelských zásuvek zabudovaných do stolů. Byly 

umístěny do stojanových rozvaděčů a zapojeny do okruhu zálohovaného napětí. Datové 

kabely se propojily k nově zbudovaným rozvodům do konferenčních místností.  

Schematické znázornění propojení obou stran je na následujícím obrázku. 
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Obrázek 4-2: Propojení telepresence Brno-Praha 

 

 
 

 

4.6.4 Montáž systému 

Systém je dodáván od výrobce v rozloţeném stavu na deseti paletách s celkovou 

hmotností blíţící se dvěma tunám. Montáţ provedli předem proškolení interní 

zaměstnanci dle podrobné dokumentace. Práce se započíná smontováním kovových 

stojanů pro plazmové obrazovky tak, jak ukazuje následující obrázek. 
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Obrázek 4-3: Stojany pro plazmové obrazovky 

 

 

Dále se na stojany umístily obrazovky. Ty bylo třeba vyrovnat do přesně vodorovné 

polohy a zalícovat jednu k druhé – viz obrázek 4.4. 
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Obrázek 4-4: Montáž obrazovek 

 

 

Nyní došlo na montáţ clony s integrovaným zadním osvětlením, která vytváří 

příjemnou světelnou atmosféru a sniţuje namáhání očí.  

Poté se jiţ jen smontoval stůl a bylo třeba připevnit kamery nad obrazovky. Jejich 

umístění je velmi důleţité pro správné snímání osob. Detailní nastavení kamer bude 

provedeno při oţivování celého systému. 

Celá montáţ zabrala plné dva dny práce tří techniků. Výslednou podobu zobrazuje 

následující snímek. 
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Obrázek 4-5: Cisco TelePresence po dokončení montáže 

 

 

4.6.5 Oživení a testy 

Poslední etapou bylo zapojení elektroniky a sítě a uvedení celého systému do 

provozu. Nejprve byly zprovozněny a oţiveny samostatné jednotky, coţ zahrnovalo 

i přesné zaostření kamer a nastavení hloubky ostrosti. Teprve poté se konferenční 

místnosti propojily a byl zahájen testovací provoz, při němţ se optimalizovalo nastavení 

rezervované šířky pásma a prioritizace provozu (QoS
4
). V další fázi se telepresence 

napojila na podnikový systém plánování schůzek.  

Po ukončení testovacího provozu, kdy vše fungovalo podle očekávání, se systém 

převedl do rutinního provozu. 

  

                                                 
4
 Quality of service-způsob nastaveni rezervací datových toků. 
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4.7 Ekonomické zhodnocení 

Nyní se podívejme, jakých úspor bylo dosaţeno implementací systému Cisco 

TelePresence proti stavu s častým cestováním. Tabulka 4-3 uvádí srovnání mezi 

náklady vynakládanými na porady vedení dříve a nyní. 

 

Tabulka 4-3: Porovnání nákladů 

 

  

Osobní účast na 

poradách 

Videokonferenční 

porady 

Čas 7 200 hodin 3 600 hodin 

Mzdové náklady 10 800 000 Kč 5 400 000 Kč 

Cestovní náklady 360 000 Kč 0 Kč 

Ostatní náklady (elektřina, 

pronájem, pevná linka…) 22 500 Kč 90 000 Kč 

Celkové náklady pro rok 2009 11 182 500 Kč 5 490 000 Kč 

 

 

Z tabulky je patrné, ţe v našem případě činí úspora téměř šest miliónů korun, coţ 

představuje návratnost pořizovací ceny zhruba tři roky. Ovšem vzhledem k partnerství 

ANECT a.s. s firmou Cisco, kdy byla poskytnuta výrazná sleva, se tato doba sníţila na 

méně neţ rok. 

Následující graf zachycuje průběh nákladů na provoz telepresence v porovnání 

s náklady na cestování. Zelená barva ukazuje výši vzniklých úspor, která v okamţiku 

průsečíku s pořizovací cenou udává zlomový bod, od kdy firma začíná šetřit a investice 

je úplně splacena. Názorná grafická prezentace ukazuje jak je navrţené řešení 

ekonomicky efektivní. 
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Graf 4-1: Porovnání nákladů 
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Zhodnocení a závěr 

Videokonference a telepresence jsou fenoménem dnešní doby. O těchto systémech 

se hodně píše a stále více a více firem je pořizuje do svých prostorů. 

Zavedení videokonferenčních systémů umoţní společnosti, která má více kanceláří 

v různých místech republiky, efektivněji plánovat a vyuţívat svůj čas. Zaměstnanci se 

mohou setkávat častěji a důleţitá rozhodnutí nemusí odkládat na osobní schůzky. Čas, 

který pracovníci nemusí strávit na cestě mezi lokalitami za účelem schůzek, mohou 

strávit doma s rodinou nebo přáteli.  

Pouţíváním videokonferenčních systémů dojde mezi zaměstnanci zcela automaticky 

k navýšení počtu hodin strávených komunikací. Ačkoliv by se mohlo zdát, ţe jde o 

negativní vliv, ve skutečnosti je pozitivní, protoţe videokonferenční systém umoţní 

tvořit pracovní skupiny nezávisle na lokalitě, coţ umoţní efektivněji vyuţívat kvalitní 

lidské zdroje. Videokonference ve fungování pracovní skupiny přenese běţné diskuze 

pracovního týmu z neplánovaného času z chodby, kuchyňky a podobně na plánovaný 

čas, čímţ umoţní kvalitním zdrojům efektivněji rozvrhnout svůj pracovní čas. 

Nasazení Cisco TelePresence 3000 do společnosti ANECT a.s. se ukázalo výhodnou 

investicí. Přineslo výraznou úsporu reţijních nákladů společně se zefektivněním práce a 

zvýšením prestiţe firmy. 

Videokonferenční systémy jsou přesně ta řešení, které společnost posouvají dál a 

umoţní jí získat konkurenční výhodu v podobě efektivnější komunikace a rychlejšího 

předávání většího objemu informací s niţší reţií. 
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