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1. Identifikační údaje 

Název práce:  Využití VoIP ke snížení nákladů na provoz firmy 
 Autor práce: Milan VELICH 
 
 
2. Cíl práce a jeho naplnění 

Cílem práce bylo vypracovat několik alternativních návrhů využití technologie VoIP ke 
snížení telekomunikačních nákladů konkrétního subjektu včetně kalkulace možných úspor. 

Autor naplnil stanovený cíl práce a dodržel zásady pro její zpracování.  
 
 
3. Obsahové zpracování a přístup k řešení 

Kapitoly předložené práce jsou uspořádány do šesti celků. V úvodu autor představuje nejen cíl 
práce, ale také motivaci k jejímu zpracování, tedy možnost úspor v konkrétním ekonomickém 
subjektu. První část práce se zabývá seznámením se základními pojmy a technologiemi, o 
nichž práce pojednává. V dalších dvou částech je zhodnocen stávající stav telekomunikačních 
technologií v daném subjektu a kalkulace nákladů na hlasové služby. Čtvrtá část je vlastním 
návrhem několika alternativních řešení, která jsou podložena konkrétními nabídkami firem 
poskytujících služby VoIP. Nabídky těchto operátorů jsou dále zpracovány do podoby tabulek 
a kalkulací alternativních cen v případě zachování objemu telefonního provozu. Pátá část se 
zbývá technickými parametry připojení k Internetu potřebnými pro provoz VoIP. V poslední 
části autor vypočítává návratnost potřebných investic ve vztahu k případným úsporám a 
doporučuje konkrétní řešení. 

Autor přistupoval ke zpracování tématu zodpovědně, snažil se důsledně a věcně využívat 
nejen vlastní zkušenosti, ale především dostupné informace, aby je pak ve výsledném 
návrhu konkrétně uplatnil. Přínosem práce je nejen přehled konkrétních poskytovatelů 
technologie VoIP, ale především celková kalkulace úspor pro konkrétní instituci, která 
může být vodítkem pro obdobná řešení v jiných subjektech. 
 
 
4. Formální náležitosti a úprava 

Práce je zpracována přehledně a čistě. Obsahuje informace v požadovaném členění, seznamy 
obrázků, tabulek a zkratek. Seznam použitých zdrojů včetně odkazů a citací v textu odpovídá 
doporučným standardům. 
 
 
5. Připomínky 

K předložené práci nemám po obsahové ani formální stránce žádné zásadní připomínky. 

 

 



6. Hlavní otázky doporučené k bližšímu vysvětlení a úvaze 

Ve své práci uvádíte několik řešení s použitím hardwarové pobočkové ústředny. Jaký máte 
názor na použití softwarové pobočkové ústředny? Pokuste se vysvětlit, v čem vidíte výhody či 
nevýhody softwarového řešení. 
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