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1. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Ukážka vyučovacej hodiny predmetu Serverové technológie v treťom ročníku odbor Informačné a 

sieťové technológie. 

Náplňou tohto odborného predmetu je inštalácia, konfigurácia a testovanie  základných serverových 

služieb ako FTP, TFTP, http, SSH, SYSlog, NTP a iné. Teoretickým úvodom je oblasť virtualizácie 

a jej priama implementácia hypervízora typu 2 v programe  Virtual-Box a následne hypervízora typu 

2 v nástroji VMWare- ESXI. Taktiež výučba cloudových systémov a súvis virtualizácie s touto 

oblasťou. 

Cieľom je: 

 Poznať pracovné prostredie  OS Ubuntu-Linux 

 Maučiť základné príkazy OS Linux 

 Inštalácia základných serverových služieb 

 Konfigurácia a testovanie serverových služieb 

 Opísať pojmy Virtualizácia a Cloud 

 

 

 



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

- Ukážka vyučovacej hodiny predmetu Serverové technológie v treťom ročníku odbor 

Informačné a sieťové technológie. 

- Vysvetlenie pojmu Virtualizácia a jej úloha vo svete internetu 

- Inštalácia Ubuntu linux vo virtualizačnom nástroji Virtualbox 

- Ukážka základných príkazov OS Linux v termináli 

 

 

Metódy vyučovacej hodiny: frontálny výklad učiteľa,  praktické cvičenie 

 

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

problému. 

Zhrnutie:  

Virtualizácia je činnosť zahrňujúca vytvorenie virtuálneho prostredia na jednom stroji a 

rozdelenie jeho výpočtového výkonu a úložného priestoru pre viac súbežne bežiacich 

operačných systémov (klientov). Taktiež hardware hostiteľského počítača sa javí ako 

virtuálny, čo umožňuje spúšťanie aplikácií inak určených na inú architektúru, prípadne 

testovacie účely, keďže OS nemá priamy prístup k hardvéru. 

 

V operačnom systéme ubuntu linux sme skúšali príkazy: ls, pwd, cd, mkdir,mk, cp, mv, a iné 

 

 

 

3. Závery a odporúčania: 
 

Operačný systém linux je v cloudových systémoch široko používaný na distribúciu serverových 

služieb. Predpokladom pre fungovanie cloudu je virtualizácia. Výučba týchto oblastí pre trh práce je 

viac ako potrebná. 
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