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Závěrečná zpráva projektu FR CESNET 469/2012  

Oblast I tematický okruh D 

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců AMU v oblasti IS/IT se 

zaměřením na technologie CISCO. 

Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc., vedoucí Počítačového centra AMU 

Spoluřešitel: Bc. Jakub Ivanov, technický pracovník Počítačového centra AMU 

 

1. Postup při řešení, způsob řešení 

Školení se zúčastnil technik počítačové sítě AMU Bc. Jakub Ivanov. V souladu se 

zadáním projektu byla zvolena sada kurzů a testů z nabídky firmy ALEF NULA s.r.o 

a kurz u firny OKsystem a.s. Proběhl zde tzv. dvoustupňový postup zvyšování 

kvalifikace. (napřed jednodušší kurz poskytující standardní znalosti, potom teprve 

získání vyšší kvalifikace. Tento způsob řešení, výběr školícího pracoviště a skladba 

kurzů byla konzultována s hlavními dodavateli síťových technologií na AMU.  

Projekt byl završen úspěšným složením certifikační zkouškou Cisco CCNA. 

1.1 Seznam absolvovaných kurzů: 

1.1.1. Kurzy ICND1+ICND2 

Tyto kurzy dohromady zahrnují teoretické základy počítačových sítí (topologie, 

model ISO OSI, principy bezdrátových sítí…). Dále podrobnější rozbor používaných 

technologií: 

 ethernet: struktura rámců, funkce různých síťových prvků, především 

switchů, VLAN, fungování protokolů VTP a STP 

 TCP/IPv4,ARP: adresování (třídy adres, beztřídní adresování, VLSM), proces 

DHCP přidělování adres, použití UDP/TCP, struktura TCP spojení  

 základ Frame Relay 

Především v kurzu ICND2 praktická konfigurace Cisco zařízení - switchů a routerů. 

U switchů základní nastavení po prvním spuštění nastavení VLAN, VTP, STP, 

nastavení portů, trunky. U routerů základní nastavení po první spuštění, DHCP, 

NAT, Acess Listy, routování - statické + dynamické RIP, OSPF, EIGRP 

Většina probíraných technologií je na AMU na Cisco zařízeních používána a získané 

teoretické znalosti a odpovídající praktické dovednosti jsou v naprosté většině přímo 

použitelné při běžné správě a modifikacích nastavení těchto zařízení (konkrétně 

Catalyst 2950, 4500, 6500). 
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1.1.2. certifikát CCNA Routing and Switching 

Pro ověření úspěšného zvládnutí těchto kurzů p. Ivanov absolvoval certifikační test 

a získal certifikát CCNA Routing and Switching (číslo 415474412476BSBI). 

1.1.3. Kurz OKO5 

Jednodenní kurz, který byl zaměřen na problematiku IPv6. Zahrnoval tato témata:  

 principy konstrukce IPv6 adres a jejich typy link-local/unique local/unique 

global x unicastové, multicastové, anycastové a rozdíly oproti IPv4 

 nové vlastnosti IPv6 - nový formát hlavičky, integrace IPsec, QoS, mobilita    

 autokonfigurace a DHCP - způsob fungování, rozdíly oproti IPv4, výhody, 

možné problémy, především z hlediska bezpečnosti 

 scénáře nasazení IPv6, souběh použití IPv4 a IPv6, metody přenosu jedné 

verze přes síť jiné verze (tunelování) 

Cílem absolvování kurzu bylo získat všeobecný přehled o problematice jako základ 

pro přípravu rámcových plánů zavedení IPv6 v prostředí sítě AMU.  

V první fázi uvažujeme o zpřístupnění veřejně dostupných služeb po IPv6. 

1.1.4. Kurzy V0 a V4 

Tyto kurzy byly zaměřeny na VoIP a IP telefonii.  

Kurz V0 byl teoretický a obsahoval stručné základy analogové telefonie a návazně 

na to podrobněji principy IP telefonie i v porovnání s analogovou. Slouží jako 

teoretický podklad pro schopnost absolvovat V4). Byly probrány principy 

signalizace, navázání spojení a vlastního přenosu hlasových dat. Dále byly zmíněny 

specifika tohoto typu síťového provozu oproti jiným a z toho vyplývající nároky.  

Kurz V4 pak byl zaměřen zcela prakticky na instalaci a konfiguraci IP telefonní sítě 

založené na Cisco Call Manageru. Probrána byla tato témata: 

 vlastní konfigurace Call Manageru 

 tvorba číslovacího plánu  

 výběr a použití různých kodeků s ohledem na kapacitu datových linek 

 použití trunků a gatewayí pro připojení jiných telefoních sítí 

 typy a konfigurace IP telefonů 

 připojení analogových zařízení  

 nastavení pokročilejších možností - přesměrování, konference, parkování 

hovorů, přihlašování na telefony 

Vzhledem k tomu, že vnitřní telefonní síť AMU je postavena na Cisco Call Manageru, 

jsou prakticky všechny informace a dovednosti získané především v kurzu V4 přímo 

aplikovatelné na běžnou správu této sítě.   

2. Dosažené cíle řešení 

Cíl projektu byl splněn. Díky realizaci projektu nyní Počítačové centrum AMU 

disponuje v oblasti CISCO technologií dalším příslušně vyškoleným pracovníkem. 
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Přítomnost další osoby s příslušnými znalostmi zvyšuje bezpečnost sítě AMU 

možností vzájemného zástupu jak při běžném provozu, tak především při 

neočekávaných událostech. Zároveň dává větší prostor pro rozvoj sítě a využívání 

pokročilých technologií.  

3. Zdůvodnění změn v projektu 

Nebyly provedeny žádné změny, které by ovlivnily zaměření a financování projektu. 

Názvy kurzů jsou někdy měněny pořádajícími firmami. Zaměření výuky však 

odpovídá duchu projektu. 

4. Konkrétní výstupy, další využitelnost 

Konkrétními výstupy jsou absolutoria jednotlivých kurzů a hlavně certifikační 

osvědčení CCNA Routing and Switching (číslo 415474412476BSBI).  

Kromě aktuální zvýšené kvalifikace budou získané znalosti pracovníků sloužit jako 

základ znalostí při práci s novými technologiemi CISCO, jejich využití na AMU lze 

v budoucnu předpokládat. 

5. Přínosy projektu, vlastní hodnocení 

Mezi hlavní přínosy projektu řadím kromě výše popsaného zvýšení kvalifikace a 

získání certifikačního osvědčení, též zvýšení celkové kompetence pracoviště. 

Přítomnost vysoce fundované osoby přímo na pracovišti totiž dovoluje operativně 

konzultovat a pomáhat i s úkoly ostatních pracovníků.  

6. Prezentace výsledků 

Výsledky jsou prezentovány formou samostatného článku na webu AMU  

http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/pocitacove-centrum-amu/projekty/2014/fr-cesnet-469-2012 

7. Tisková zpráva 

Prostřednictvím projektu FR CESNET absolvoval jeden z techniků Počítačového 

centra  AMU sadu specializovaných náročných kurzů zaměřených na teoretické 

základy počítačových sítí (topologie, model ISO OSI, principy bezdrátových sítí) dále 

na problematiku IPv6 a nakonec na VoIP a IP telefonii. Tématika směřovala 

zejména k technologiím CISCO. Na závěr pracovník uspěl v náročných zkouškách a 

získal certifikát CCNA Routing and Switching. 

Získané znalosti a dovednosti budou využívány jak v běžné práci s technologiemi 

CISCO, tak jako základ nových znalostí potřebných pro kvalifikovanou práci 

s budoucími technologiemi. 

Zpracoval:   Radim Chvála, řešitel projektu 

Přílohy: 

Certifikát CCNA Routing and Switching (číslo 415474412476BSBI). 

http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/pocitacove-centrum-amu/projekty/2014/fr-cesnet-469-2012

