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11. Manažérske zhrnutie: 
       krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Program Cisco Packet Tracert, simulácia, základná konfigurácia, smerovanie, Activity Wizard. 

 

Téma stretnutia : Príprava otvorenej vyučovacej hodiny z počítačových sietí. 

 

Otvorená hodina bola pripravená pre žiakov 4. ročníka odbor Elektrotechnika.  

Názov vyučovacej hodiny : Konfigurácia smerovania – dynamického a statického. 

Hodina sa v úvode zameriava na opakovanie funkcie smerovača, smerovaciu tabuľku, možnosti 

zobrazenia si tejto tabuľky v PC a na smerovači. Žiaci si nakonfigurujú jednoduchú topológiu s troma 

LAN a dvoma WAN sieťami, ich úlohou je ďalej nakonfigurovať statické a následne dynamické 

smerovanie pomocou protokolu RIP.  

Metóda vyučovacej hodiny je výklad, metóda postupných krokov, problémová metóda, projektová 

metóda. 

Názov úlohy, ktorú žiaci samostatne vykonávali počas vyučovania bola: Konfigurácia dynamického 

a statického smerovania. Úloha bola vypracovaná učiteľom v programe Cisco Packet Tracer, v jeho 

rozšírení Activity Wizard. Toto rozšírenie umožňuje žiakom, aby videli spätnú väzbu svojej 

konfigurácie okamžite. Úlohy v tomto prostredí sú bodované, žiak aj učiteľ vidí ihneď po 

konfigurácia správnosť vypracovania úlohy. 

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


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

Na úvod vyučujúci zadal žiakom v programe Cisco Packet Tracer sieťovú topológiu, ktorá 

pozostávala z troch smerovačov, troch prepínačov a šiestich počítačov. Topológia obsahovala 2 WAN 

a 3 LAN siete. Úlohou žiakov bolo, aby túto topológiu podľa zadania nasimulovali v programe Cisco 

Packet Tracert.  

Najskôr si na plochu zadali sieťové zariadenia – routere a switche, potom koncové zariadenie – 

počítače. Tieto zariadenia potom prepojili vhodným typom kábla – priamy a seriálový kábel. 

Následne  prideľovali IP adresy počítačom, masku siete, defaul-gateway a dns-server. Takto sme si 

spolu zopakovali počítanie IP adries – rozsah, prvú poslednú IP v sieti, výpočet masky siete. 

Žiaci ďalej samostatne prideľovali IP adresy smerovačom.  

V ďalšom kroku sme si vysvetlili čo je to smerovanie a ako sa konfiguruje. Prvou úlohou bolo 

nakonfigurovať ľavú časť topológie cez statické smerovanie. Príkazom ip route sme aktivovali 

statické smerovanie a za tento príkaz sme napísali adresu a masku siete, kam sa náš smerovač chce 

dostať, akú sieť si má pridať do svojej smerovacej tabuľky, posledná adresa, ktorú obsahuje príkaz ip 

route je adresa next hop – rozhrania, cez ktoré sa smerovač dostane do vzdialenej siete. Následne po 

konfigurácii sme si skontrolovali pridanie statickej cesty cez smerovaciu tabuľku príkazom show ip 

route. Pravú časť siete sme nakonfigurovali cez dynamické smerovanie, smerovací protokol RIP, 

verzia 2. Pri tomto type smerovania smerovač oznamuje ostatným smerovačom aké siete pozná, aké 

má priamo pripojené siete. Príkazom router rip aktivujeme smerovanie cez dynamický protokol RIP, 

príkazom version2 zabezpečíme, že sa bude používať verzia 2 protokolu RIP, príkazom network 

informujeme ostatné smerovače siete o našich priamo pripojených sieťach – tu musíme zadať priamo 

pripojené siete na danom smerovači. Opäť overíme smerovacie tabuľky a kontrolou sme zistili, že 

každý smerovač pozná všetky siete, čiže v sieti by mala byť plná konektivita – následne overíme 

príkazom ping z PC1 do PC2 vzdialenej siete. Odozvy boli úspešné. 

Ak by sieťové parametre neboli nakonfigurované správe, simulačný režim by nám hlásil chybu. 

Žiaci môžu úlohu realizovať samostatne ale aj v skupinách po dvojiciach.  

Žiaci na konci úlohy zhodnotili, že dynamický protokol RIP je jednoduchší na konfiguráciu pri 

veľkých sieťach, pretože smerovač oznamuje svoje siete, nemusí sa učiť každú cestu do inej siete 

individuálne. 

Keďže úloha bola v prostredí Activity Wizard, žiaci hneď pri konfigurácií kontrolovali správnosť 

svojich konfiguračných krokov, ak bolo všetko správne nakonfigurované, žiaci videli výsledok 100%. 

Ak nemali 100% vedeli, že v konfigurácii majú chyby a snažili sa ich opraviť. Okrem bodovaných 

úloh so spätnou väzbou sú žiaci hodnotení aj slovne počas práce alebo známkou z písomného testu. 



13. Závery a odporúčania: 
 

Program Cisco Packet Tracer je simulačný nástroj, ktorý nám dokáže simulovať reálnu sieť. Žiaci si 

na konkrétnej úlohe nasimulujú zapojenie rôznych sieťových topológii a na základe týchto poznatku 

sa naučia konfigurovať reálne sieťové zariadenia. Úlohu vytvorenú v programe Cisco Packet Tracer 

si môžu žiaci zapojiť aj na reálnych zariadeniach v učebni sieťových technológií. Počas dištančného 

vzdelávania je pre žiakov veľká výhoda, že program si môžu voľne stiahnuť z Cisco networking 

academy, kde ich vyučujúci zaregistruje. Takýmto spôsobom majú žiaci program k dispozícii a učiteľ 

môže vyučovať bez veľkých obmedzení aj dištančne. Program obsahuje aj rozšírenie Activity Wizard, 

ktorý zjednodušuje prácu učiteľovi a aj žiakovi, pretože žiak vidí okamžite spätnú väzbu na daný 

konfiguračný krok, ktorý vykonal a učiteľ iba skontroluje bodové skóre a nemusí celú úlohu pracne 

kontrolovať, pretože to program robí priebežne. Hodnotenie takýchto úloh býva preto jednoduchšie. 

Žiakom sa páči, lebo ihneď vedia, čo majú správne a čo nie. Program je veľmi výhodný pre praktické 

vyučovanie, pre jedinečnosť zadaní, ktoré sa dajú v programe vytvárať pre každého žiaka zvlášť. 

Žiaci na základe poznatkov a práce s programom a konfiguráciou sieťových zariadení majú možnosť 

získať certifikát, čo je pre nich veľkou motiváciou, pretože certifikát je celosvetovo uznávaný 

a potrebný do praxe. 

 

  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Alena Pakosová 

15. Dátum 13.12.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Jana Hucková 

18. Dátum 13.12.2021 

19. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


