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1. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Predstavenie priemyselného typu hypervízora, jeho inštalácia na server Dell R710 , inštalácia 

virtuálnych strojov, manažment hosta a tvorba užívateľov. 

Hypervízor VMWare ESXi je nasadený v priestoroch školy v učebni ŠVL 5 na výučbu priemyselného 

typu hypervízora. Tradične sa inštaluje na hardvér servera a slúži na virtualizáciu operačných 

systémov v malých a stredných podnikoch , ale aj vo veľkých korporáciách ako Google, Meta, 

Amazon, Microsoft ai. 

Cieľom je: 

 Priemyselné typy hypervízorov 

 Inštalácia VM Ware ESXi 

 Užívateľské rozhranie 

 Vytvorenie virtuálneho stroja 

 Manažment užívateľských účtov 

 Monitoring hostovského hardvéru 

 

 

 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


2. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

- Ukážka vyučovacej hodiny predmetu Serverové technológie v treťom ročníku odbor 

Informačné a sieťové technológie. 

- Vysvetlenie rozdielu medzi hypervízorom typu jedna a dva 

- Inštalácia Ubuntu linux vo virtualizačnom nástroji VM Ware ESXi 

- Ukážka tvorby užívateľov a prideľovanie práv 

- Ukážka manažovania hostiteľského hardvéru 

 

 

Metódy vyučovacej hodiny: frontálny výklad učiteľa,  praktické cvičenie 

 

Formy vyučovacej hodiny: skupinové vyučovanie, nastolenie praktického problému, riešenie 

problému. 

Zhrnutie:  

 

Zatiaľ čo hypervízor typu jedna je skôr určený na testovacie účely a výučbu, pri hypervízore typu dva 

sa stretávame s reálnym priemyselným riešením. Úlohy realizované na tomto type hypervízora sú 

identické ako v prvom polroku na virtualboxe, ale ESXi predstavuje priemyselné riešenie. Ku 

príkladu uvediem , že rovnakú platformu využívajú lokálne firmy ako MTS a Panasonic.  

 

 

 

 

 

3. Závery a odporúčania: 
 

V budúcnosti by sa škola mala zaoberať aj výučbou iných virtualizačných platforiem, s ktorými sa 

žiaci môžu potencionálne stretnúť v praxi. Jedná sa o platformy ako KVM a Proxmox. Ich výhodou 

je Open source zdrojový kód. Sú k dispozícií zadarmo. 
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