
10 11číslo 7–8        červenec–srpen 2013www.unipetrol.czNoviny zaměstnanců skupiny Unipetrol

  Petr Smolka řeší problém nefunkčního programu, ke kterému byl právě přivolán.

Do společnosti přišel Petr Smolka z programátorské pozice. V té době se 
zde pracovalo ještě na starých Windows 3.11, kde neustále něco nefungo-
valo, a bylo tak dost složité vše podchytit. Postupem času se technika zdo-
konalila až do současného stavu. Zpočátku se Petr Smolka ještě dostával 
i ke svému oblíbenému programování. To když byla do společnosti kou-
pena designérská licence Lotus Notes – tehdejšího mailového systému, 
který umožňuje doprogramovat, co je potřeba. „To je pomoc, která má 
úplně jinou hodnotu, než když dáte někomu krátkou radu ohledně pro-
gramu, který léta používá,“ vzpomíná na „staré časy“ Petr Smolka. Těžiště 
jeho dnešní práce spočívá především v okamžité podpoře. „Je pravda, že 
v současném tempu a náplni práce nevíte dne ani hodiny, ale mně se to 
líbí, nemůžu tak nikdy spadnout do rutiny. Už je to skoro 16 let, co dělám 
tuhle práci. Měl jsem i příležitost postoupit výše, ale odmítl jsem. Mám 
svou práci prostě rád. Mění se zaměstnanci i systémy, tudíž i požadavky 
na mě – mám se tak pořád co učit,“ dodává.

Svůj pracovní den začíná Petr Smolka kolem půl osmé, ale jeho pra-
covní doba je poměrně nestálá. „Musíme pokrýt jak skřivany, kteří už 
v půl osmé sedí za stolem, tak sovy, kterých je zde více. Jsou to většinou 
manažeři, pro které čtvrtá odpolední prostě neznamená „padla“. Máme 
tu ale takovou nepsanou dohodu, že po šesté už nelze očekávat okamži-
tou pomoc na místě – pro tyto případy jsme na telefonu,“ popisuje svůj 

  Pravidelná pondělní týmová porada se spolupracovníkem Jaroslavem Kovaříkem a kolegy 
v Záluží, Paramu a v Brně prostřednictvím telekonference

  Problém v serverovně je třeba řešit okamžitě.

  Příprava technického zázemí pro chystanou videokonferenci
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Petr Smolka:    
I po šestnácti letech 
mě tahle práce baví
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  Složité problémy vyžadující hlubší pátrání řeší Petr Smolka tehdy, když je na ně čas.

běžný pracovní den Petr Smolka. Vzhledem k tomu, že se lokální podpora 
v Praze skládá v podstatě ze dvou lidí, kteří mají na starosti téměř 200 za-
městnanců, je nasnadě, že je to práce obtížná a časově poměrně nároč-
ná. Jediné dva stálé body v pracovním týdnu jsou tak pro Petra Smolku 
pondělní týmová porada a čtvrteční lekce angličtiny. Kromě nich se práce 
odvíjí více méně od toho, kdo s čím kdy přijde.

Nejčastěji se zaměstnanci na Petra Smolku obracejí o pomoc s drob-
nostmi, které pro něj nejsou náročné, např. zapomenuté či zablokované 
heslo nebo přetahování dat ze starých mobilních telefonů do nových. Čas-
té jsou také opravy tiskáren. „Vtipné jsou takové situace, když někdo ucpe 

skartovačku velkým množstvím papíru a pak volá na pomoc nás, přesto-
že to rozhodně nepatří pod IT techniku. Na druhou stranu tu není nikdo 
jiný, kdo by to mohl vyřešit, takže je chápu,“ říká s úsměvem na tváři Petr 
Smolka a dodává: „Nedávno se mě dokonce snažili přesvědčit, abych šel 
opravit kávovar, ale až takový Ferda Mravenec zase nejsem.“ 

Tím, jak se systémy stále více automatizují, zbývá Petru Smolkovi více 
času na úkoly investigativního charakteru, které ho skutečně baví. „Chyby, 
které se nám tu občas vyskytnou, nejsou často jednoduché na pochopení. 
Naplňuje mě, když přijdu ke kolegům, opravím jim, co potřebují, a oni se 
pak radují z toho, že už jim vše zase v pořádku běží.“ Někdy je dokonce 
taková investigativní činnost docela humorná. „Byla tu kdysi jedna kole-
gyně, která mi volala se stížností, že její notebook reaguje zvláštně a ne-
dělá to, co má. Dlouho jsme si v tomto případě lámali hlavu nad možnými 
systémovými chybami, než jsme se dopátrali příčiny. Zmiňovaná kolegy-
ně totiž psala na interní klávesnici notebooku a externí měla položenou 
stranou spolu s haldou dokumentů, které se tvrdošíjně snažily zapojit 
do práce nepřetržitým stiskem klávesy Alt. ´Systémová chyba´ tak byla 
rázem vyřešena,“ vzpomíná Petr Smolka.

Také technická podpora videokonferencí spadá do pracovní náplně 
pana Smolky. V době, kdy se systém videokonferencí teprve zaváděl, byla 
přítomnost zaměstnanců HelpDesku absolutní nutností. „Byly to takové 

pionýrské začátky, i když bylo vše zdánlivě v pořádku, vždycky se objevila 
nějaká chyba. Když se např. dělala konference mezi Prahou a Varšavou, 
nebylo ještě dohodnuto, kdo se bude připojovat na koho. Stalo se tak, že 
se všichni připojovali na všechny a vzniklo z toho tak silné echo, že všem 
přítomným vstávaly vlasy na hlavě,“ popisuje nepříjemné začátky Petr 
Smolka. Poté se vytvořila jednoduchá pravidla a vše rázem fungovalo, jak 
má. Technická podpora u videokonferencí už tak dnes není nutně potřeb-
ná, přesto se většiny spojení pro jistotu účastní.

I přes náročnou pracovní dobu si Petr Smolka najde ve svém volném 
čase prostor na oblíbené koníčky. Jak sám říká, už se dostal do věku, kdy 
se rád věnuje svojí zahrádce. Takže po víkendu do práce nechodí odpoča-
tý, ale stržený ze zahradničení. Kromě toho je také vášnivým geocache-
rem, i když by v současnosti prý slovo „vášnivý“ již vypustil. „Je to bezva 
činnost, člověk se dostane ven, na místa, kam by normálně nešel. Baví 
mě takové ty složitější ´cachky´, kde člověk nejprve musí něco vyluštit, 
aby dostal souřadnice místa určení. Pamatuji se, že jsem jednou narazil 
na hodně složité sudoku, a protože mě baví programovat, napsal jsem 
si na vyluštění program. Ten běžel v kuse tři dny, ale výsledek nenašel. 
Nakonec jsem rezignoval a stejně jsem ho musel vyluštit ručně,“ vypráví 
o své zálibě Petr Smolka s takovým nadšením, že slovo „vášnivý“ rozhod-
ně není třeba vypouštět.
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