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Anotace

Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout malou domácí počítačovou síť pro 

rodinu žijící v rodinném domě. Jsou zde popsány postupy, které bude třeba vykonat pro 

plné zprovoznění počítačové sítě tak, aby rodina mohla tuto počítačovou síť používat 

podle svých představ.

The anotation
The goal of this bachelor's thesis is to project a small local computer net for a 

family living in a family house. Here is the description of processes that are necessary 

for  implementing a  computer  net  so that  the  members  of  the family could use  this 

computer net in accordance with their requirements.
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Úvod
Vzhledem  k tomu,  že  pokrok  je  nevyhnutelný  a  také  nezastavitelný,  bylo  by 

nelogické  a  velmi  nerozumné se  mu  jakkoli  bránit,  neboť technologické  inovace  si 

vyvinul člověk sám a pro vlastní potřebu.    Je ovšem důležité se k těmto výdobytkům 

moderní doby postavit jako k prostředku ulehčení si vlastní námahy a energie, což je 

také  jedním  z předpokladů  úspěchu  a  vlastně  i  přežití  v dnešním  dravém  a 

konkurenčním  světě.  Pokud  nebudeme  schopni  prokázat  dostatečnou  flexibilitu  a 

všestrannost, jen s potem na tváři budeme dosahovat takových výsledků jako ti, pro něž 

se staly informační technologie „pomocníky“.

Domácí počítačové sítě se v posledních pár letech staly jedním z největších trendů 

využívání  osobních  počítačů.  Jelikož  se  i  přístup  k  Internetu  prostřednictvím DSL, 

kabelové televize či bezdrátového připojení stal běžným a cenově přijatelným, rozšířil 

se i zájem o sdílení takového připojení i s ostatními počítači v síti. Domácí sítě však 

dokáží mnohem více než jen pouhé sdílení připojení k Internetu.

Domácí  sítě  zjednodušují  přenášení  pracovních  souborů  z  kanceláře  do 

domácnosti,  pomáhají  dětem  nalézat  informace  či  nové  poznatky  za  účelem 

vypracování  nových  úkolů,  umožňují  poslech  hudby,  sledování  videa  a  fotografií, 

umožňují tisk či skenování dokumentů z libovolného počítače v domácnosti či dokonce 

lze využít možnosti zapojení konzolových videoher. 
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Cíl
Cílem mé diplomové práce je návrh počítačové sítě do domácnosti v souladu s 

požadavky jednotlivých členů rodiny. Konkrétně se jedná o rodinu Hruškovu, jež bydlí 

v malém městečku Letovice.

Obsahem této diplomové práce je posoudit současný stav výpočetních technologií 

nacházejících  se  v  domácnosti.  Dílčími  částmi  jsou  představení  rodiny  spolu  s 

vybranými analýzami.  Analýzy jsou  zvolené  tak,  aby na  základě jejich  závěru  bylo 

možné posoudit  a  navrhnout  vhodný způsob vedení  kabeláže  a  nákup počítačových 

komponent. 

Úkolem  diplomové  práce  je  navrhnout  možné  řešení,  jež  vede  ke  zlepšení 

současného stavu a respektuje požadavky na domácí síť, na které členové rodiny  kladli 

své požadavky. Zároveň obsahuje finanční náročnost celého projektu.

Poslední  částí  diplomové práce je  zhodnocení  kladů a  záporů  daného řešení  s 

poukázáním na možnost jiných řešení.
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 1. Analýza problému a současná situace

 1.1. Alokace domácnosti
Rodina Hruškova žije v rodinném domě v malém městečku Letovice,  které se 

nachází v oblasti  označované jako Malá Haná.  Nadmořská výška města Letovice se 

pohybuje od 326 m n. m. až po 386 m n. m. Město Letovice leží v Jihomoravském kraji, 

45 km severně od města Brna v okrese Blansko. V městečku a jeho blízkém okolí žije 

kolem osmi tisíc obyvatel.

 1.2. Charakteristika osob žijících v domácnosti
Rodina Hruškova sestává ze čtyř členů. Otec - Petr Hruška (46 let) - pracuje jako 

obchodní  manažer  ve  společnosti  ZAPOD  s.  r.  o.,  jejímž  předmětem podnikání  je 

vnitrostátní i mezinárodní doprava, a to jak nákladní, tak i autobusová. Společnost sídlí 

v  obci  poblíž  Letovic,  nicméně  také  má  velmi  významnou  pobočku  ve  Velkých 

Opatovicích, ve které pan Petr vykonává svoji pracovní činnost. Jelikož pan Petr většinu 

své  pracovní  doby  tráví  prací  na  počítači  vypracováváním  různých  firemních 

dokumentů, zůstává v práci dlouho do noci, aby veškeré své povinnosti vykonal. Byl by 

proto velmi rád, kdyby si dané pracovní povinnosti mohl vykonávat i doma, ať už večer, 

nebo o víkendech, a tak by mohl co nejracionálněji využít svůj čas. Společnost svým 

zaměstnancům vyšla vstříc a poskytla jim možnost přistupovat do firemní sítě pomocí 

VPN. Pan Petr by velice rád této možnosti přistupovat do firemní sítě využil, neboť by 

se dostal dříve domů, podíval se doma na svůj oblíbený sport (ať již v televizi či na 

počítači)  a  při  sledování  svého  oblíbeného  sportu  by  mohl  vypracovávat  obchodní 

dokumenty. Pan Petr rád fotografuje, je šťastným majitelem digitálního fotoaparátu a ve 

svém volném čase rád jezdí na výlety, na nichž pořizuje spoustu fotografií. Své snímky 

by rád později upravoval v počítači a vytvářel různé slide show uložené na CD či DVD, 

které by později mohl přehrávat v DVD přehrávačích svým přátelům. Občas si také 

zahraje počítačové hry. Ty by si rád zahrál například po Internetu se svými kolegy z 

práce či po domácí síti se synem. 

Matka  -  Lenka Hrušková  (41 let)  -  je  zaměstnána jako pracovnice  finančního 

odboru Městského úřadu v Letovicích. Její náplň práce též obsahuje práci na počítači, 
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hlavně s jednoduchými databázovými klienty či práci s kancelářským software. Jelikož 

není v práci s počítačem až tak zběhlá, ráda by se doma více naučila pracovat s různými 

kancelářskými aplikacemi. Paní Lenka také ráda sestavuje rodinný rozpočet, který je v 

papírové podobě velmi nepřehledný, proto by velmi ocenila nějaký program pro práci  s 

domácí  pokladnou.  Ocenila  by rychlejší  připojení  k  Internetu  z  důvodů odesílání  a 

přijímání větších souborů pro svoji  osobní potřebu. Paní Lenka si nepotrpí na velké 

hraní náročných počítačových her, ráda si ale spíše zahraje karetní hry. Pro plánování 

různých  cest  po  České  republice  by  ráda  využívala  software  pro  vyhledáváním 

vlakových, autobusových či městských spojů. S tím je spojena i softwarová mapa, na 

které lze nalézt trasu pro různé výlety. 

Syn - Michal Hruška (19 let) - studuje čtvrtým rokem gymnázium v Boskovicích. 

Po maturitě by chtěl studovat vysokou školu se zaměřením na elektrotechniku. Proto by 

se rád naučil kreslit v CAD programech, které bude později ve škole či doma  při studiu 

potřebovat. Vzhledem k tomu, že se hlásí na vysokou školu, bude rozhodně potřebovat 

notebook,  na  kterém by i  na cestách mohl  zpracovávat  různé  protokoly do  školy a 

zároveň by jej mohl připojit do domácí sítě a pohodlně v ní pracovat. Požaduje také, aby 

se mohl do sítě přihlásit i pomocí Wi-Fi technologie a mohl si v jakékoliv místnosti 

domu pohodlně surfovat na Internetu. Michal také občas hraje počítačové hry, proto by 

si rád některé z nich zahrát po Internetu s kamarády či s otcem po síti. Také by se chtěl 

naučit pracovat s jiným operačním systémem než jsou Windows od Microsoftu, nejlépe 

s  Linuxem,  protože  už  o  něm slyšel  od  kamarádů  a  rád  by  se  něco  přiučil.  Mezi 

Michalovy záliby patří sledování filmů a poslouchání hudby, ocenil by proto možnost 

stahovat  si  hudbu  či  filmy  pomocí  P2P  programů.  Tyto  soubory  by  si  pak  rád 

zazálohoval  na  DVD  disk.  K  poslechu  hudby by  rád  využíval  reprosoustavu  s  3D 

ozvučením. Pro telefonní komunikaci pomocí VoIP se svými kamarády či rodinnými 

příslušníky požaduje zakoupení headsetu s mikrofonem, popř. i webovou kameru. 

Dcera - Lucie Hrušková (16 let) studuje druhým rokem na Obchodní akademii ve 

Svitavách.  Na  počítači  převážně  pracuje  v  kancelářských  aplikacích,  vyhledává  si 

informace na Internetu, poslouchá hudbu či trénuje psaní na klávesnici všemi deseti. 

Právě  pro  trénování  psaní  na  klávesnici  by ráda  používala  specializovaný  program, 

který  jí  umožní  výuku  a  zároveň  procvičení  psaného  textu  spolu  s  integrovanými 
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informacemi o rychlosti a přesnosti psaní. Při práci s kancelářskými aplikacemi Lucie 

vytváří  dokumenty,  které  je  třeba  vytisknout.  Byla  by ráda,  kdyby mohla  scanovat 

obrázky, protože některé obrázky z knih potřebuje do svých prací do školy. Při psaní 

seminárních prací by chtěla poslouchat různá internetová rádia. Ráda také komunikuje 

se  svými  kamarády  pomocí  telefonu.  Ráda  by  tedy  využila  programu  pro  instant 

messaging či VoIP - u těchto aplikací by chtěla využívat možnosti hlasové komunikace 

spojené s posíláním obrazu snímaném pomocí webové kamery. Lucie se ve velké míře 

zajímá o hudbu, proto si občas stáhne nějaké hudební album pomocí P2P klientů.

 1.3. Popis rodinného domu
Rodinný dům Hruškovy rodiny se nachází asi v polovině kopce. Dům se skládá ze 

dvou podlaží - první nadzemní podlaží (viz. příloha 1) a druhé nadzemní podlaží (viz. 

příloha 2).  Plocha rodinného domu má rozlohu 174,86 m2 - z toho první podlaží má 

86,45  m2 a  druhé  podlaží  88,41  m2.  Na  obvodové  zdi  je  použit  materiál 

Porotherm 44 P+D a na vnitřní zdi je použit Porotherm 30 P+D, Porotherm 11,5 P+D. 

Vstup do domu je situován do prvního podlaží a je uvozen předsíní. Napravo od 

předsíně  se  nachází  obývací  pokoj,  ve  kterém  je  umístěn  televizor  se  satelitním 

přijímačem. Nalevo od předsíně je kuchyně, ve které má paní Hrušková druhý televizor. 

Vedle kuchyně se nachází ještě spíž. Na levé straně od předsíně je situována chodba, na 

jejímž levém konci je  postavena koupelna. Naproti koupelně je umístěna pracovna, ve 

které má pan Hruška svůj osobní počítač. V současné době jej však neužívá pouze sám, 

ale pracují s ním i všichni ostatní členové rodiny. Před pracovnou na chodbě je umístěn 

malý  stolek  s  telefonem,  který  je  připojen  do  zásuvky umístěné  na  zdi  rozdělující 

pracovnu  a  chodbu.  Naproti  tomuto  stolečku  jsou  schody,  které  vedou  do  druhého 

podlaží.

 Vpravo od schodišťového prostoru v druhém patře je umístěna ložnice. Za ložnicí 

dále vpravo se nachází Michalův pokoj a vedle něj má svůj dětský pokoj Lucie. Oba dva 

tyto pokoje mají rovněž  dveřní prostor na balkon. Vedle pokoje Lucie (naproti ložnici) 

je umístěna koupelna a vedle ní se nachází toaleta. Vpravo od toalety je umístěn pokoj 

pro hosty, ve kterém je další televizor. Na něj se chodí dívat děti, aby nemusely kvůli 

sledování televizních pořadů scházet až do prvního podlaží do obývacího pokoje. 
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 1.4. Současný stav technologií v domácnosti
V domácnosti se v současné době nachází pouze jeden počítač, který je umístě v 

pracovně pana Petra. Konfigurační parametry počítače nejsou na nejmodernější úrovni, 

avšak pro běžnou kancelářskou práci či domácí zábavu plně postačují.

Konfigurace PC:

Procesor: AMD Athlon XP 2000+ (1666 MHz)

Základní deska: MSI KT4V (MS-6712) 

Paměť RAM: 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) 

Pevný disk: Seagate Barracuda IV (80 GB, UltraATA/100) 

DVD mechanika:  LG GSA-H10N (16× DVD±R/RW DL, IDE)

Disketová mechanika: FDD floppy 3.5 Nec

Grafická karta: Sapphire Radeon 9600 Series (128 MB)

Zvuková karta: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller 

Síťová karta: VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter 

Modem: WELL PCI56-SL 

Monitor: AOC Spectrum 7Vlr(A)/7Vlr(A)+ [17" CRT] 

Klávesnice, myš: Genius Wireless TwinTouch+

Tiskárna: HP Deskjet 3840 Series 

Operační systém: Microsoft Windows XP Professional  SP2

Přístup k celosvětové sítě je realizován pomocí vytáčeného připojení (dial-up) od 

společnosti Tiscali s. r. o. Cena za minutu je 0,90 Kč ve špičce a 0,30 Kč mimo špičku 

prvních 10 minut, následující minuty jsou zpoplatňovány sazbou 0,76 Kč ve špičce a 

0,24 Kč mimo špičku (tedy 47,00 Kč/hod ve špičce a 15,00 Kč/hod mimo špičku).  

Tento způsob připojení k Internetu je pro rodinu nejen velice nákladný, ale také 

velice pomalý. Kabel s konektory RJ-11 je od telefonní zásuvky na zdi chodby veden 

podél zdi až k počítači do pracovny, kde je konektor připojen k modemu počítače. 
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Televizní rozvody jsou realizovány pomocí antény umístěné na střeše rodinného 

domu. Od této antény je veden koaxiální kabel na půdu domu, kde je umístěn anténní 

zesilovač s rozbočovačem. Od tohoto rozbočovače je jeden koaxiální kabel veden přes 

patro, podél zdi za nábytkem až do místnosti 2.03. Zbylé dva kabely jsou vedeny půdou 

přes první a druhé nadzemní podlaží až do místností 1.02 a 1.03. Kabely v patře jsou 

vedeny za nábytkem či pod kobercem.

 1.5. Pracovní požadavky pro domácí síť
Rodina Hruškova požaduje pro domácí počítačovou síť využívat čtyř osobních 

počítačů - dvou stolních PC a dvou přenosných PC (notebooků). Plánuje se s využitím 

stávajícího počítače umístěného v pracovně (místnost 1.07) s přikoupením interní (popř. 

externí)  televizní  karty.  Druhý  stolní  počítač  bude  umístěn  v  pokoji  Michala 

(místnost 2.07).  Konfigurace  tohoto  počítače  by měla  být  přizpůsobena  pro  občasné 

hraní počítačových her či pro práci s náročnějšími programy. Jelikož na tomto počítači 

budou  nainstalovány  dva  operační  systémy  (Windows  +  Linux)  a  počítač  bude 
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využívám  i  pro  stahování  objemnějších  souborů,  je  nutné,  aby  počítačová  sestava 

obsahovala  velkokapacitní  pevný  disk.  Samozřejmostí  pro  tento  počítač  je  DVD 

vypalovací mechanika či pro ozvučení potřebná reprosoustava. Pro komunikaci s lidmi 

je vyžadována web kamera a headset s mikrofonem. První z přenosných počítačů bude 

umístěn v druhém podlaží v pokoji pro hosty (místnost 2.03). Jelikož tento počítač je 

plánován  pro  využívání  v  jakýchkoliv  místnostech  domu  či  mimo  domácnost,  je 

vyžadována kombinovaná domácí  počítačová síť  (kabelová společně s  bezdrátovou). 

Notebook by měl být  schopen připojení  k televizi  pro přehrávání filmů na televizní 

obrazovce,  která  je  umístěna  v  tomto  pokoji.  Tento  počítač  bude  využíván  dvěma 

osobami - paní Hruškovou a jejím synem Michalem. Druhý notebook bude umístěn též 

v  druhém  patře  v  pokoji  dcery  Lucie  (místnost  2.08).  Měl  by  také  být  schopen 

kombinovaného připojení k domácí síti umožňující příjemnou práci v pohodlí domova. 

K tomuto počítači by rovněž měl být zakoupen skener pro potřebu převodu obrázků a 

tištěných textů  do elektronické podoby.  Přenos  obrazu a  zvuku by měl  být  vyřešen 

pomocí webové kamery a mikrofonu.

Jak  již  bylo  uvedeno,  domácí  počítačová  síť  by  měla  umožnit  připojení  jak 

pomocí kabelové, tak i  bezdrátové formy. Všechny kabely vedené přes místnosti  by 

měly  mít  vyústění  v  nástěnné  zásuvce.  Pro  propojení  nástěnné  zásuvky  s  daným 

počítačem je požadován krátký propojovací kabel. Bezdrátové připojení by mělo být 

dostupné ve všech místnostech domu. Síť by tak měla umožnit plnohodnotné sdílení 

souborů či služeb v síti. Nepočítá se s datovým tokem v lokální domácí počítačové síti 

větším než 15 GB za den (tyto hodnoty jsou nárazové, nejedná se však o trvalý transfer 

velkého objemu dat, který by zapříčinil zvýšení hardwarových požadavků na domácí 

síť).  Zabezpečení  proti  neoprávněným  připojením  neznámých  počítačů  je  nutností. 

Počítá se také s využitím již zakoupené USB tiskárny, která by měla umožňovat tisk ze 

všech  počítačů  v  domácí  síti.  Možnost  připojení  VoIP  telefonu  k  pozdějšímu 

zprovoznění VoIP telefonie je rozhodně velkou výhodou, která se dá po rozsáhlejším 

rozšíření na český trh velice jednoduše a levně zprovoznit. Rodina však nepředpokládá 

pozdější nákup většího počtu VoIP telefonů či připojení herních konzolí do sítě.

Internetové připojení by mělo být stabilní (bez neustálých výpadků) umožňující 

minimální rychlost stahování dat 1Mb/s a spojené s cenovou přijatelností. Rychlost toku 
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dat  je  vyžadována z důvodů připojení  k podnikové síti  pomocí  VPN či k stahování 

objemnějších  dat  z  celosvětové  sítě  Internetu  (filmy,  linuxové  distribuce,  opravné 

balíčky,  programy  pro  práci  s  počítačem,  hudba,  internetové  rádio  či  televize  aj.). 

Předpokládaný nejvyšší  objem stažených dat  činí  7 GB za den (závisí  na potřebách 

konkrétních osob). Ideální internetové připojení by však nemělo být nikterak omezené 

(objemem stažených dat či FUP).

Umístění Pracovna 
1. podlaží

Dětský pokoj 
- Michal - 2. 

podlaží

Dětský pokoj - 
Lucie - 2. podlaží

Pokoj pro hosty 
- 2. podlaží

Typ 
počítače Stolní PC Stolní PC Notebook Notebook

Způsob 
vlastnictví Vlastní Nákup Nákup Nákup

Typ sítě Ethernet 10/100 Ethernet 10/100 Ethernet 10/100, 
802.11g

Ethernet 10 /100, 
802.11g

Dodatečné 
požadavky TV karta

velkokapacitní 
HDD, webová 

kamera, headset, 
repro soustava

výstup na TV
skener, webová 

kamera, 
mikrofon

Operační 
systém Windows Windows 

+ Linux Windows Windows

Tabulka 1.5-1: Souhrnný přehled technických požadavků

 1.6. Průzkum internetového připojení
V České republice existují čtyři hlavní typy internetového přístupu, které naplňují 

definici  širokopásmového připojení.  Patří  sem kabelové,  DSL,  satelitní  a  bezdrátové 

připojení. V městečku Letovice však z těchto možných variant připojení k celosvětové 

síti  Internet  můžeme  nalézt  pouze  dvě  -  kabelové  a  DSL  připojení.  Kabelovému 

připojení nepřála doba, jelikož při zavádění kabelové televize do českých domácností se 

většina obyvatel  městečka Letovice nevyjádřila  kladně pro toto rozšíření  televizních 

programů.  To  byl  důvod,  proč  kabelová  televize  nebyla  do  domácností  zavedena. 

Satelitní připojení se převážně nachází ve větších městech, jelikož je nejnákladnějším ze 

všech  možných druhů širokopásmového připojení.  Z tohoto  důvodu by poskytování 
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uvedeného druhu připojení nebylo pro internetového providera efektivní. I přes snížení 

typů internetového přístupu v letovickém okolí se však v této lokalitě nachází mnoho 

možností pro připojení k Internetu, ať již pomocí bezdrátové či DSL varianty.

 1.6.1. Bezdrátové připojení
V České republice existují dva typy bezdrátového připojení. Jedná se o možnost 

mikrovlnného bezdrátového připojení (Wi-Fi) nebo přístupu k Internetu pomocí GSM 

služeb  (mobilní  operátoři).  Služby  mobilních  operátorů  jsou  spíše  zaměřeny  na 

mobilitu, tudíž pro vytvoření připojení k Internetu pro domácí síť jsou nevhodné (ať již 

svými datovými limity či cenou). Proto se službami mobilních operátorů v této části 

nebudu zabývat. 

V  Letovicích  a  jeho  okolí  působí  3  hlavní  poskytovatelé  bezdrátového 

internetového  připojení.  První  z  těchto  poskytovatelů  je  společnost  Coma  s.  r.  o. 

provozující bezdrátovou síť UNET, druhou společností je Computer Service 2000 s. r. o. 

se svojí bezdrátovou sítí Topnet a v neposlední řadě společnost Merkurio, která svým 

uživatelům  nabízí  bezdrátové  připojení  s  názvem  Blade.  Kromě  těchto  hlavních 

bezdrátových  sítí  ještě  v  Letovicích  existuje  několik  privátních  sítí,  což  zapříčiňuje 

ztrátu a občasné rušení signálu. Členitost a různá nadmořská výška určitých částí města 

(nemusí  totiž  existovat  přímá  viditelnost  mezi  klientem a  přístupovým bodem)  jen 

tomuto zhoršení signálu napomáhá.

Služba UNET
Služba UNET od společnosti Coma s. r. o. nabízí časově neomezený, plný přístup 

do  sítě  Internet  prostřednictvím  bezdrátového  připojení.  Poskytuje  se  od  rychlosti 

512 kb/s  výše.  Uživatel  si  volí  podle  tarifního  programu charakter  služby (rychlost 

přípojky, množství dat). Spoj je realizován mikrovlnným zařízením v pásmu 2,4GHz, 

5,7GHz,  případně  10,5GHz.  Jedinou  technickou  podmínkou  realizovatelnosti  služby 

UNET je přímá viditelnost mezi zákazníkem a přístupovým bodem. Spoj lze zřídit  na 

vzdálenost až 5km od vysílače. Služba zahrnuje statickou veřejnou IP adresu, 50 e-mail 

schránek o velikosti 100 MB, umístění a provoz www stránek o kapacitě 10 MB či 

pronájem zařízení a servis po celou dobu trvání služby. Pokud uživatel nemá vlastní 
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zařízení, je možné si ho u společnosti pronajmout. Cena za zřízení linky je 1180,00 Kč s 

DPH a pronájem za měsíc činí 230,00 Kč. 

Název 
programu

Zřízení 
(s DPH)

Rychlost
(kb/s) FUP Cena

(s DPH)

Home-Pro+ - 768/768 128/64 po 
400 MB/den 713,00 Kč

Home-Speed - 2048/512 128/64 po 
800 MB/den 713,00 Kč

Free 1 180,00 Kč 1024/1024 NE 4 403,00 Kč

Tabulka 1.6-1: Stručný ceník tarifů UNET

Služba Topnet
Základní  verze  služby  Topnet  od  společnosti  Computer  Service  2000  s.  r.  o. 

dosahuje zaručené rychlosti  256 kb/s.  Nabízené připojení  není  zatíženo sdílením,  tj. 

poklesem  rychlosti  při  současném  připojení  několika  účastníků.  Předností  uvedené 

služby  je  plně  nezávislá  hlasová  komunikace  po  datových  linkách.  Linky  jsou 

dimenzovány tak, že nedochází ke snížení kvality hlasové komunikace. V ceně služby je 

zahrnuta garantovaná přístupová rychlost či e-mailová schránka v doméně. Hardware 

pro  připojení  k  síti  Internet  je  možno  zakoupit  formou  balíčku  s  tarifem.  U  tarifů 

neexistuje limit FUP, omezen je pouze měsíční objem dat, který lze navýšit po domluvě.

Název 
programu

Maximální 
rychlost (kb/s)

Garantovaná 
rychlost (kb/s) Cena (s DPH) Doporučený 

datový objem

Business 
Connect 512 512 256 1 189,00 Kč 30 GB/měsíc

Business 
Connect 1024 1024 512 2 022,00 Kč 30 GB/měsíc

Business 
Connect 2048 2048 1024 3 511,00 Kč 30 GB/měsíc

Tabulka 1.6-2: Stručný ceník tarifů Topnet
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Služba Blade
Služba  Blade  od  společnosti  Mercurio  je  nováčkem  v  letovickém  regionu. 

Společnost  nabízí  širokopásmové  služby  s  neomezeným objemem dat  pro  ty,  kteří 

požadují trvalé výkonné připojení k Internetu. Jedná se o asymetrický datový přenos. 

Společnost nabízí  neomezený počet e-mailových POP3 schránek o velikosti  50 MB, 

registraci domény třetí úrovně či správu domény druhé úrovně. Cena instalace služby je 

závislá na dostupnosti signálu.

Název 
programu

Zřízení 
(s DPH)

Rychlost
(kb/s) FUP Cena

(s DPH)

Blade 1M 2 500,00 Kč 1024/256 128/64 po 
4 GB/měsíc 356,00 Kč

Blade 2M 2 500,00 Kč 2048/512 128/64 po 
10 GB/měsíc 475,00 Kč

Blade Business 
2M 2 500,00 Kč 2048/512 NE 3 093,00 Kč

Tabulka 1.6-3: Stručný ceník tarifů Blade

 1.6.2. DSL připojení
DSL je zkratka anglického výrazu Digital Subscriber Line - digitální účastnická 

přípojka. Jedná se o technologii pro připojení k Internetu prostřednictvím standardního 

dvoudrátového vedení využívaného pro běžné telefonní přípojky. V České republice je 

nejvyužívanější variantou tohoto řešení připojení  ADSL. Vyznačuje se asymetrickým 

připojením,  kdy  je  rychlost  dat  směřujících  k  uživateli  vyšší  než  rychlost  dat  od 

uživatele směrem do internetu. Jelikož však většina telefonních linek a ústředen je v 

monopolním vlastnictví společnosti Telefonica O2 Czech Republic s. r. o., je cena pro 

internetové  připojení  podstatně  vyšší  než  v  jiných  státech  světa.  Na  trhu  se  sice 

vyskytují i alternativní poskytovatelé (např. Tiscali či Volný), nicméně ti si musí dané 

linky pronajmout od společnosti Telefonica O2. V důsledku jsou tak jejich ceny o něco 

málo vyšší než ceny monopolního poskytovatele. Vedle uvedených poskytovatelů ještě 

existují poskytovatelé, kteří mají přímý přístup k páteřním linkám, tudíž si nemusí linky 
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pronajímat od společnosti Telefonica O2. Jejich ceny jsou tedy podstatně nižší a velice 

výhodné. Bohužel tito poskytovatelé působí jen ve velkých městech, v malém městečku 

Letovice se tedy nevyskytují.  K poplatku za Internet  se navíc přidává i  poplatek za 

pronájem telefonní linky, který činí 404 Kč s DPH.

O2 ADSL
Společnost Telefonica O2 nabízí svým zákazníkům dva druhy svých tarifů. Tarif 

Internet Expres je určen pro domácí uživatele či firmy. Tarif je neomezen množstvím 

stažených dat, nicméně je na něj uplatňováno FUP. Pro náročnější uživatele, kteří chtějí 

tarif  bez  FUP,  nabízí  společnost  tarif  Internet  Expres  Extreme.  Služba  též  obsahuje 

30 MB prostor pro webovou prezentaci  nebo až 6 e-mailových schránek o velikosti 

100 MB.

Název 
programu

Aktivace
(s DPH)

Rychlost
(kb/s) FUP Cena

(s DPH)

Internet Expres 
2048 1,19 Kč 2048/256 128/128 po 

12 GB/měsíc 712,81 Kč

Internet Expres 
3072 1,19 Kč 3072/256 128/128 po 

20 GB/měsíc 951,00 Kč

Internet Expres 
2048 Extreme 1,19 Kč 2048/256 NE 1 307,80 Kč

Tabulka 1.6-4: Stručný přehled tarifů společnosti Telefonica O2

Tiscali ADSL
Společnost  Tiscali  s.  r.  o.  nabízí  svým zákazníkům více  druhů služeb.  Služby 

určené pro domácího uživatele jsou zatíženy datovým, popř. FUP limitem, služby pro 

střední podnikatele jsou zatíženy FUP a služby pro větší firmy nejsou limity zatíženy 

vůbec. V ceně služby je zahrnuta 50 MB e-mailová schránka či prostor pro webovou 

prezentaci. 
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Název 
programu

Aktivace
(s DPH)

Rychlost
(kb/s) Limit/FUP Cena

(s DPH)

Tiscali ADSL 
2M 1,19 Kč 2048/256 15 GB 708,00 Kč

Tiscali ADSL 
2M 1,19 Kč 2048/256 128/128 po 

14 GB/měsíc 950,81 Kč

Tiscali ADSL 
PRO 1M 1,19 Kč 1024/256 NE 2 021,81 Kč

Tabulka 1.6-5: Stručný přehled tarifů společnosti Tiscali

Volný ADSL
Společnost Volný nabízí svým zákazníkům tři různé tarify. Jsou to Volný Internet, 

Volný  Internet  Extra  a  Volný  Komplet.  Většina  z  těchto  služeb  bohužel  ve  městě 

Letovice  není  dostupných.  Tarify  poskytované  v  dané  lokalitě  jsou  limitovány 

přeneseným objemem dat, za další GB se platí cca 46,00 Kč/GB.

Název 
programu

Aktivace
(s DPH)

Rychlost
(kb/s) Limit/FUP Cena

(s DPH)

Internet 512 - 512/128 4GB 415,00 Kč

Internet 2048 - 2048/256 15 GB 653,00 Kč

Tabulka 1.6-6: Stručný přehled tarifů společnosti Volný
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 2. Teoretická východiska práce
Pro  snazší  proniknutí  a  pochopení  problematiky  sítí  jsou  v  této  kapitole 

vysvětleny  základní  pojmy  či  důležité  poznatky,  vztahující  se  k  počítačům  a 

počítačovým sítím.

 2.1. Základní pojmy
Aktivní  prvek sítě -  zařízení,  které  vzájemně propojuje  všechny komponenty 

počítačové sítě s cílem řídit tok dat mezi nimi.

Ethernet - nejrozšířenější standart LAN sítí.

Grafická  karta -  součást  počítače,  jež  zajišťuje  grafický  výstup  na  monitor, 

televizor či na jiný zobrazovací hardware. 

Hardware - veškeré fyzické technické vybavení počítače

Headset -  sluchátka  s  mikrofonem,  která  zajišťují  pohodlnou  hlasovou 

komunikaci pomocí počítačových technologií.

Internet -  celosvětová  informační  a  komunikační  počítačová  síť,  jež  spojuje 

menší sítě pomocí protokolu IP.

Modem - zařízení umožňující převádět analogový signál na digitální a naopak. 

Využívá se především pro přístup k Internetu pomocí telefonní linky.

Paměť RAM  - základní pracovní paměť, v níž jsou uloženy aktuálně spuštěné 

programy a zpracovávaná data v počítači.

Pasivní prvek sítě - nenapájené zařízení, jež spojuje veškeré linky dohromady a 

jsou jím vedena data.

Pevný disk - zařízení, jež umožňuje trvalé uložení většího objemu dat.

Procesor - základní výkonná jednotka počítače, čte instrukce z paměti a na jejich 

základě vykonává program.

Síťová karta -  hardware,  jež umožňuje vzájemnou komunikaci počítačů v síti 

pomocí síťových protokolů.

Skener - vstupní zařízení, jež umožňuje převedení fyzické předlohy do digitální 

podoby pro pozdější úpravu či využití.

Software -  programové  vybavení  počítače  (všechny  počítačové  programy 

umístěné v počítači)
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Televizní karta - zařízení umožňující sledování televizního signálu na počítači.

Webová kamera -  vstupní  zařízení  pořizující  video  snímky s  možností  jejich 

odesláním do Internetu.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) - bezdrátová technologie využívající bezlicenční pásmo 

2,4 Ghz pro vytvoření lokální bezdrátové sítě.

Základní  deska -  hardware  počítače,  jež  slouží  jako  komunikační  a  napájecí 

prostředí pro ostatní komponenty počítače.

 2.2. Počítačová síť
Každá  počítačová  síť,  která  má  být  připojena  do  veřejné  sítě,  musí  splňovat 

předem  stanovené  normy.  Počítačová  síť  tak  musí  splňovat  českou  normu 

ČSN EN50173, evropskou normu EN50173 či mezinárodní normu ISO/IEC 11801. Pro 

Ethernet  existuje  norma  IEEE  802.3,  která  popisuje  požadavky  kladené  na  tento 

protokol. V normách jsou definovány například možné použité topologie či maximální 

vzdálenosti mezi uzly sítě.

 2.2.1. Aktivní síťové prvky
Stanice v ethernetové síti nejsou přímo vzájemně propojeny. Jsou spojeny pomocí 

centrálního zařízení, které od okolních počítačů přijímá signály. Tyto signály posléze 

odesílá dále. Mezi stanicemi lze v ethernetové síti používat následující typy zařízení:

Zesilovač, opakovač (repeater) je řazen mezi nejjednodušší aktivní prvek, který 

zesiluje (opakuje) signál, který jím prochází. Používá se pro zesílení signálu při dlouhé 

délce kabelu.

Rozbočovač (hub) rozbočuje signál tak, že vysílá údaje všem zařízením na síti a 

dělí mezi ně využitelnou šířku pásma.

Most (bridge) propojuje dvě nebo více sítí. Rámce mezi sítěmi jsou přenášeny na 

základě informací spojové vrstvy.

Přepínač (switch) vytváří přímé spojení mezi odesílací a přijímací stanicí, čímž 

umožňuje dosáhnout všem stanicím plné rychlosti.

Směrovač  (router) propojuje  jednu  síť  s  druhou,  shromažďuje  informace  o 

připojených sítích a dle možností vybírá nejvýhodnější cestu.
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Brána (geatway) slouží k připojování LAN sítí na cizí prostředí.

 2.2.2. Pasivní síťové prvky
Pasivní prvky zajišťují vedení dat. Data je možno vést buď pomocí vzduchu nebo 

pomocí  kabeláže.  Kabeláž  je  jedním  ze  základních  prvků  infrastruktury  lokální 

počítačové  sítě.  V sítích  se  nejčastěji  používají  kroucené  dvojlinky,  časté  jsou  také 

optické kabely. Dříve hojně využívané koaxiální kabely v dnešní době pouze dožívají.

Koaxiální  kabel je  nejstarší  používaný  vodič  k  propojení  PC.  Základ  tvoří 

měděný vodič,  jež je  obalen plastovou izolací.  Izolační  vrstva obsahuje stínění.  Pro 

koaxiální kabely je typická sběrnicová topologie. Rychlost přenosu dat činí 10 Mb/s. 

Koaxiální kabely lze dělit na:

Tlustý  koaxiální  kabel -  tlustý  kabel  žluté  barvy  s  dobrými  elektrickými 

vlastnostmi. Nevýhodou je tloušťka, která znepříjemňuje instalaci.

Tenký koaxiální kabel -  standard pro lokální  sítě červené nebo šedé barvy.  Je 

zakončen konektorem BNC, který se zasouvá do síťové karty či T-konektoru. 

Kroucená dvojlinka UTP je odvozena od telefonního kabelu. Je nejrozšířenějším 

vodičem LAN. Signál, který je kabelem přenášen, je náchylný na rušení. Ochrana proti 

rušení je v „kroucení“ vodičů, jimiž signál prochází.  Vodiče se při kroucení střídají, 

čímž se vodiče neovlivňují. V praxi se nejvíce lze setkat s kabelem kategorie 5, který 

má čtyři páry vodičů a dovoluje přenos dat až 100 Mb/s. Jednotlivé páry vodiče jsou 

vloženy  do  plastické  izolace.  Kabely  jsou  zakončeny  koncovkou  RJ-45,  která  se 

zapojuje do aktivního zařízení či do PC. V Evropě se však více využívá kabelu STP, 

který se od kabelu UTP liší kovovým opletením, které zvyšuje ochranu proti vnějšímu 

rušení.

Optický  kabel se  používá  pro  překlenutí  delších  vzdáleností.  Data  nejsou 

přenášena  elektricky  v  kovových  vodičích,  ale  pomocí  světelných  impulsů  v 

průsvitných vláknech. Světelná vlákna jsou tenká, proto jsou uložena v obalu z důvodu 

ochrany a pevnosti.  Kabel je zakončen buď kulatým konektorem ST nebo hranatým 

konektorem SC. Na konci každého kabelu je nutný převodník, který převádí elektrické 

impulsy na světelné paprsky a naopak. Optické kabely dělíme na dvě skupiny:

27.



Mnohavidový optický kabel -  paprsek se  odráží  od pláště  vlákna.  Index lomu 

pláště vlákna není konstantní a vlivem změn je původní světelný paprsek rozložen na 

více  světelných  paprsků.  Na  konec  kabelu  dochází  původní  paprsek  rozložený  na 

několik částí, které dochází po určitých časových intervalech (zkreslení). 

Jednovidový optický kabel - index lomu mezi pláštěm a jádrem optického vlákna 

je velmi malý. Paprsek prochází kabelem bez lomů a ohybů. Dokáže přenášet signál na 

větší vzdálenosti než mnohavidový kabel.

Bezdrátový přístup je umožněn díky elektromagnetickým vlnám o krátké vlnové 

délce. Vlny lze pomocí parabolických vysílacích antén soustředit do úzkého paprsku a 

ten pak směrovat na přijímací anténu. Je však omezen přímou viditelností vysílače a 

příjemce, není tedy určen pro připojení na větší vzdálenosti.
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 2.2.3. Rozsah počítačových sítí
Počítačové sítě lze dělit dle velikost do základních skupin. 

LAN (Local Area Network) je počítačová síť rozkládající se v jedné místnosti, 

budově, maximálně podniku. Je propojena pomocí strukturované kabeláže pomocí UTP 

či optických kabelů.

MAN (Metropolitan Area Network) vzniká spojením několika LAN sítí v rámci 

rozlohy jednoho města.

WAN (Wide Area Network) je největší síť, která propojuje několik větších či 

menších LAN na velké vzdálenosti. 

 2.2.4. Topologie počítačových sítí
Topologie  je  způsob,  jakým  jsou  stanice  v  síti  propojeny.  Je  určitým  typem 

standardu a určuje vlastnosti dané sítě. Existují tři typy síťové topologie - sběrnicová, 

hvězdicová a kruhová. V České republice je dle normy ČSN EN50173 povolena pouze 

hvězdicová topologie.

Sběrnicová  topologie  (BUS) realizuje  spojení  stanice  průběžným vedením od 

stanice  ke  stanice.  Stanice  se  připojují  pomocí  odbočovacích  prvků  (T-konektorů). 

Výhodou  je  malá  spotřeba  kabelu,  nevýhodou  velký  počet  potřebných  spojů.  Tato 

topologie se využívá převážně v sítích s koaxiálním kabelem. 

Hvězdicová topologie (STAR) zajišťuje,  že každá ze stanic v síti je připojena 

vlastním kabelem. Kabely jsou soustředěny do rozbočovače (aktivního prvku), který je 

středem sítě. Pro vytvoření kabeláže se využívá kroucené dvojlinky. Výhodou je nízká 
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náchylnost  k  chybám,  jelikož  porucha  jednoho  kabelu  způsobí  jen  výpadek  jedné 

stanice. Naopak nevýhodou je značná spotřeba kabelu a nutnost použití aktivního prvku. 

Kruhová  topologie  (RING) spojuje  vedení  vytvářející  souvislý  kruh.  Tím je 

umožněno použít  metodu postupného předávání zpráv (token). Nevýhodou je,  že při 

přerušení vodiče přestává fungovat celá síť. 

 2.2.5. Síťová architektura
Síťová  architektura  je  označení  pro  technické  prostředky,  pomocí  nichž  je 

realizována komunikace mezi stanicemi v síti. 

Jednou ze síťových topologií je topologie Client-Server. V ní jsou počítače v síti 

rozděleny na dva druhy - client a server. Server poskytuje služby klientským stanicím, 

přičemž těchto serverů může být v síti  i  více (souborový,  poštovní,  ftp server atd.). 

Jeden počítač typu server však může plnit úlohu i několika typů serverů.

Druhou topologií je tzv. P2P - peer to peer („rovný s rovným“) topologie. Každá 
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stanice v síti s topologií P2P může sdílet určité služby. Jiná stanice může po připojení k 

dané službě službu využívat, pokud uživatel zná přístupové údaje. Tento typ sítě není 

centrálně spravovatelný.

 2.2.6. Komunikace v síti
Komunikaci  v  síti  je  třeba  řídit  určitými  pravidly.  Tato  pravidla  stanovuje 

referenční model ISO/OSI. Dle něj je komunikace rozdělena do sedmi vrstev - fyzická, 

linková, síťová, transportní, spojová, presentační a aplikační.

Fyzická vrstva zajišťuje synchronizaci a spojení.  Jednotkou přenosu jsou bity. 

Linková vrstva zajišťuje přístup k fyzickému médiu a adresaci pomocí MAC adresy. 

MAC  adresa  je  48  bitová  adresa,  která  je  spjata  se  síťovým zařízením.  Jednotkou 

přenosu jsou tzv. rámce.  Síťová vrstva zajišťuje adresaci v síťovém prostředí s více 

fyzickými segmenty. Používá logické adresy. V TCP/IP se jedná o tzv. IP adresy, kdy IP 

adresa je 32 bitové číslo zapisované po jednotlivých bajtech.  Tyto bajty jsou od sebe 

odděleny tečkami. IP adresu je možno zadávat pevně (ruční konfigurace) či automaticky 

pomocí  takzvaného  DHCP serveru.  Transportní  vrstva má  za  úkol  zajistit  kvalitu 

přenosu, kterou požadují vyšší vrstvy. Jednotkou přenosu je datagram. Spojová vrstva 

má  za  úkol  zajistit  pravidla  související  s  navazováním  a  ukončováním  datových 

přenosů. Též zajišťuje službu překladu jmen na adresy (DNS) a naopak.  Presentační 

vrstva zajišťuje správný převod datových struktur či konverzi dat do formátu vhodného 

pro  zařízení.  Aplikační  vrstva umožňuje  zobrazení  správného  výsledku  uživateli 

aplikace. Tato vrstva tedy nezajišťuje žádnou službu.

 2.3. Software

 2.3.1. Operační systémy
Operační  systém je  základní  program nainstalovaný v počítači.  Tento  program 

umožňuje  komunikaci  mezi  hardware  počítače  a  aplikačním  softwarem.  Operační 

systém  tedy  představuje  základní  charakteristiku  počítače.  Na  celém  světě  existuje 

několik stovek operačních systémů, nejvíce je však rozšířen operační systém Windows 

od společnosti Microsoft. V poslední době však panuje trend využívání nekomerčních 
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řešení  operačních  systémů.  Vhodné  řešení  představuje  pro  uživatele  či  společnosti 

operační systém Linux.

Linux je svobodný operační software. Pojmem Linux se označuje jádro systému, 

na které se nabalují další programy či grafické prostředí. Tím vznikají určité linuxové 

distribuce, které pak společnosti nabízejí  ke stažení ze svých webových stránek či k 

prodeji za minimální peněžní částky.

Microsoft  Windows je  komerční  grafický  operační  systém  od  společnosti 

Microsoft, jež je převážně určen pro osobní počítače. Též existuje řada Windows pro 

kapesní počítače (PDA).

 2.3.2. Komunikace prostřednictvím Internetu
Internet,  jakožto  celosvětová  síť,  umožňuje  nepřeberné  množství  způsobů 

komunikace mezi  lidmi.  Pro písemnou komunikaci  slouží  například email  či  instant 

messaging. Email, jakožto elektronická pošta, umožňuje odesílat a přijímat elektronické 

zprávy  mezi  uživateli.  Instant  messaging je  služba  umožňující  komunikaci  mezi 

uživateli, kteří jsou právě připojení - lze zasílat zprávy, soubory, popř. lze provozovat 

hlasovou komunikaci.

Pro hlasovou komunikaci se používá technologie  VoIP,  která umožňuje přenos 

hlasu pomocí IP protokolu prostřednictvím počítačové sítě. Jedním z nejznámějších a 

nejpoužívanějších  programů  pro  VoIP komunikaci  je  program  Skype.  K  zařízením 

nazývající se VoIP Geatway lze však připojit i VoIP telefony.

K přístupu ke vzdálené síti se využívá služeb VPN, což je privátní síť vytvořena 

pomocí virtualizace. Lze ji vytvořit mezi dvěma koncovými uzly či mezi organizacemi 

za účelem snížení nákladů. VPN tak umožňuje připojení k podnikové síti přes Internet. 

Spojení je chráněno tunelovacími protokoly a šifrováním. K VPN se lze připojit pomocí 

služeb operačního systému či pomocí speciálního VPN klienta dodaného pro konkrétní 

řešení virtualizace.

 2.3.3. Bezpečnost
Bezpečnost je v současné době jednou z nejvíce diskutovaných oblastí ve světě 

informačních technologií. Na uživatele neútočí jen počítačové viry a jiné záškodnické 
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programy, ale též se musí bránit útokům zvenčí či velice urputně chránit své soukromé 

údaje. V poslední době se též v hojné míře využívá útoků na bezdrátové sítě. 

Útoky zvenčí, tedy ze strany Internetu do vnitřní sítě, odráží zařízení nazývající se 

firewall. Firewall definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi. 

Počítačové  viry,  které  útočí  na  soubory  v  počítači,  se  odstraňují  antivirovým 

programem.  Kromě  počítačových  virů  však  tyto  programy též  dokáží  identifikovat 

programy typu adaware či spyware. Adaware je program, který znepříjemňuje práci v 

aplikaci  reklamou a  vyskakovacími okny.  Spyware  je  program,  který  odesílá osobní 

data z počítače bez vědomí jeho uživatele.  Jedná se o statistická data,  která je  také 

možno  zneužít.  Pokud  tyto  škodlivé  kódy  nedokáže  odstranit  antivirový  program, 

používá se pro odstranění těchto kódů antispywarových programů.

Zabezpečení  bezdrátových  sítí  proti  útokům  z  blízkého  okolí  je  též  velmi 

důležitou  kapitolou.  Pro  znesnadnění  vstupu  do  bezdrátových  sítí  nezvaným 

návštěvníkům se využívá různých zabezpečení, jako je skrytí názvu přístupového bodu, 

povolení přístupu do sítě dle MAC adresy síťového adaptéru či různá šifrování. Mezi 

technologie šifrování patří například WEP, což je zabezpečení Wi-Fi, jež využívá šifru 

RC4 pro utajení odesílaných a přijímaných dat. Má však mnoho slabostí, díky nimž je 

možno danou šifru velice rychle prolomit. Proto se v současné době využívá šifrování 

WPA2.  Toto  šifrování  využívající  hardware,  který obsahuje  WEP, eliminuje  slabosti 

WEP a využívá algoritmus založený na AES šifře.  
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 3. Vlastní návrhy řešení

 3.1. Počítačové sestavy a komponenty
Dle již uvedených požadavků členů rodiny se mají v domácnosti nacházet celkem 

4 počítače (2 stolní PC a 2 notebooky). Jeden stolní počítač se již nachází v prvním 

podlaží domu, je tedy třeba dokoupit zbývající stolní počítač a dva notebooky. 

Avšak pro stávající počítač je také potřebné dokoupit televizní kartu. Vzhledem k 

tomu,  že  v  blízké  době  má  v  České  republice  probíhat  přechod  z  analogového  na 

digitální  televizní  vysílání,  zvolil  jsem  hybridní  televizní  kartu  umožňující  příjem 

digitálního i analogového signálu vysílání.

Typ Leadtek WinFast DTV2000

Cena s DPH 1 580,30 Kč

Tabulka 3.1-1: Výběr televizní karty

Nyní je třeba koupit druhý stolní počítač. K tomuto počítači je nutné dokoupit 

monitor (v současné době nejlépe LCD), webovou kameru, headset a reprosoustavu. Na 

světě je celá řada sestav, nicméně pro možný výběr uvádím následující 3 sestavy.

Sestava Acer Aspire T180 Fujitsu-Siemens 
Esprimo0026

HP compaq Evo 
dx7300 MT

Periferie

AMD Athlon 64 
3800+, 250 GB SATA 
7200ot. HDD, 1 GB 

DDR2 SDRAM, 
DVD-RW, nVidia 

G7300SE 512 MB, 
LAN + audio, 

klávesnice, myš, 
Windows XP Home 

Intel Core2Duo 
E6300, 160 GB 

7200ot. SATA II, 1GB 
DDR RAM, DVD-
RW, grafika Intel, 

LAN + audio, 
klávesnice, myš, 

Windows XP Prof.

Interl Core2Duo 6300, 
250 GB 7200 ot. 

SATA II, 1 GB DDR2 
RAM, DVD-RW, 

grafika Intel, LAN + 
audio, klávesnice, 
myš, Windows XP 

Prof.

Cena s DPH 17 093,20 Kč 21 456,90 Kč 22 110,70 Kč

Tabulka 3.1-2.: Přehled PC sestav
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Z  uvedených  sestav  jsem  pro  nákup  vybrat  sestavu  Acer  Aspire  T180,  která 

vyhovuje požadavkům rodiny a která také splňuje podmínku dostupnosti cena/výkon. 

Pro tuto sestavu je třeba ještě dokoupit komponenty, které jsou zobrazeny v následující 

tabulce.

Komponenta Samsung MT 
LCD 17“

Genius 
SW-HF5.1 

(reproduktory)

Genius 
HS-04SU 
(headset)

Hercules 
WebCam 
Deluxe

Cena s DPH 9 371,30 Kč 2 594,20 Kč 263,00 Kč 650,90 Kč

Tabulka 3.1-3.: Komponenty pro druhý stolní počítač

Nejlepší  volbou  z  možných  řešení  je  LCD  monitor,  jelikož  ten  na  rozdíl  od 

klasických  CRT  monitorů  nezpůsobuje  uživateli  bolest  očí,  reproduktory  Genius 

poskytují  pro  domácího  uživatele  velmi  solidní  možnost  3D  ozvučení.  Naopak  pro 

běžnou internetovou videokomunikaci postačuje headset od Geniusu či webová kamera 

Hercules. 

Nyní je ještě nutné dokoupit dva notebooky. Pro možný nákup jsem zvolil tyto tři 

sestavy.

Sestava Aspire 3692 WLMi Sony Vaio BX195VP Aspire 5051AWXmi

Periferie

Intel Celeron M 
1,6 Ghz, 15,4“ LCD, 
DVD-RW, 120 GB 
HDD, 1 GB DDR2 
RAM, integrovaná 
GK, LAN, modem, 
WLAN, OrbiCam, 
S-Video/TV-out, 

Windows XP Home

Intel Pentium M 
1,73 Ghz, 15“ LCD, 

80 GB HDD, 512 
DDR2 RAM, DVD-
RW, integrovaná GK, 

LAN, modem, WLAN, 
Windows XP Prof.

AMD Turion 2,0 Ghz, 
14,1“ LCD, DVD-

RW, 512 DDR2 RAM, 
120 GB HDD, ATI 

Radeon Xpress 1100, 
LAN, modem, 

WLAN, OrbiCam, 
S-Video/TV-OUT, 

Windows XP Home

Cena s DPH 19 337,50 Kč 23 657,20 Kč 17 076,50 Kč

Tabulka 3.1-4: Přehled notebooků

Jako první  notebook využívaný v domácnosti  jsem vybral  Aspire  3692 WLMi 

(19 337,50 Kč s DPH), jelikož je na velmi dobré výkonnostní úrovni za odpovídající 
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cenu. Notebook není určen na hraní náročných počítačových her, ale má plnit úlohu 

kancelářskou,  proto  není  třeba  pořizovat  notebook  s  nejlepšími  konfiguračními 

parametry. Parametry notebooku také splňují požadavek možnosti připojení k televizoru 

(viz. S-Video/TV-out).

Druhý  notebook  pro  využívání  v  domácnosti  je  Aspire  5051AWXmi 

(17 076,50 Kč včetně DPH), který též obsahuje integrovanou webovou kameru, tudíž ji 

není třeba dokupovat. Pro splnění požadavků je ještě třeba nakoupit skener a mikrofon.

Komponenta

Canon 
CanoScan 
LIDE25 
(skener)

Gembird NET 
201 (sluchátko s 

mikrofonem)

Cena s DPH 1 412,50 Kč 97,60 Kč

Tabulka 3.1-5: Komponenty pro notebook

Každý z těchto nově nakoupených počítačů bude lokalizován v předem určené 

místnosti.  Stolní  počítač najde  umístění  ve druhém patře  v  Michalově pokoji,  první 

notebook bude dán do pokoje pro hosty a druhý notebook bude v dětském pokoji, který 

patří Lucii. 

 3.2. Výběr připojení k Internetu
Přestože se v dané lokalitě vyskytuje více poskytovatelů internetového připojení, 

situace s  neomezenými tarify (objemem stažených dat či  FUP) a jejich cenami není 

zcela nejlepší.  Jak již  vyplývá z předchozí analýzy internetového připojení  (kapitola 

1.6), v oblasti je možnost připojit se do sítě Internet pomocí Wi-Fi či ADSL technologie. 

Přestože bezdrátová volba nezahrnuje poplatky za telefonní přípojku, neomezené datové 

tarify právě u ní jsou dražší než u monopolního poskytovatele ADSL. Navíc terén, ve 

kterém se  městečko nachází,  je  velice  kopcovitý  s  proměnnou nadmořskou výškou, 

tudíž se v některých případech občas stává, že signál pro příjem není dostatečně silný a 

dojde ke krátkým výpadkům připojení. Tyto výpadky mohou být častější při zhoršených 

povětrnostních  podmínkách,  při  kterých  se  síla  signálu  zhoršuje.  Z  těchto  důvodů 

navrhuji  zavedení  internetového připojení  pomocí  ADSL technologie,  která zajišťuje 
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stabilní  připojení  k  Internetu.  Nejvýhodnější  a  nejlépe  aplikovatelný  z  celé  řady 

nabízených tarifů se nabízí tarif od společnost Telefonica O2 - Internet Express Extreme 

2048 (1 307,8 Kč s DPH).

Pro jednodušší zavedení tohoto typu připojení nahrává i skutečnost, že domácnost 

již má zavedenou telefonní přípojku. Pro zprovoznění ADSL připojení je tedy nutné 

koupit  jen  modem.  Jelikož  však  je  třeba  propojit  více  počítačů  (jak  kabelově  tak 

bezdrátově),  bude nejlepší  volbou nákup kombinovaného zařízení.  Zařízení  by mělo 

splňovat  funkci  modemu,  bezdrátového  přístupového  bodu  či  routeru  a  mělo  by 

umožňovat sdílení síťové tiskárny. 

Model ASUS AM200g ASUS WL600g WELL PTI-8505G

Specifikace

4xEth, 54 Mb/s AP, 
VoIP geatway, 

Firewall, IP/Port 
filtrace,  USB, 

blokace URL, VPN 
pass through, WEP, 
WPA/WPA2, NAT, 

NAPT

4x Eth, 54 Mb/s AP, 
2x USB, Firewall, 

IP/Port filtrace, WEP, 
blokace URL, 

WPA/WPA2, NAT, 
NAPT

4xEth, 54 Mb/s AP, 
Firewall, IP/MAC 
filtrace, 1x USB, 

VPN pass through, 
URL filter, WEP, 

WPA 

Splitter přibalen 133,0 Kč 133,0 Kč

Celková cena 
s DPH 3 738,00 Kč 3 340,00 Kč 2 365,00 Kč

Tabulka 3.2-1.: Přehled ADSL kombinovaných zařízení

Z uvedených zařízení jsem vybral pro domácnost ASUS AM200g (3 738,0 Kč 

včetně DPH). Toto zařízení má navíc oproti zbývajícím zařízením VoIP bránu, která se 

dá později využít pro připojení a zprovoznění VoIP telefonie. Spolu s tímto zařízením je 

v krabici přibalen splitter či telefonní kabely s koncovkami RJ-11.

Zařízení bude umístěno na chodbě na stolku v prvním podlaží vedle současného 

telefonu. Rozdvojka, která zajišťuje rozdvojení linky mezi telefonem a modemem, bude 

zrušena a místo ní  bude veden telefonní kabel přímo do vstupu splitteru.  Z prvního 

výstupu splitteru povede telefonní  kabel  s  konektory RJ-11 do telefonního přístroje. 

Z druhého výstupu bude napojen telefonní kabel do portu zakoupeného ASUSu. Jelikož 
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se jedná o zapojení na krátkou vzdálenost, nebudou použity žádné lišty či jiné ochranné 

a  estetické  prvky.  Konfigurace  daného  ADSL VoiP Wi-Fi  routeru  bude  provedena 

dodatečně až po nainstalování všech kabelů dle manuálu přiloženého v balení dodaného 

zařízení.

 3.3. Propojení počítačových sestav
Pokud existuje nejjednodušší varianta, kdy je třeba mezi sebou propojit pouze dva 

počítače,  lze  si  vystačit  pouze  se  dvěma  síťovými  kartami  (ať  již  integrované  na 

základní  desce  či  jako komponenty umístěné  v  PCI slotech)  a  s  příslušně  dlouhým 

síťovým kabelem. Poněkud odlišná situace nastává, je-li třeba propojit  více PC mezi 

sebou. I zde je také samozřejmostí mít v počítači síťovou kartu, avšak kromě této síťové 

karty je třeba aktivního prvku (již zakoupený ASUS AM200g), který se bude starat o 

síťový provoz a o směrování dat (paketů) k jednotlivým příjemcům. Propojení počítačů 

lze realizovat pomocí různých topologií sítě, nicméně nejvyužívanější a nejvýhodnější 

pro propojení počítačů s aktivním prvkem v domácnosti se naskýtá propojení pomocí 

topologie hvězda. Při této topologii je krouceným kabelem typu UTP propojena vždy 

koncová stanice s daným aktivním prvkem.

Mnou zakoupený aktivní prvek je umístěn na chodbě v prvním podlaží rodinného 

domu. Z požadavků zadavatele vyplývá, že by domácí síť měla být kombinovaná - tzn. 

jak kabelážní, tak bezdrátová. Počítače budou umístěny v předem daných místnostech, 

tudíž  je  možné  tato  přístupová  místa  propojit  kabelově.  Bezdrátové  připojení  bude 

přístupné všem stanicím, které mají bezdrátový adaptér, čímž bude umožněna daleko 

větší mobilita pro přístup k síti Internet.

Nevýhoda kabelového propojení je však zřejmá - vedení kabelů po domácnosti 

není zcela pohledná věc. Skrytí kabelů lze vylepšit několika způsoby:

• vedení kabelů za nábytkem,

• vedení kabelů podél okrajů koberců či přepážek,

• vrtání otvorů do zdí a vedení kabelů zdmi,

• instalace různých systémů správy kabelů, lišt.

Přestože  nejvíce  zakrývající  je  právě  vedení  kabelů  zdmi,  nelze  tento  způsob 

vedení kabelů zcela v rodinném domě uplatnit. Hlavním důvodem je použitý materiál, 
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ze kterého jsou zdi domu postaveny - Porotherm. Tento materiál se při vysekávání drolí 

a rozpadá. Navíc celé sekání do zdí spolu s vytvářením nových omítek by bylo časově 

náročné. Z tohoto důvodu jsem zvolil pro skrytí kabeláže nákup a s tím spjatou instalaci 

krycích lišt bílé barvy o velikosti 40 x 20 mm. V místech, kde kabely povedou různými 

směry budou použity rozbočovací krabice 40 x 40 mm. Pro vedení kabelů přes místnosti 

či stropy se použije ohebná trubka s vnitřním průměrem 35 mm a vnějším 40 mm.

Na samotný kabelážní  systém bude použit  kabel  UTP Cat5e,  konektor  RJ-45, 

UTP dvojzásuvka  ABB  Tango  2xRJ-45  Cat5e,  UTP zásuvka  ABB  Tango  1xRJ-45 

Cat5e.

Jelikož se aktivní prvek nachází v prvním patře rodinného domu, budou všechny 

kabely vycházet z místa umístění tohoto prvku. Za stolkem umístěným před pracovnou 

budou našroubovány jeden metr nad zemí na stěně dvě UTP dvojzásuvky ABB Tango 

(DZ01 a DZ02) s konektory RJ-45. Od těchto zásuvek povedou kabely až do místností, 

ve  kterých  jsou  umístěny  počítače.  Jelikož  jsou  počítače  rozděleny  do  různých 

místností, upřednostnil jsem vedení většiny kabelů v jediné liště. Je to z důvodu snížení 

počtu lišt či vytváření nových cest, čímž se zlepší estetičnost a sníží se čas potřebný pro 

instalaci lišt. UTP kabely budou na konci opatřeny krytkami a konektory RJ-45, které 

budou zapojeny z vnitřní strany do dvojzásuvek. 

První kabel (UTP01) povede do pracovny (místnost 1.07), kde je umístěn stolní 

počítač. Od zásuvky DZ01 na zdi v chodbě (místnost 1.04) bude veden kabel metrovou 

lištou kolmo dolů k zemi. Před koncem této lišty bude skrz místnost provrtán otvor do 

pracovny o průměru 40 mm. Do provrtaného otvoru se umístí ohebná trubka o délce 

150 mm. Tímto otvorem bude protažen UTP kabel a nadále bude veden 30 cm dlouhou 

lištou umístěnou na stěně těsně u podlahy až do rohu místnosti sousedící se spíží. Odtud 

bude podél celé délky zdi veden kabel lištou dlouhou 450 cm až do vzdálenějšího rohu 

místnosti.  V tomto rohu bude umístěna rozbočovací  skříňka  (RS01).  Z  rozbočovací 

skříňky RS01 povede kabel lištou podél podlahy s délkou 200 cm. Na tuto lištu bude 

kolmo navazovat lišta 75 cm dlouhá, ve které bude dále veden kabel. Tento kabel bude 

ukončen konektorem RJ-45 a následně zapojen do zásuvky Z01. Zásuvka Z01 bude 

připojena na zeď v místě, kde je ukončena lišta (tedy ve výšce 75 cm od podlahy).

 Druhý kabel  (UTP02)  je  třeba  zavést  do pokoje  pro hosty v druhém podlaží 
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(místnost 2.03).  Stejně jako kabel UTP01 i  kabel  UTP02 povede od zásuvky DZ01 

umístěné v místnosti 1.04 do rozbočovací skříňky RS01 nacházející se v místnosti 1.07. 

Od této rozbočovací skříňky je třeba v místnosti 1.07 vést kabel UTP02 lištou až ke 

stropu místnosti (285 cm) podél rohu. Z rohu bude ještě kabel veden 10 cm dlouhou 

lištou doleva směrem k oknu. Na konci 10 cm lišty bude proražen otvor do stropu o 

průměru 40 mm. Do tohoto otvoru bude vsazena ohebná trubka o délce 30 cm, kterou 

bude  kabel  UTP02  protažen  do  rohu  místnosti  2.03.  V tomto  rohu  místnosti  bude 

umístěna rozbočovací skříňka RS02. Z této rozbočovací místnosti povede kabel v liště 

150  cm doleva  podél  spodního  rohu  zdi.  Odtud  bude  kabel  veden  kolmo od  rohu 

podlahy až do výšky 70 cm na místo, kde bude umístěna zásuvka Z02.

Třetí  UTP kabel  (UTP03)  povede do druhého podlaží  k  počítači  umístěném v 

místnosti 2.08. Počátek kabelu bude opatřen konektorem RJ-45, který bude zapojen do 

dvojzásuvky DZ02 v místnosti 1.04. Odtud bude kabel veden až do rozbočovací skříňky 

RS02 v místnosti 2.03. V rohu místnosti bude proražen otvor o průměru 40 mm do zdi 

sousedící s místností 2.04. Do tohoto otvoru bude vsazena ohebná trubka o délce 15 cm. 

Od  rozbočovací  skříňky  RS02  povede  kabel  právě  touto  ohebnou  trubkou  až  do 

místnosti 2.04, kde dále kabel UTP03 bude umístěn v liště o celkové délce 100 cm. Na 

konci této lišty (spodním rohu místnosti 2.04) bude provrtán otvor o průměru 40 mm a 

délce 15 cm, do kterého bude zasazena ohebná trubka. Touto trubkou dále povede kabel 

UTP03 až do místnosti 2.05. Odtud kabel povede v 300 cm dlouhé liště až ke hraniční 

zdi  s  místností  2.08.  V tomto místě  bude proražen otvor  o  délce 30 cm a průměru 

40 mm. Do tohoto otvoru bude vložena ohebná trubka a jí bude protažen kabel UTP03. 

Ten  dále  povede  280  cm  dlouho  lištou  do  rohu  místnosti,  odkud  povede  kolmo 

navazující lištou o délce 100 cm. Na konci této lišty bude umístěna rozbočovací skříňka 

RS03. Směrem nahoru bude veden 70 cm dlouhý kabel v liště, jehož konec s koncovkou 

RJ-45 bude zapojen do nástěnné zásuvky Z03.

Poslední z UTP kabelů (UTP04) povede do místnosti 2.07. Od zdířky zásuvky 

DZ02, umístěné v místnosti 1.04, bude veden stejnou cestou přes místnosti 1.07, 2.03, 

2.04, 2.05 až do místnost 2.08. V této místnosti bude protažen až k rozbočovací skříňce 

RS03. Z této rozbočovací skříňky dále povede podél podlahového rohu zdi v 350 cm 

dlouhé liště do sousedícího rohu s místností 2.07. V tomto rohu bude proražen otvor o 
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průměru 40 mm a délce 15 cm. Tímto otvorem bude kabel UTP03 protažen do místnosti 

2.07, kde bude dále veden 450 cm dlouho lištou až do vzdálenějšího rohu místnosti. Z 

rohu  místnosti  bude  veden  100  cm lištou  směrem k  místnosti  2.06,  kde  bude  dále 

vyveden 70 cm dlouho lištou do výšky místnosti. V této výšce bude zřízena zásuvka 

Z04, do které bude kabel UTP04 spolu s konektorem RJ-45 zasazen.

Pro propojení příslušné zdířky zásuvky s počítačem (či aktivním prvkem) budou 

použity  50  cm  dlouhé  patch  kabely.  Celkový  počet  těchto  kabelů  je  roven  osmi 

(4x zásuvka - PC + 4x zásuvka - aktivní prvek). Tyto patch kabely budou na rozdíl od 

kabelů ostatních UTP kabelů (UTP01, UTP02, UTP03, UTP04) v různých místnostech 

zakoupeny,  jelikož  zakoupené  patch  kabely  jsou  vybaveny  krytím  západky  na 

koncovkách. Kabely se pak méně zasekávají a nehrozí extrémní nebezpeční poškození 

západky.

Pro to, aby celá kabeláž mohla být zkompletována, je třeba všechny dané součásti 

kabeláže nakoupit. Jelikož se ohebné trubky, lišty či UTP kabel prodávají po metrech, je 

třeba nakoupit větší množství daných součástí.

Samotné provedení zapojení kabeláže bude provedeno dvěma způsoby. Připevnění 

lišt a vyvrtání potřebných děr bude vykonáno svépomocí, zakonektorování, proměření a 

umístění kabelů do lišt provede OSVČ Luděk Hanuš za 2 000 Kč včetně DPH.
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Umístění Pracovna (1.07) Pokoj pro hosty 
(2.03)

Dětský pokoj 
(2.08)

Dětský pokoj 
(2.07)

Dvojzásuvka 1 ks 1 ks

Zásuvka 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks

Délka kabelu 8,70 m 11,40 m 18,30 m 27,45 m

Délka kabelu s 
rezervou 10,00 m 13,00 m 20,00 m 30,00 m

Délka nové 
lišty 8,55 m 5,15 m 8,50 m 9,70 m

Délka nové 
lišty s rezervou 9,00 m 5,50 m 9,00 m 10,00 m

Ohebná trubka 0,15 m 0,30 m 0,60 m 0,15 m

Rozbočovací 
skříňka 1 ks 1 ks 1 ks -

Konektor 
RJ-45 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks

Patch kabel 2 ks 2 ks 2 ks 2 ks

Celková délka UTP kabelu 73,00 m

Celková délka lišty 33,50 m

Celková délka ohebné trubky 1,20 m

Tabulka 3.3-1: Použitý materiál pro tvorbu kabeláže domácí sítě
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Název Počet jednotek Cena za jednotku 
(s DPH)

Celková cena 
(s DPH)

kabel UTP Cat5e 73,00 m 12,00 Kč/m 876, 00 Kč

Patch kabel 8 ks 16,50 Kč/ks 132,00 Kč

Lišta EIP 40 x 20 34,00 m 16,50 Kč/m 561,00 Kč

Rozbočovací 
skříňka 40 x 40 3 ks 12,00 Kč/ks 36,00 Kč

Ohebná trubka 2,00 m 86,00 Kč/m 172,00 Kč

UTP dvojzásuvka 
ABB Tango 2 ks 169,00 Kč/ks 338,00 Kč

UTP zásuvka ABB 
Tango 4 ks 150,00 Kč/ks 600,00 Kč

Konektor RJ-45 8 ks 6,00 Kč/ks 48,00 Kč

Odborná instalace 2 000,00 Kč

Celková cena 4 763,00 Kč

Tabulka 3.3-2: Ceny kabelážního materiálu

 3.4. Doplnění hardwarových prvků

 3.4.1. Zapojení televizní karty, S-video
Pro to, aby bylo možné sledovat televizní pořady na počítači v místnosti 1.07, je 

třeba zakoupenou televizní  kartu Leadtek WinFast  DTV2000 zasunout  do PCI slotu 

počítače.  Aby  bylo  možné  přijímat  televizní  signál,  je  třeba  tuto  kartu  propojit  s 

anténou. Jelikož se v místnosti 2.03 nachází televizor propojený s anténou, je možné 

koaxiální  kabel  vedený  od  antény  do  této  místnosti  rozbočit  pomocí  koaxiálního 

rozbočovače a vést koaxiální kabel stejnou lištou, kterou je mezi místnostmi 1.07 a 2.03 

veden UTP kabel.

Koaxiální kabel vedený podél zdi k televizoru, která je umístěna vedle počítače, 

bude přerušen v místě, kde kabel UTP02 vedený od rozbočovací skříňky RS02 je kolmo 

odbočen k zásuvce Z02. Přerušený koaxiální kabel bude opatřen dvěma koaxiálními 

konektory. Konektor kabelu vedeného od antény bude zapojen do vstupního konektoru 

koaxiálního rozbočovače 341HB, konektor kabelu vedeného k televizoru bude zapojen 
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do výstupního konektoru rozbočovače. Do druhého výstupního konektoru rozbočovače 

bude zapojen konektor od koaxiálního kabelu, který povede až k televizní kartě počítače 

do místnosti 1.07. Kabel bude vložen do lišty, odkud povede 150 cm až do rozbočovací 

skříňky RS02. Z této skříňky bude veden cestou dlouhou 325 cm až do rozbočovací 

skříňky RS01. Od rozbočovací skříňky RS01 bude kabel veden 200 cm dlouhou lištou. 

V kolmém ohybu lišty z ní bude kabel vyveden a dále bude protažen o 60 cm až k místu 

umístění televizní karty, do které bude zapojen pomocí koaxiálního konektoru.

Propojení  notebooku  s  televizí  v  místnosti  2.03  bude  řešeno  pomocí  výstupu 

S-Video na grafické kartě notebooku. Tento výstup bude propojen s televizorem pomocí 

kabelu S-video+sjack 3.5“ na 3x cinch 6m. 

Název Počet jednotek Cena za jednotku 
(s DPH)

Celková cena 
(s DPH)

Koaxiální 
rozbočovač 341HB 1 ks 19,00 Kč/ks 19,00 Kč

Koaxiální kabel 
RG-6U 8 m 6,00 Kč/m 48,00 Kč

Koaxiální konektor 4ks 5,00 Kč/ks 20,00 Kč

Kabel S-Video 1 ks 208,00 Kč/ks 208,00 Kč

Celková cena 295,00 Kč

Tabulka 3.4-1: Televizní kabeláž

 3.4.2. Síťová tiskárna
Jedním z nejvýraznějších přínosů domácí sítě je možnost sdílení tiskárny. Odpadá 

tak zdlouhavé přenášení dokumentů na počítač s připojenou tiskárnou. V domácnosti se 

již dříve nacházela tiskárna HP Deskjet  3840, kterou je možné připojit  k počítači či 

sdílenému médiu pomocí USB portu. Tiskárna se bude nacházet v místnosti 1.04 na 

stejném stolku, na kterém je umístěno aktivní  zařízení.  Po zapojení USB tiskárny a 

jejím zapnutí je třeba na každém PC se systémem Windows nainstalovat ovladače k 

USB řadiči, kterým disponuje zařízení ASUS AM200g. Na každém PC je třeba nakonec 

nastavit  možnost  tisku  na  sdílené  tiskárně.  Tyto  volby  se  provádí  v  konkrétním 
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operačním systému podle průvodce či konfigurací daných konfiguračních souborů.

 3.5. Konfigurace ethernetové a bezdrátové sítě
Po umístění počítačů do určených místností a jejich propojení pomocí kabeláže 

následuje fáze konfigurace síťových adaptérů. Centrálním prvkem domácí počítačové 

sítě  je  aktivní  zařízení  ASUS  AM200g.  Toto  zařízení  je  možné  nakonfigurovat  z 

jakéhokoliv počítače připojeného do domácí sítě, jelikož konfigurace daného zařízení se 

provádí pomocí internetového prohlížeče. 

Zakoupený router se primárně nachází na IP adrese 192.168.1.1, kterou je třeba 

zadat do internetového prohlížeče. Pro úspěšný vstup do konfigurační části je ještě třeba 

zadat administrátorské jméno a heslo.

V sekci Quick Connect je třeba zadat údaje pro konfiguraci k přístupu do sítě 

Internet (uživatelské jméno, heslo, typ služby, aj.). Tyto údaje lze nalézt v prospektech 

poskytovatele (tedy společnosti  Telefonica O2).  V sekci  Advanced Setup se  nachází 

podsekce  NAT,  kde  je  třeba  zapnout  podporu  překladu  adres,  zapnout  integrovaný 

firewall  a  nastavit  jméno služby,  jelikož bohužel  tato konfigurace není  ve firemním 

nastavení zapnuta. V podsekci LAN je třeba nastavit rozsah IP adres či masku sítě a 

možnost přidělování IP adres pomocí DHCP serveru. Pro domácí síť je třeba též nastavit 

automatické  přidělování  IP adresy dle  MAC adresy síťového  prvku.  Toto  nastavení 

umožní lepší koordinaci síťového provozu a poskytne přesné nastavení překladu portů 

pro jednotlivé počítače.

V sekci Advance setup lze nalézt podsekci NAT, ve které je třeba nastavit překlad 

portů, popř. Virtuální servery. Toto nastavení umožní počítačům v domácí sítí přímou 

komunikaci s ostatními počítači v síti Internet, kterou vyžadují určité typy programů. 

Jednou z nejdůležitějších podsekcí je podsekce Firewall, ve které lze povolit či zakázat 

odchozí/příchozí porty či blokovat přímo IP adresy, čímž budou filtrovány nežádoucí 

útoky na domácí síť z prostředí Internetu. Pro větší bezpečnost je nutné též zapnout 

omezení přístupu do sítě dle MAC adresy síťové karty.

Druhou  důležitou  věcí,  kterou  je  třeba  nastavit  je  bezdrátový  přístup  do  sítě 

pomocí Wi-Fi. Stejně jako u kabelového připojení je nutné nastavit přidělení IP adresy 

na  základě  MAC  adresy.  Aby  byla  síť  dostatečně  zabezpečena,  je  žádoucí  povolit 
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přístup do domácí sítě pomocí Wi-Fi jen daným MAC adresám notebooků, které budou 

v domácnosti využívány. Zvýšenou pozornost je třeba dát také na šifrování - v sekci 

Wireless,  kde  se  změny  ohledně  přístupového  bodu  provádějí,  lze  nastavit  způsob 

šifrování. Kromě staršího algoritmu WEP je i přítomen novější algoritmus WPA2. K 

obtížnějšímu odhalení bezdrátové sítě je též nutné vypnout vysílání SSID.

 3.6. Programové vybavení

 3.6.1. Operační systémy
Základním kamenem v oblasti softwaru je operační systém, který umožňuje co 

neefektivnější využití počítače. Již dříve používaný počítači (místnost 1.07 - pracovna) 

měl na svém pevném disku nainstalován operační systém Windows XP Professional od 

společnosti Microsoft. Na počítačích, které byly koupené, jsou předinstalovány OEM 

verze  operačního  systému  Microsoft  Windows  XP Home.  Na  druhý  stolní  počítač 

(místnost 2.07) je třeba nainstalovat kromě původního operačního systému Windows XP 

také operační systém Linux. Jelikož uživatel není zvyklý vykonávat běžnou činnost v 

tomto operačním systému, zvolil jsem distribuci Mandriva 2007 Spring. Tato distribuce 

je svojí instalací či grafickým prostředím podobná systému Windows, tudíž je vhodná i 

pro nezkušené začínající uživatele.

 3.6.2. Bezpečnostní aplikace
V současné době mají bezpečnostní aplikace jednu z nejdůležitějších rolí v oblasti 

software, protože počítač s operačním systémem Windows připojený k síti Internet je 

velice snadno napadnutelný. Základním programem pro bezpečný provoz se tak stal 

antivirový program. Na Internetu lze najít nepřeberné množství tohoto softwaru, které 

jsou zcela zdarma pro nekomerční využití. Pro domácí využití postačuje antivirus Avast 

Home  od  společnosti  Alwil  Software,  který  je  rovněž  ke  stažení  zdarma.  Druhou 

neopomenutelnou aplikací je Firewall. Přestože je domácí síť chráněna hardwarovým 

firewallem,  který  je  integrován  na  aktivním prvku,  je  výhodnější  pro  větší  bezpečí 

využít i firewall softwarový. Vhodným nástrojem je například Ashampoo Firewall, též 

zdarma  pro  domácího  uživatele  po  registraci.  Mezi  poslední  skupinu  důležitých 
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bezpečnostních aplikací lze zařadit programy detekující spyware, adware, dialer či jiné 

škodlivé kódy.

 3.6.3. Připojení ke vzdálené síti
Jednou z mnoha výhod domácí počítačové sítě je možnost přistupovat z domova 

do  podnikové  sítě  i  když  s  Internetem zároveň  pracují  jiní  členové  domácnosti.  V 

závislosti  na  softwaru  VPN,  který  firma  ZAPOD  s.  r.  o.  využívá,  je  nezbytné 

nainstalovat  na  počítač  software  CISCO  VPN  Klient.  Po  instalaci  klienta  je  třeba 

definovat  VPN síť,  ke  které  se  bude  uživatel  připojovat.  Pro  správný  běh  je  třeba 

nastavit na aktivním prvku ASUS AM200g přesměrování portů na daný počítač, který 

se bude ke vzdálené síti připojovat.

 3.6.4. Kancelářské a multimediální aplikace
Kancelářské aplikace představují  jednu z  nejvíce využívaných skupin softwaru 

běžnými  uživateli.  Tyto  aplikace  obsahují  především  textový  a  tabulkový  editor, 

neopomenutelným je i editor pro tvorbu prezentací. I v této skupině se nachází mnoho 

aplikací,  které  jsou  vytvářeny  na  velmi  vysoké  profesionální  úrovni  a  přitom jsou 

uživateli k dispozici zdarma. 

Mezi  další  významné  skupiny  aplikací  se  řadí  multimediální  aplikace.  V 

kombinaci s počítačovou sítí lze přehrávat různé multimediální soubory, sdílet společné 

digitální fotografie či hrát síťové nebo online počítačové hry.

 3.7. Nákladovost projektu
Finanční nákladovost projektu zahrnuje nákup stolního počítače a dvou notebooků 

s jejich příslušenství (reprosoustava, skener, TV karta aj.). Mezi další náklady se řadí 

nákup aktivního prvku spolu  s  náklady na  kabeláž,  kterou je  třeba  dané prvky sítě 

propojit.  Samostatnou kapitolou jsou náklady na připojení  k Internetu, které se platí 

fixní  měsíční  sazbou,  tudíž  tyto  náklady  nelze  přímo  řadit  mezi  náklady  pro 

zkompletování domácí počítačové sítě.
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Umístění Pracovna (1.07) Dětský pokoj 
(2.07)

Pokoj pro hosty 
(2.03)

Dětský pokoj 
(2.08)

Nákup PC - 17 093,20 Kč 19 337,50 Kč 17 076,50 Kč

Komponenty 1 580,30 Kč 12 879,40 Kč - 1 510,10 Kč

Cena 1 580,30 Kč 29 972,60 Kč 19 337,50 Kč 18 586,60 Kč

Celková cena 69 477,00 Kč

Tabulka 3.7-1:Náklady na pořízení PC sestav s komponenty

Nákup Cena

PC + komponenty 69 477,00 Kč

Aktivní prvek 3 738,00 Kč

Síťová kabeláž 4 763,00 Kč

Televizní kabeláž 295,00 Kč

Celková cena 78 273,00 Kč

Tabulka 3.7-2:  Celkové náklady na síť

Náklady na pořízení domácí sítě jsou proměnlivé, závisí totiž na cenách různých 

komponentů,  které  se  každý  týden  mění  vzhledem  k  jejich  zlevňování/zdražování 

výrobci či dodavateli, popř. kurzem měn.
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 4. Závěr
Základní cíle zadaného úkolu byly splněny, avšak asi jako každá věc na světě, i 

mnou navržená domácí počítačová síť má své klady a zápory. 

Kladnými  body  je  třeba  ohodnotit  možnost  využití  jak  kabelového,  tak  i 

bezdrátového připojení do sítě - kombinovanou síť. Jen tímto řešením lze dosáhnout co 

největšího využití sítě s ohledem na rychlost sítě a mobilitu daného řešení. Mobilitu též 

řeší nákup notebooků, které je možné velice snadno přenášet jak mezi místnostmi, tak i 

mezi různými domácnostmi. Možnost sdílení tiskárny či jiného hardware pomocí portu 

USB  na  aktivním  prvku  je  výhodné  v  konečném  důsledku  pro  všechny  členy 

domácnosti. Zavedením počítačové sítě do domácnosti se zpříjemní uživatelům práce na 

počítačích, odpadají čekací doby na počítač a zjednoduší se také přenos souborů díky 

možnosti sdílet soubory a složky. Díky sdílení společného hardwaru odpadá neustále 

přebíhání  a  přenášení  dokumentů od počítače k počítači.  Nespornou výhodou je  též 

integrace  VoIP  gateway.  Internetová  telefonie  je  totiž  stále  více  v  módě  a  pokud 

společnost  Telefonica O2 zruší  povinnost  mít  telefonní  přístroj  při  využívání  služeb 

ADSL, je zakoupení a využívání VoIP telefonu velice výhodné, jelikož ušetří majiteli 

nemalé finanční částky za telefonování. 

Záporně lze naopak hodnotit kabeláž, jelikož její vedení je velice namáhavé na 

práci. Také provedení vedení kabeláže není zcela lahodící oku, přestože je umístěno do 

plastových lišt. Řešením by mohlo být zrušení kabeláže a propojení všech počítačových 

stanic  a  zařízení  v  domácnosti  bezdrátově.  Bohužel  v  současné  době  zařízení  pro 

bezdrátový přístup nejsou schopna dosáhnout alespoň takového datového toku, kterého 

dosahují zařízení propojena pomocí kabeláže. Taková zařízení jsou sice v současné době 

v  návrhu,  nicméně  nezískala  potřebná  standardizační  oprávnění.  Další  nespornou 

nevýhodou je  drahé připojení  k Internetu a  platba nesmyslných poplatků za nutnost 

využívání telefonního přístroje. Bohužel v tomto bodě nelze najít alternativního řešení, 

jelikož se jedná o lokalitu s malým počtem obyvatel. Z toho vyplývá, že konkurence 

poskytovatelů  internetového  připojení  není  velká  a  tak  si  musí  uživatel  bohužel  za 

služby poskytovatele připlatit. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů

ADSL - Asymetric Digital Subscriber Line - asymetrické připojení do sítě Internet 

pomocí DSL technologie. 

CAD -Computer Aided Design - typ programu využívající se pro návrh a rýsování 

objektů (2D i 3D).

CD -Compact Disc - kompaktní disk, využívá se jako záznamové médium.

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - protokol, pomocí kterého lze v 

TCP/IP sítích přidělovat automaticky IP adresy koncovým stanicím.

DL -  Dual  Layer  -  vlastnost  DVD,  kdy zápisová  vrstva  je  umístěna  ve  dvou 

vrstvách, čímž se zvýší objem možných zapisovaných dat.

DSL - Digital Subscriber Line - využívá telefonních rozvodů pro vysokorychlostní 

přenos dat.

DVD - Digital Versatile Disc - záznamové médium.

FDD -  Floppy Disk Drive -  disketová mechanika umožňující  čtení/zápis  dat z 

diskety.

FUP -  Fair User Policy - omezení internetového připojení umožňující stáhnout 

určité množství dat za daný čas. Po překročení FUP limitu se rychlost připojení sníží.

GK - grafická karta - hardware, jež zajišťuje grafický výstup na monitor, televizi 

či jiné zobrazovací zařízení.

GSM - Groupe Special Mobile - standard pro mobilní komunikaci.

HDD - Hard Disk Drive - zařízení umožňující trvalé uložení většího objemu dat.

IDE - Integrated Drive Electronics - rozhraní pevných disků.

IP - Internet Protocol - protokol využívaný pro přenos dat v sítích.

LAN - Local Area Network - lokální počítačová síť.

LCD - Liquid Crystal Display - ploché zobrazovací zařízení.

MAC -  Media  Access  Control  -  jedinečné  označení,  které  identifikuje  síťové 

zařízení

NAT -  Network  Address  Translation  -  překlad  síťových  adres  -  funkce,  jež 

umožňuje přesměrovat síťový provoz z routeru na jiné zařízení v síti.

P2P - Peer-To-Peer - druh architektury počítačových sítí.
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PC - Personal Computer - osobní počítač.

RAM -  Random Access  Memory-  elektronické  zařízení  s  možností  opakování 

zápisu a čtení.

USB -  Universal  Serial  Bus  -  port  umožňující  připojení  různých  periferií  k 

počítači.

UTP - druh kabelu využívaný pro síťovou kabeláž v počítačových sítí.

VoiP - Voice over Internet Protocol - technologie, která umožňuje přenos hlasu 

pomocí Internetu.

VPN -  Virtual  Private  Network  -  síť,  která  umožňuje  propojení  několika  PC 

pomocí virtualizace.

WEP - Wired Equivalent Privacy -  zabezpečení Wi-Fi, jež využívá šifru RC4 pro 

utajení odesílaných a přijímaných dat.

Wi-Fi - Wireless Fidelity - standard pro bezdrátové sítě.

WPA2 -  Wi-Fi Protected Access 2 -  zabezpečení Wi-Fi,  využívá hardware jež 

obsahuje WEP, eliminuje slabosti WEP a využívá algoritmus založený na AES šifře. 
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