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Název:
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Abstrakt:

Práce obsahuje základní informace o virtualizaci a navrhuje některé možnosti jejího využití ve 

školní síti s ohledem na požadavky na výkon hardwaru a na znalosti správce sítě. Další náplní 

jsou obecné informace o některých známějších distribucích OS Linux a o nejběžnějších 

grafických prostředích tohoto systému. Informace jsou čerpány především z domovských 

stránek jednotlivých společností, produkujících zmiňovaný software, ale také z vlastních 

zkušeností s virtualizací. V závěru práce jsou výsledky mé praktické činnosti porovnány s 

výsledkem namátkového dotazníkového průzkumu na střední škole.
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Title:

Use virtualization in the school network to implement classroom based on Linux OS

Summary:

This work contains elementary information about virtualization and suggests some options of 

use it in the school network with regard to hardware performance and with regard to 

administrators knowledge. The next topic is general information about some distributions of 

Linux OS and about this system's most used graphic interfaces. This information is obtained 

mostly from official websites of individual companies, producing appointed software, but 

even from my own experience with virtualization. At the end are compared my results with 

the result of random questionnaire explore on high school.
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1  Úvod

Často se setkávám s tím, že jsou žáci základních a středních škol seznámeni s kancelářským 

softwarem  na  nejnovějších  verzích  Microsoft  Office.  To  bych  ani  tolik  nepovažoval  za 

problém, kdyby žáci nedostávali domácí úkoly ke zpracování. Ke správnému zpracování často 

potřebují stejný kancelářský software, jako je používán v jejich škole. Jenže současná cena 

takového  kancelářského  softwaru  je  poměrně  vysoká  a  to  znevýhodňuje  žáky  z  méně 

majetných  rodin.  Když  jsem  přemýšlel  nad  tímto  problémem,  došlo  mi,  že  i  koupě 

komerčního operačního systému rozhodně není malou investicí.  Přesto se žáci  při  prvním 

kontaktu s počítačem téměř výhradně poprvé seznámí s komerčním operačním systémem a na 

intuitivní ovládání si velmi rychle zvyknou a učí se. Učí se z přirozené lidské zvědavosti. 

Počítač uplatňuje metodu cukru a biče s tím rozdílem, že ho nelze uplatit, či přemluvit. Dítě v 

touze po nových poznatcích a zkušenostech z nových her se postupně učí spouštět programy, 

později je instalovat, později ladit jejich běh pro výkon jejich počítače a nakonec spravovat 

operační systém, aby byl uklizený a jeho chod nesnižoval výkon. Přechod na jiný operační 

systém je velmi obtížný. Nemůžeme ale říci, že komerční operační systém je nejlepší volbou, 

protože zdarma poskytovaný software může disponovat jinými přednostmi. A zde bych viděl 

úkol  školy  v  poskytnutí  všeobecného  přehledu  v  oblasti  informačních  technologií  svým 

žákům/studentům.  Představit  jim  prostřednictvím  virtualizace  i  jiné  přístupy  ke  správě 

osobních dat,  jiné  nástroje  pro tvorbu a  v neposlední  řadě  předvést  žákům/studentům, že 

setkání s jiným softwarem je jen setkání s jiným úhlem pohledu na stejné nástroje, zdroje a 

data, a není tedy potřeba hledat manuál ke všemu, co neznají.

Využití  freewarových programů pro virtualizaci  dává uživateli  (žáku/studentu/pedagogovi) 

možnost vlastnit několik počítačů v jednom a každý z nich si upravit podle libosti. Moje práce 

obsahuje několik základních informací z teorie virtualizace a zároveň několik návrhů, jak ji 

využít, včetně podrobného návodu instalace programu Oracle VirtualBox, jeho nastavení pro 

přístup ke vzdálené ploše a přípravy učebny využívající tento model. Rád bych svou práci 

doporučil všem, kteří ještě žádným způsobem nevyužili virtualizaci v síti i všem, kteří se ještě 

s virtualizací nesetkali. Doufám a věřím, že čtenář zde nalezne mnohé nápady a odkazy na 

prostředky, které by mohl využít nejen ve výuce.

Součástí této práce jsou přílohy reflektující dotazníkový průzkum povědomí studentů střední 
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školy o virtualizaci a Linuxových operačních systémech a zjišťující, čeho si respondenti na 

operačním systému nejvíce  cení.  Dále příloha  sledující  zátěž domácího počítače při  běhu 

hostujícího a hostovaného OS a připojení vzdáleného přístupu. Poslední přílohou je DVD s 

programem  VirtualBox,  extra  doplňky  programu  a  vybránými  distribucemi  Linux  OS  v 

podobě obrazu instalačního CD nebo DVD. Seznam příloh a tištěné přílohy jsou uvedeny na 

konci práce za seznamem použité literatury.
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2  Problematika a cíle

S využitím virtualizace v učebnách se pojí některé základní problémy, kterým je potřeba se 

věnovat před samotnou realizací. Vyjmenujme si je tedy. Jsou jimi:

• volba úrovně virtualizace pro naše potřeby

• volba vhodného software pro realizaci

• míra potřebných znalostí, především o administraci sítě

Ve své práci chci čtenáři navrhnout různé možnosti řešení pro různé finanční a materiální 

podmínky.  Ve  svém základu  lze  virtualizace  připodobnit  chemickým výrobám.  Jiné  jsou 

laboratorní podmínky pro experimenty a názorné ukázky, jiné jsou firemní podmínky pro 

provoz  tisíců  počítačů  a  aplikací  v  jednom momentu.  Proto  je  mým cílem profesionální 

virtualizační řešení spíše zmínit a poukázat na možné cesty, ale především vytvořit model pro 

laboratorní podmínky školní učebny, kdy pedagog potřebuje prezentovat. 

Zároveň se budu věnovat nárokům různých distribucí operačního systému Linux a různých 

úrovní virtualizace na administraci sítě.

Cíle této práce tedy jsou:

• seznámit čtenáře s pojmem virtualizace

• vytvořit modely využití virtualizace ve školní učebně na různých úrovních

• uvést nároky vybraných distribucí operačního systému Linux

• provést instalací a nastavením vybraného software pro realizaci zvoleného modelu

• nastínit možná využití virtualizace ve výuce informačních věd
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3  Virtualizace

3.1  Úvod

V  této  rozsáhlé  hlavní  kapitole  si  představíme  základní  pojmy,  seznámíme  se  s  typy 

virtualizace a podíváme se na výhody a nevýhody. Tím hlavním, co by měl udělat pedagog, 

který se chystá využít virtualizaci ve své práci, je rozhodnout, k čemu ji vlastně chce použít.  

V  současné  době  se  virtualizace  začíná  hojně  využívat  ve  větších  firmách  na  snížení 

energetických nákladů a centralizaci datových úložišť a výkonu. Striktní oddělení virtuálních 

platforem, rozdělení jejich výkonu a dělení prostoru na virtuální disky jsou dále pak výhody, 

které  jsou  využívány  v  oblasti  webhostingu.  Samotný  uživatel  může  využít  virtualizace 

například tak, že si na virtuální platformě zkusí jiný operační systém, aby tak získal lepší 

představu o jeho možnostech.

Definice virtualizace

Ačkoliv pohledy na virtualizaci jsou různé, společnou mají myšlenku, že jde o jiný způsob 

přístupu ke zdrojům. Zdroje jsou vnímány spíše jako množina výkonu bez ohledu na fyzické 

charakteristiky. Virtualizace je nástrojem, jak výkon administrovat. Lze ho lépe přizpůsobit 

potřebám uživatele a zároveň skrývá pro něj nepodstatné detaily, jako je například rozmístění 

a  fyzická  charakteristika  prostředků.  Tento  fakt  uživatele  nijak  neomezuje,  ale  zároveň 

zvyšuje  bezpečnost,  protože  potenciálním  útočníkům  skrze  virtualizovanou  platformu 

neposkytuje  žádnou  informaci  o  tom,  jakým  způsobem  je  systém  rozdělen  a  jak  jsou 

prostředky spravovány.

Stručně k dějinám virtualizace

Virtualizace se objevuje v 60. letech 20. stol. v souvislosti s kombinací hardwaru a softwaru 

za  účelem tvorby virtuální platformy. Původně to bylo označováno jako zakládání a správa 

pseudostrojů. Největší boom virtualizace ale přichází až koncem 20. stol. kdy současný gigant 

v tomto oboru, VMware, povyšuje virtualizaci na úroveň serverů. VMware předstihl ostatní 

společnosti  tím,  že  se  věnoval  virtualizaci  již  v  90.  letech  a  koncem  vydává  VMware 

Workstation, který umožňoval uživateli spouštět libovolný počet dalších instancí operačního 
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systému architektury x86. Microsoft si uvědomuje potenciál virtualizace mnohem později a 

vstupuje do tohoto odvětví koupí francouzské společnosti Connectix až v roce 2003.

3.2  Základní pojmy

• virtualizační software – prostředek k virtualizaci samotné. V současné době lze 

vybírat z nabídky firmy VMware, Citrix či Microsoft. Pro jiné typy virtualizace 

pak např. Xen a VirtualBox.

• hypervisor  –  virtualizační  software,  který  je  prostředníkem mezi  hardwarem a 

virtuálními platformami. Nabízí správci hardwarové prostředky k rozdělování.

• virtuální platforma – virtuální počítač. Funguje jako samostatné operační prostředí. 

Podrobný popis viz kapitola Virtuální počítač str. 11.

• hostitelský  počítač  –  nebo  také  hostitelský  server.  Jde  o  pevný  počítač,  jehož 

výkon  budeme  rozdělovat  do  virtuálních  platforem  a  na  kterém  nám  poběží 

virtualizační software.

• host – vetšinou jde o plně virtualizovanou platformu, ale existují i jiné možnosti. 

Všeobecně jde o zátěž hostitelského počítače, ať už jde o virtuální platformu, nebo 

o virtuální datové úložiště apod.

• operační systém hosta – operační systém běžící na virtuálním počítači. Pro správné 

chápaní je nutné neplést si operační systém hosta a virtualizaci operačního systému

• virtualizace  operačního  systému  –  rozdělení  operačního  systému  na  oddíly. 

Nedochází k plné virtualizaci. Také označována jako paravirtualizace.

• API – prostředí pro programování aplikací. Jde o soubor programů, knihoven a 

nástrojů, popř. jádro operačního systému, které může programátor přizpůsobit a 

ovlivňovat, jakým způsobem jsou funkce tohoto API volány a posílány dále.

• RDP – remote desktop protokol je síťový protokol, kterým probíhá komunikace 

mezi  klientským  a  hostitelským  počítačem.  Umožňuje  uživateli  pracovat  v 

grafickém prostředí, které je spuštěno na vzdáleném počítači.

• RD  connection  broker  –  softwarová  nadstavba  hypervisora,  která  se  stará  o 

nastavení přístupu uživatelů k určitým virtualizovaným počítačům
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3.3  Rozdělení virtualizace

Základní  rozdělení  virtualizace  pro  naše  potřeby  je  podle  polohy  virtualizační  vrstvy  na 

softwarovou a hardwerovou.

Softwarová virtualizace

Je uživatelsky příjemnější pro správce. Správce pracuje na hostitelském počítači, na kterém 

má  hlavní  operační  systém.  Na  něm  mu  běží  virtualizační  aplikace,  která  se  stará  o 

rozdělování  výkonu  hostům.  Bohužel  je  zde  nevýhoda  toho,  že  je  hostitelský  počítač 

zatěžován nejen hosty, ale i hostitelským operačním systémem, který, není-li plně využíván, 

jen zbytečně spotřebovává výkon.

Hardwarová virtualizace

Nad hardwarem zde již neběží celý operační systém, ale pouze virtualizační aplikace, která se 

označuje  jako  hypervisor.  Slouží  jako  správce  hardwarových  zdrojů  a  umožňuje  jejich 

rozdělení mezi hosty.

Virtualizace má dále obecnější dělení podle oblasti, kterou chceme virtualizovat. Dělení podle 

knihy Virtualizace Podrobný průvodcei str.44 – 46.

• Serverová  virtualizace  –  již  zmíněná  se  dělí  na  hardwarovou  a  softwarovou.  Této 

virtualizaci se chci věnovat nejvíce.

• Virtualizace úložišť – používá se ke sloučení fyzického úložiště z více zařízení tak, aby 

se jevilo jako jeden fond úložišť.

• Virtualizace  sítí  –  umožňuje  vám řídit  dostupnou  šířku  pásma  jejím  rozdělením na 

nezávislé kanály, které lze přiřadit konkrétním zdrojům.

• Virtualizace  desktopů –  umožní  vám spolehnout  se  na  virtuální  počítače  poskytující 

desktopové systémy.

• Virtualizace prezentační vrstvy – donedávna označovaná jako terminálové služby, nabízí 

uživatelům pouze prezentační vrstvu z centrálního umístění.

• Virtualizace aplikací – používá stejné principy jako zmíněná softwarová virtualizace, ale 

zátěží zde nejsou plná operační prostředí ale pouze virtualizované aplikace, spouštěné 

jako služby.
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Internetové zdrojeii,iii,iv dělí virtualizaci podle míry virtualizace zdrojů. Tedy zda-li virtualizují 

všechen hardware či  nikoliv a zda-li  umožňují  virtualizovanému systému přístup do jádra 

hostujícího OS (samozřejmě omezeným způsobem).

• Nativní  nebo  také  plná  virtualizace  –  označuje  virtualizaci  dostatečného  množství 

hardwaru  pro  tvorbu  samostatného  pracovního  prostředí,  umožňujícího  běh 

neupraveného  operačního  systému.  Tato  virtualizace  umožňuje  tvorbu  pracovních 

prostředí úplně na sobě nezávislých.

• Částečná  virtualizace  –  označuje  virtualizaci  pouze  části  hardwaru,  nejčastěji  však 

adresního  prostoru.  Tato  metoda  umožňuje  sdílení  úložních  prostorů  a  zároveň 

odděluje jednotlivé instance. Zde už ale nedochází ke striktnímu oddělení jako u plné 

virtualizace a objevují se jistá omezení. Proto dále dělíme částečnou virtualizaci.

◦ Paravirtualizacev –  nemusí  být  virtualizací  hardware.  Tato  virtualizace  spíše 

odděluje  instance  a  přiděluje  jim  práva  volání  služeb  prostřednictvím  zvlášť 

upraveného API. Toto pak vyhodnocuje hypervisor. Instance sdílí jádro hostujícího 

OS. Tato metoda omezuje instance tím, že zde musí běžet stejný operační systém, 

ale výhoda je naopak ve snížení zátěže na hardware, neboť procesy potřebné pro 

běh  OS  neběží  několikrát  s  počtem  instancí,  ale  pouze  jednou  pro  všechny 

instance.

◦ Virtualizace na úrovni operačního systému – viz. softwarová virtualizace, kapitola 

dělení, str. 10.

◦ Aplikační virtualizace – viz. virtualizace aplikací, kapitola dělení, obecnější dělení 

podle knihy „Virtualizace podrobný průvodce“, str. 10.

Informace  z  internetových  zdrojů  jsou  vhodné  pro  první  seznámení  s  virtualizací  díky 

poměrně obecnému charakteru a odkazům na bližší  vysvětlení některých pojmů. Nicméně 

rozdělení  virtualizace  podle  odborné  literatury  je  pojmově  přesnější  a  lze  se  na  ně  lépe 

spolehnout.

3.4  Virtuální počítač

Protože virtuální počítač bude pro nás hlavní cíl virtualizace, a v závislosti na něm pak tvorba 

počítačové sítě, která jich bude využívat, je potřeba si tento pojem blíže specifikovat.
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Virtuálním počítačem myslíme zátěž hostitelského počítače běžící na virtualizačním software 

a fungující jako samostatné operační prostředí. Virtuální počítač se jeho uživateli jeví jako 

počítač samostatný s parametry,  které  mu byli  přiděleny z  výkonu hostitelského počítače. 

Umožňuje  uživateli  nainstalovat  často  libovolný  operační  systém1.  Hlavní  výhoda  využití 

virtuálních počítačů spočívá v centralizaci pracovních prostředí. Ve firmách vede toto řešení 

ke snížení počtu pracovních stanic pro správu (některé fyzické počítače mohou být využívány 

jen občasně, a proto je výhodnější nahradit přítomný systém klientem, který uživatele připojí 

na  počítač  virtuální).  Ve školách  můžeme vytvořit  několik  různých  modelů  řešení,  každé 

zaměřené  na  jiné  požadavky.  V dalších  kapitolách  se  pokusím některé  modely  nastínit  a 

navrhnout.

Virtuální počítače jsou tvořeny ze sedmi součástí viz. Virtualizace Podrobný průvodcei str.46:

• Konfigurační  soubor  –  soubor,  který  obsahuje  informace  o  nastavení  virtuálního 

počítače, jako např. o velikosti paměti RAM, počtu procesorů, počtu a typu síťových 

karet,  počtu  a  typu  virtuálních  disků  apod.  Podle  tohoto  souboru  postupuje 

virtualizační  software  při  zapínání  virtuálního  počítače.  Je  to  pro  něj  návod,  jak 

rozdělit výkon hostitelského počítače.

• Soubor pevného disku – bude minimálně jeden, a to podle počtu pevných disků, které 

budete chtít mít pro virtuální počítač k dispozici. Záleží na virtualizačním software, 

který použijete,  jak  podrobné vám dá k dispozici  nastavení.  Nejčastěji  se  používá 

soubor, který se ve virtuálním počítači tváří jako pevný disk s jasně danou kapacitou, 

ale v hostitelském systému zabírá jen tolik místa, kolik je na něm ve skutečnosti dat2. 

Soubor disku lze snadno pravidelně zálohovat.

• Soubor obsahu paměti  – soubor, který obsahuje informace nacházející  se v paměti 

určené pro běžící virtuální počítač, a které budou zapsány do souborů pevného disku 

po vypnutí počítače.

• Stav  virtuálního  počítače  –  virtuální  počítače,  podobně  jako  skutečné  počítače 

1 Volba operačního systému pro virtuální počítač bývá omezena minimálně na použitou architekturu procesoru 
(v současnosti stále ještě převažuje x86). Některý virtualizační software může také podporovat pouze 
specifický operační systém. To je případ například Microsoft Virtual PC, který špatně zobrazuje grafická 
rozhraní linuxových distribucí a je primárně tedy určen pro ozkoušení různých verzí operačního systému 
Microsoft Windows.

2 V tomto místě může docházet k velké fragmentaci disku a tím jeho značné zpomalení. Doporučuji, při 
velkém provozu a počtu virtuálních disků, fyzický disk pravidelně a často defragmentovat.
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podporují provozní režimy podobné režimům „úsporný režim“ nebo „režim spánku“. 

Z hlediska virtuálního počítače představují pozastavení nebo ukončení a uložení stavu 

počítače. Je-li počítač pozastaven, jeho pozastavený stav je uložen do souboru. Jelikož 

tento  soubor  obsahuje  stav  pouze  daného  počítače,  je  obvykle  menší  než  soubor 

pevného disku.

• Ostatní  soubory  –  soubory,  které  obsahují  protokoly  a  další  informace  týkající  se 

virtuálního počítače.

Existují i další soubory, podporující nejrůznější funkce. V tuto chvíli ale vidíme, že budeme-li 

chtít, máme celé jedno pracovní prostředí v podobě virtuálního počítače v jedinné složce, což 

nám dává možnost s ním manipulovat, tedy kopírovat, přenášet apod. Virtuální počítače v 

současnosti poskytují kvalitní službu zapamatování si dřívějšího stavu tzv. snímek. Lze takto 

velmi snadno zálohovat funkční počítač a do tohoto stavu se vracet po výskytu nějaké chyby 

či  viru.  Tímto  návratem se  ovšem smažou  veškeré  nové  změny,  tedy  i  data,  které  byly 

vytvořeny až po snímku.
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4  Virtualizace pro pedagogické účely

4.1  Užití virtualizace od prvních lekcí

V  prvních  lekcích,  kdy  žáky  seznamujeme  s  počítačem  je  náplní  vyučovacích  hodin 

především seznámení s perifériemi počítače a jejich rozdělení na vstupní, výstupní a vstupně-

výstupní zařízení. Ve chvíli kdy žáci začínají pracovat s počítačem, učí se vytvářet složky, 

kopírovat je, vkládat jednu do druhé a učí se zápisu jejich adresy. Pro pedagoga zde poslouží 

virtualizace  pro  prezentaci  různých  operačních  systémů  a  jejich  rozdílných  stromových 

architektur,  respektive  rozdílný  přístup  k  pevným  diskům.  Žáci  by  měli  být  minimálně 

upozorněni,  že  tyto  různé přístupy existují.  Získají  tak  obecnější  přehled  a  setkají-li  se  v 

budoucnu s jiným operačním systémem, nebudou již tak překvapeni. Znalost těchto rozdílů by 

jim zároveň mohlo pomoci rozvíjet intuitivní chápání programů. Izolace virtuálních počítačů 

nám dovoluje nechat žáky/studenty zkoušet a zjišťovat různé schopnosti a nabídky operačních 

systémů, aniž bychom ohrozili skutečné počítače.

Na  mnohých  základních  i  středních  školách  je  obsahem výuky  informačních  technologií 

seznámení s textovými editory, tabulkovými kalkulátory a editory pro tvorbu prezentací. Tato 

učební látka sestávající se z několika lekcí je často zakončena samostatnou žákovou prací. 

Žáci by měli splnit požadavky na formu a další náležitosti,  ale neměli by být omezeni na 

jeden konkrétní software. Již jsem se setkal s firmou, která na firemních počítačích nabízí 

svým zaměstnancům pouze operační systémy Mac OS. Těžko říci, jak velké změny čekají 

domácí  počítače  po  příchodu  Google  Chrome  OS.  Linuxové  distribuce  jsou  stále  lépe 

přístupné i  běžnému uživateli  se základními znalostmi.  Měli  bychom počítat  s  tím,  že se 

domácí počítače jednotlivých studentů budou značně lišit nejen výkonem, ale i softwarovou 

výbavou.  Pedagog by  se  měl  minimálně  názvem zmínit  o  editorech  v  jiných  operačních 

systémech, nebo alespoň o některých multiplatformních. Pomocí virtualizace může pedagog 

odprezentovat různé postupy v různých operačních systémech, ale stejně tak může nechat 

studenty pracovat v operačním systému, který bude odpovídat tomu, který mají doma. Návrh 

pro  výuku  teorie  i  pro  praktická  cvičení  v  textovém editoru  s  různými  přístupy  pomocí 

virtualizace uvádím v kapitole Příklad výukové hodiny v textovém editoru viz str. 26.

Nasazení virtualizace nám poskytuje výborný pedagogický nástroj jak zvládnout stále více 
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rozmanitější  svět  operačních systémů.  Má mnohé klady jak pro užití  v  učebnách,  tak při 

osobním použití  pro  testování.  Pedagog sám může využít  virtualizace  k ozkoušení  svých 

vlastních znalostí a schopností a na základě toho se pak rozhodnout, co nakonec využít při 

práci.  Zde  mám na  mysli  především administraci  a  zabezpečení  operačních  systémů,  ale 

klidně  může  jít  i  o  ozkoušení  nějakého  software,  jehož  instalací  a  následnou  odinstalací 

nechce dotyčný zatěžovat svůj stabilní a svědomitě spravovaný operační systém.

4.2  Přesné určení cíle

V první řadě je potřeba vědět, čeho chceme pomocí virtualizace dosáhnout. Jedině tak lze 

určit  správné  softwarové  a  hardwarové  prostředky,  které  budeme  potřebovat.  Kniha 

„Virtualizace podrobný průvodce“i řadí na první místo inventarizaci prostředků. To se však 

týká  především  velkých  firem  s  rozsáhlou  sítí  počítačů.  V  poměrně  malém  prostředí 

počítačových učeben středních a základních škol mívají správci zpravidla detailní přehled o 

sestavách  PC.  Tím  ovšem  nevylučuji  možnost  si  tuto  inventarizaci  vytvořit.  Ve  školách 

zaměřených  na  informační  technologie  s  větším  počtem  učeben  se  stává  inventarizace 

prostředků již poměrně důležitým prvkem. Různé přístupy k výuce si vyžadují různé metody 

využití virtualizace. V dalších kapitolách zde uvedu tři modely a k nim příklady jejich použití 

během výuky. Abychom se mohli správně rozhodnout vytvořme si přehled kladů a záporů.

4.3  Klady virtualizace

• Omezení  pracovních prostředí  na virtuální počítače nám dává tu výhodu, že počet 

stanic pro správu přesně odpovídá našim požadavkům bez ohledu na počet fyzických 

počítačů.

• Energetické náklady vycházející ze spotřeby stanic a ze spotřeby chladících zařízení 

bývají  po virtualizaci často nižší.  Důvodem je vyšší  zatížení hostitelského serveru. 

Celkový výkon je tak lépe využit než u samostatných fyzických strojů.

• Virtuální počítač lze kdykoliv plně izolovat.

• Virtuální počítač může být připraven a přizpůsoben požadavkům uživatele za méně 

než 20 minut.

• Virtuální počítač lze snadno přesouvat na jiného hostitele a to v některých případech i 
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za běhu.

• Dochází k centralizaci výkonu i zátěže nezávisle na vzdálenosti přístupových bodů. 

Při  správném  nastavení  autentizace  je  možné  využívat  virtuální  počítač 

prostřednictvím vysokorychlostního internetu3.

• Virtuální počítač může být snadno vytvořen pro jednorázové účely a poté opět smazán.

4.4  Zápory virtualizace

• Zavedení  virtualizace  skýtá  vysoké  nároky  na  znalosti  správce,  pokud  se  tento 

rozhodne využít  jiný model než rozinstalování virtualizačního software na všechny 

fyzické počítače.

• Centralizace  výkonu  a  úložišť  může  znamenat  vysokou  investici  do  hardware.  V 

případě  procesorů  to  může  být  nákup  těch  typů,  které  virtualizaci  podporují. 

(ViaNano, AMD-V, Intel Virtualization Technology)vi

• Profesionální virtualizace vyžaduje vysokou investici i do softwarových prostředků. 

Nicméně prodejci operačních systémů již s virtualizací počítají a nabízejí multilicence 

pro virtualizované počítače.

4.5  Software pro virtualizaci

Pro první seznámení s virtualizací by měly být dostačující freewarové programy fungující na 

základě  softwarové  virtualizace  (viz  kapitola  Rozdělení  virtualizace str.10),  které  nám 

poskytnou pohodlné virtualizační prostředí bez jakýchkoliv zásadních změn v hostitelském 

počítači.  Já osobně jsem začínal s programem VirtualBox, proto se mu budu věnovat nakonec 

a podrobněji.

Microsoft Virtual PC

Virtualizační program od Microsoftu je, podle vlastních stránekvii http://www.microsoft.com, 

primárně  určen  uživatelům  novějších  verzí  Windows,  kteří  potřebují  přístup  ke  starším 

programům  na  nových  verzích  již  nefunkčním.  Z  toho  vychází  i  podpora  hostitelského 

systému,  která  je  omezená pouze na produkty Microsoft  Windows.  Během svých prvních 

3 Základní přenos dat při připojení pomocí klienta prohlížení vzdálené plochy přes Remote Display Protokol 
jsem naměřil hodnoty blížící se hranici 8Mib/s, jak ukazuje příloha č.3.
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zkušeností s virtualizací jsem se setkal s problémy, když jsem chtěl virtualizovat operační 

systém Ubuntu. Proto jsem přešel na VirtualBox. Uživatel Čestmír Suchý hovoří o špatných 

zkušenostech  s  programy od VMware  a  naopak  kladně hodnotí  Microsoft  Virtual  PC po 

úspěšné virtualizaci počítačů s operačními systémy  Slax a OpenSUSE 10.2.viii

XenDesktop

XenDesktop je kvalitní aplikace od společnosti Citrix. Zdarma ke stažení je, po registraci na 

domovských stránkách  www.citrix.com  ix  , verze nesoucí název XenDesktop Express edition, 

která podporuje opět pouze hostitelské systémy Microsoft Windows. Placené verze programu 

podporují hostitelské operační systémy Microsoft Windows a Mac.

VirtualBox

VirtualBox je plně freewarový program. Lze ho stáhnout bez registrace z domovské stránky 

http://www.virtualbox.org/x. Jeho výhoda spočívá ve slušné podpoře hostitelských operačních 

systémů.  VirtualBox  podporuje  nejen  systémy Windows,  ale  i  Mac  a  v  současné  době 6 

různých distribucí  Linuxu.  Existují  dvě různé  verze.  Verze VirtualBox OSE a  VirtualBox 

PUEL. Verze OSE je poskytována s licencí GNU/GPL4. Má tedy přístupné zdrojové kódy v 

různých operačních systémech. Zkratka PUEL znamená Personal and Evaulation license, tedy 

pro Osobní nebo zkušební/hodnotící účely. Jde o již zkompilovaný binární kód. Tato verze 

ovšem  nabízí  o  něco  více  možností.  Tou  hlavní  je  podpora  RDP.  Dalšími  zajímavými 

možnostmi  je  podpora USB a  to  i  přes  virtuální  počítač  a  podpora  iSCSI.  Program je  k 

dispozici v češtině.

VMware Workstation

VMware Workstationxi nepatří mezi freewarové programy, nicméně zmiňuji ho pro ty, kteří by 

se chtěli pustit do virtualizace profesionálněji. Jak už bylo zmíněno je VMware ostříleným 

veteránem na poli virtualizace a tomu odpovídá i nabídka programů. VMware Workstation 

slouží k tvorbě virtuálních počítačů podobně jako VirtualBox, nicméně se udává, že méně 

zatěžuje systém samotný program a dovoluje tak lepší běh virtualizovaných počítačů. Zmínil 

bych zde i postřeh z článku o virtualizaci ve VMware Workstation od autora Radka Hulána, 

který má na virtualizovaném počítači nainstalovanou linuxovou distribuci Fedora, která mi 

nešla ve VirtualBoxu zprovoznit. 

4 Verze OSE je díky své politice zahrnuta v základním repozitáři pro linuxovou distribuci Ubuntu.
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4.6  Tři modely realizace virtualizace v učebnách

Virtualizace na jednotlivých strojích bez využití sítě

Tento první model je určen pro úplné začátečníky, nebo pro správce, kteří nechtějí zasahovat 

do současného stabilního stavu sítě. Virtualizační program je nainstalován na všech počítačích 

a v nich jsou pak připraveny virtuální počítače pro různé účely. Protože se soustředím na 

implementaci operačního systému Linux do výuky základů informačních technologií,  jako 

příklady možných využití  těchto virtuálních počítačů uvádím instalace různých operačních 

systémů a to zvláště Linuxových distribucí, neboť jsou často k dispozici bezplatně nebo za 

mnohonásobně nižší cenu než komerční operační systémy. Aniž by pedagog riskoval narušení 

stabilních operačních systémů na školních počítačích, může poskytnout studentům  možnost 

nainstalovat si systém dle vlastní volby a ozkoušet si ho. 

1) výhody tohoto modelu

• nenáročnost na síťovou správu

• studenti  se  seznámí  kromě  probírané  látky  i  s  virtualizací,  která  jim  otevře  nové 

možnosti

• jednotlivá nastavení virtualizačního software mohou být použity jako podklad k výuce 

o hardware

2) nevýhody tohoto modelu

• virtualizace zde funguje spíše jako pedagogická pomůcka než nástroj pro správu, což 

není samo o sobě záporem, ale nedochází k využití plného potenciálu virtualizace

• nedojde  k  žádné  centralizaci  hardwarových  zdrojů  a  tím  ani  k  ušetření  spotřeby 

energie

• nesnižuje se počet pracovních stanic pro správu

• virtualizované počítače jsou pod plnou kontrolou studentů. Nelze s nimi tedy počítat 

jako s plnohodnotnou pracovní stanicí spravovanou pouze správcem sítě.

• řízení  výuky  nelze  opírat  o  přehled  o  činnosti  žáků/studentů,  jako  je  tomu  v 

následujícím případě
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Virtualizace na hlavním počítači s využitím vzdáleného přístupu

Tato metoda zahrnuje instalaci virtualizačního software na hlavní počítač a klienta vzdálené 

plochy  na  každý  studentský  počítač  v  učebně.  Tato  metoda  už  je  opravdu  virtualizací, 

zahrnující přesunutí zátěže na jeden hlavní počítač. Pedagog může snadno kontrolovat práci 

studentů  a  pomáhat  aniž  by  opustil  hlavní  počítač.  Zároveň  mohou  počítače  sdílet  jeden 

virtuální počítač nebo naopak může na čas sdílet pedagog studentův virtuální počítač, aby tak 

mohl jednotlivci nebo všem demonstrovat určitou metodu, aniž by hrozilo, že někdo pořádně 

na prezentaci neuvidí, jako je tomu při použití projektorů v nedostatečně zatemněné místnosti. 

V případě, že škola nedisponuje ani projektorem ani finančními prostředky, lze v tomto bodě 

využít již zmiňovaného freewarového programu VirtualBox. Tomuto modelu se budu věnovat 

v podrobném návodu, kde Vás provedu instalací a nastavením pro vzdálený přístup.

1) výhody tohoto modelu

• centralizace výkonu snižuje energetické náklady.

• dává pedagogovi velmi dobrý nástroj pro kontrolu činnosti studentů.

• studenti mohou velmi dobře sledovat činnost pedagoga bude-li to potřeba5

• sdílení vzdálené plochy k jednomu PC umožní práci ve skupinách aniž by docházelo k 

náročným přesunům žáků/studentů kolem jednoho PC

2) nevýhody tohoto modelu

• náročnost na přestavbu sítě učebny (centralizace hardwarových prostředků, nastavení 

sítě a přístupových práv)

• je  nutné  zamezit  pedagogům do  detailu  kontrolovat  činnosti  žáků/studentů  během 

veřejného  přístupu  do  učeben.  Takováto  kontrola  by  mohla  být  protizákonná  z 

hlediska ochrany soukromí.

Virtualizace na hlavním serveru

Tento model je spíše pro ty, kteří chtějí využít virtualizace k plné správě celoškolní počítačové 

sítě.  Začíná teď již nezbytnou inventarizací hardwarových prostředků a jejich rozdělením do 

5 zajímavým experimentem v tomto bodě by mohl být vzdálený přístup pedagoga i studenta, kteří by se 
domlouvali prostřednictvím komunikátoru a mohou na sdíleném PC společně pracovat na projektu. Vzdálený 
přístup z domova žáka/studenta je ovšem podmíněn vysokorychlostním připojením. Nejlépe více než 8 
Mib/s.
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serverů podle úlohy. Je potřeba si ujasnit,  co všechno chce správce virtualizovat. Může jít 

nejen  o  desktopové  virtualizace,  ale  i  o  virtualizace  datových  úložišť  a  případně  i  o 

virtualizace aplikací. Skládá se z instalace hypervisora přímo na hardware, správné nastavení 

RD connection brokeru a rozinstalování softwarových klientů. Těmto řešením se věnují celé 

společnosti, které svým klientům nabízejí různé způsoby řízení sítí. Pokud by se někdo chtěl 

pustit do tohoto kroku sám a přitom neměl značné zkušenosti, odkazuji ho na knihu ze které 

čerpám Virtualizace podrobný průvodce a konkrétnější a obsáhlejší publikace o VMware, ve 

kterých se věnují i bezpečnostnímu zabezpečení a autentizaci.

4.7  Zavedení operačního systému Linux do výuky

Na méně IT náročných školách, kdy jsou z této oblasti využívány pouze základy (seznámení s 

počítačem,  využívání  internetu,  využívání  kancelářského  software),  není  nutné,  aby  měla 

škola na počítačích drahé licence Microsoft Windows. Naopak žáci/studenti se zkušenostmi z 

tohoto operačního systému ocení jiný. Jiný operační systém udrží pozornost pokročilejších 

uživatelů  a  žákům,  kteří  ještě  nemají  zkušenosti  s  počítačem,  je  zde  představen operační 

systém, který si mohou snadno zdarma pořídit. Hnacím motorem pro výuku je tedy přirozená 

lidská zvědavost. Žáci/studenti budou nejen zkoušet, kolik zátěže systém vydrží, ale můžou 

projevit  i  zájem o využití  daného systému při  vlastní činnosti.  Kromě této volnosti  může 

pedagog  připravit  demonstraci  různých  chování  stejných  programů  v  různých  operačních 

systémech.  Může upozornit  na přednosti  a  slabiny. Žáci/studenti  tak získají  větší  svobodu 

volby. Pro použití obou systémů (nebo i více) není nutné na každý počítač instalovat dva či 

více  operačních  systémů,  ale  je  možné  vytvořit  virtuální  počítače  a  připojovat  fyzické 

počítače přes klienta přístupu ke vzdálené ploše.

Proč  Linux?  Škola  připravuje  své  žáky/studenty  na  jejich  budoucí  zaměstnání.  A  lze 

předpokládat, že firmy začnou komerční software nahrazovat volně dostupným, jako se to 

děje  v  případě  kancelářského  balíku  OpenOffice.org,  aby  nemusely  investovat  finanční 

prostředky do nákladných licencí. Jistě se lze u komerčního software spolehnout na kvalitní 

podporu  hardware  i  bezpečnostních  aktualizací.  Nicméně  ne  každá  firma  využije  drahé 

zabezpečení a podporu nejnovějšího hardware. U linuxové distribuce Ubuntu se lze na jejich 

stránkách u odkazu na licence dočíst, že: “Ubuntu můžete zcela volně a především zdarma 

použít jak doma, tak ve firmě. Jeho licence vám umožňuje nainstalovat jej na libovolný počet 
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počítačů a používat k jakémukoli účelu. Ubuntu můžete volně sdílet se svými přáteli, rodinou, 

spolužáky či kolegy z práce. Totéž platí i pro všechny programy, které Ubuntu obsahuje.“xii 

Máme zde  k  dispozici  celý  operační  systém plně  zdarma,  tak  proč  ho  žákům/studentům 

nepředstavit jako alternativu? Nejen ve firmách, ale i pro osobní užití je potřeba si uvědomit, 

zda-li potřebuji placený operační systém. Placený operační systém využijí hráči počítačových 

her (v případě Microsoft Windows), protože jsou pravidelně vydávány aktualizované ovladače 

pro hardware a je tedy velmi dobře využit výkon. I uživatelé Mac OS mají výhodu v lepším 

výkonu. Zde je  operační  systém přizpůsoben počítačové sestavě Mac a komunikuje tak s 

hardware  přímo.  Uvádí  se,  že  Mac  OS  je  vhodný  především  pro  multimediální  tvorbu. 

Uživatel těchto operačních systémů platí i za bezpečnostní a jiné aktualizace, které jsou pak 

pravidelně  vydávány.  Pro  běžnou  kancelářskou  práci  nám  postačí  operační  systém 

poskytovaný zdarma. Zároveň musím upozornit, že všechny zmíněné operační systémy lze 

použít na práci jakoukoliv. To, že je některý z nich lepší v některé oblasti, neznamená, že by si 

zde  ostatní  ani  neškrtly.  Podpora  počítačových  her  pro  Mac  OS je  stále  lepší  a  kvalitní 

programy pro multimediální tvorbu jsou k dispozici i pro Windows a Linux. Zároveň vychází 

aktualizace i  pro některý zdarma přístupný systém. Existuje  software  pro všechny možné 

oblasti podporující různé operační systémy. Na Linuxech lze snadno vyučovat v textových 

editorech, tabulkových kalkulátorech a editorech prezentací. To především díky dostupnosti 

multiplatformního freewarového kancelářského balíku OpenOffice.org6,  jehož součástí  je  i 

editor  databází,  prostředí  pro  zápis  matematických  vzorců  a  základní  vektorový  grafický 

editor  OpenOffice.org  Draw.  Během  práce  v  prostředí  linuxové  distribuce  Ubuntu  jsem 

doinstaloval a mohu doporučit:

Gimp – pro výuku práce s fotografiemi a bitmapovou grafikou

Inkscape – pro výuku práce s vektorovou grafikou a její tvorbu

Blender – pro tvorbu 3D grafiky a 3D animací

Pitivi – pro seznámení s multimediální tvorbou

Quanta Plus – vývojové prostředí pro web

Lazarus – vývojové prostředí pro objektové programování s využitím programovacího jazyka 

Pascal

6 multiplatformní kancelářský balík OpenOffice.org podporuje operační systémy Windows, MacOS, Linux a 
Solaris.
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Linuxové distribuce pro výuku

Současná nabídka různých distribucí operačního systému Linux je velmi pestrá a lze si tedy 

vybírat pro různé účely tu nejvhodnější. Pokud máte vysoké požadavky na zabezpečení je 

možné zakoupit licenci komerčních distribucí, ale je třeba zmínit, že stále oproti Windows jde 

o řádově nižší investici. Pro podporu nejnovějších technologií se doporučuje distribuce OS 

Linux Fedora. Není ovšem určena pro začátečníky, protože ruku v ruce se zaměřením na nové 

technologie stoupají i  nároky na správu systému, aby byla zachována jeho stabilita. Nicméně 

setkal  jsem  se  s  názory,  že  je-li  Fedora  správně  nastavena  a  spravována  jde  o  nejlepší 

linuxovou distribuci. Stabilita a 100% obsah zdarma jsou požadavky, které splňuje Debian. 

Distribuce Linuxu, která se snaží dodržovat striktní pravidla pro podporu aktualizací a pro 

využívání  a  poskytování  výhradně  zdarma  přístupného  softwaru.  Z  tohoto  ale  vyplývají 

omezení, která běžný uživatel nepřekousne. Především jde o absenci nesvobodného softwaru 

jako  jsou  kodeky,  komprimační  formáty,  kontejnery  a  doplňky  jako  např.  prostředí  Java 

Environment a Adobe  Flash Player.  Z jádra Debianu vychází má nejoblíbenější  distribuce 

Ubuntu.  Nechci  tvrdit,  že  jde  o  nejlepší  distribuci,  ale  jde  o  distribuci  velmi  uživatelsky 

příjemnou a do které jsem nejvíce pronikl. Doporučil bych ji už kvůli snadné instalaci výše 

zmíněných  nesvobodných  doplňků,  které  se  instalují  v  rámci  jednoho  balíku  ubuntu-

restricted-extras  a  dvou  dodatečných  balíčků  s  kodeky  libcss2  a  non-free-codecs.  České 

stránky disponují mnohými návody z nejrůznějších oblastí nastavení hardware či software, 

včetně například nastavení nezničitelné plochy pro školy, kavárny apod. Jisté tradice mezi 

uživateli  dosáhla  i  linuxová  distribuce  Mandriva,  která  byla  i  jeden  čas  nabízena  jako 

alternativa k Windows na počítačových sestavách a noteboocích nabízených firmou Czech 

Computer s.r.o. Tato distribuce je kromě zdarma stažitelné verze přístupná i ve dvou dalších 

placených verzích.  Podobnou strategii  má i  SUSE od německých Novel.  Vychází  zdarma 

edice OpenSUSE, ale pouze pro placenou verzi jsou vydávány aktualizace a bezpečnostní 

záplaty.

Základní informace o jednotlivých distribucích

1) Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu/Edubuntu

• pro verzi 10.10 z října 2010

• Jednotlivé verze se liší grafickým prostředím
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• Předupravené verze pro grafická prostředí Gnome, KDE a Xfce

• Edubuntu je  verze  Ubuntu zaměřená na výuku.  Obsahuje tedy několik  výukových 

programů pro nejrůznější oblasti.

• Podle officiálních stránek Linux Mint je Ubuntu 3. nejpoužívanější operační systémxiii.

• minimální  požadavky  (Ubuntu/Kubuntu/Edubuntu):  512MB  RAM,  5GB  volného 

místa na disku

• minimální  požadavky  (Xubuntu):  128MB/160MB RAM7,  1.5GB volného  místa  na 

disku

2) Linux Mintxiv

• pro verzi 10 Julia

• Předupravené verze pro grafická prostředí Gnome, KDE, Xfce a LXDE

• Podle stránek Linux Mint je tento operační systém 4. nejpoužívanější na domácích 

počítačíchxiii.

• minimální požadavky: 512MB RAM

3) Mandrivaxv

• Při instalaci lze zvolit grafické prostředí KDE, Gnome, nebo jiné

• minimální  požadavky  bez  3D  akcelerace:  128MB  (256MB)  RAM,  1,5GB  (4GB) 

volného místa na disku

4) OpenSUSExvi

• Při instalaci lze zvolit grafické prostředí KDE, Gnome, nebo jiné

• minimální požadavky: 512MB RAM, 0.5GB (2.5GB)6 volného místa na disku

5) Fedoraxvii

• Grafická prostředí KDE, Gnome a Xfce

• Uvádí podporu i pro platformy PowerPC (počítače Mac ale i jiné)

7 již u 128MB RAM se systém dá používat ale až u 160MB RAM je systém stabilní
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• Minimální  požadavky:  256MB/512MB  RAM,  400MHz  (1GHz  a  více)6 procesor, 

620MB (2.3GB )8 volného místa na disku

Grafická prostředí

Různorodost distribucí Linux OS je nezměrnáxviii a stejně tak i různorodost jejich grafických 

prostředí. Existuje jich velké množství. Proto jsem se rozhodl věnovat těm nejpoužívanějším 

krátký odstavec a některá další již jen zmínit.

Linuxové distribuce disponují všeho všudy třemi hlavními grafickými prostředími. Jsou jimi 

KDE, Gnome a Xfce. V pořadí od graficky nejnáročnějšího po nejméně náročný. Ačkoliv 

grafická  stránka  operačního  systému by neměla  být  nijak  zvláště  ovlivňující  je  jasné,  že 

uživatelé v současnosti již nechtějí při své práci používat souborový manažer Volcov. Uživatel 

má  raději,  když  na  něj  ikonky  mrkají,  kurzor  připomíná  hezké  zvířátko  apod.  Proto  pro 

příjemnou práci v Linuxu je potřeba zvolit ten správný grafický interface.

Pro výkonné počítačové sestavy, popř. virtuální počítače, je KDE velmi hezkým prostředím. 

Základní rozvržení není nijak zvláště odlišné od klasického „Plocha, lišta a start“ známé z 

Windows.   Již  od  začátku  KDE disponuje  hezkými  průhlednými  efekty  a  aplikacemi  na 

plochu. Na ilustraci 1: aplikace na plochu (KDE, Kubuntu) můžete vidět několik málo tzv. 

widgetů9.  Analogové hodiny, monitorování aktivity připojení k síti  a štítek pro poznámky. 

Těchto aplikací je ale mnohem více.

8 údaje v závorkách jsou vhodné pro pracovní prostředí. Údaje mimo závorky jsou pro rozběh operačního 
systému bez grafického prostředí a jakékoliv softwarové výbavy.

9 aplikace na plochu mívají různá označení. V případě KDE se používá „widget“, v případě Gnome a aplikace 
Screenlets se jedná o „desklet“, nebo lze využít i aplikace Google gadgets.
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Gnome je zlatou střední cestou. Je vhodné i pro slabší sestavy, ale lze jej pomocí vypínání a 

zapínání různých efektů velmi dobře přizpůsobit výkonu počítače na míru. Co může uživatele 

ze začátku poněkud mást je základní rozvržení Plochy. Hlavní menu je v podobě tří nabídek 

na horní liště a spodní slouží pro přepínání ploch, minimalizovaných oken a přístup do koše.

Xfce  je  prostředím  vynikajícím  především  rychlostí.  Bez  zvláštních  efektů  se  snaží  o 

maximální rychlost a přehlednost a proto je vhodné i  pro velmi slabé počítače.  Pokud se 

budete řídit mým návodem pro tvorbu počítačové učebny využívající VirtualBox a klienta 

připojení  ke vzdálené  ploše  a  nechcete  zatím mnoho investovat  do  výkonného hardware, 

můžete toto realizovat v menším měřítku za použití méně náročných systémů využívajících 

právě toto prostředí.

Osobně bych pro operační systém Ubuntu doporučil Gnome na základě vlastní zkušenosti. 

KDE se mi jevilo poněkud nestabilní, ačkoliv jde o efektnější a hezčí prostředí. Pokud jste si 

zvykli na hodiny na ploše z Windows Vista a hezká poloprůhledná okna tématu Windows 

Aero, je pro Vás KDE jasnou volbou. U distribuce Ubuntu název odlišuje použitý grafický 

interface.  Ubuntu  používá  Gnome,  Kubuntu  KDE a  Xubuntu  Xfce.  U  distribucí  Fedora, 

Mandriva a  OpenSUSE v případě  instalace  z  instalačního DVD Vám je  nabídnuto,  který 

grafický interface chcete pro svůj systém použít.

Další grafická prostředí pro linuxové systémy jsou např LXDE, Fluxbox ad.
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4.8  Příklad výukové hodiny v textovém editoru

Příprava software

Hlavní výkonný počítač má nainstalovaný program VirtualBox verzi PUEL s nainstalovaným 

balíčkem extra doplňků. Na počítačích pro studenty je nainstalován klient vzdálené plochy 

využívající RDP.

Vytvoříme virtuální počítač s podílem výkonu odpovídající počtu předpokládaných běžících 

počítačů, na který nainstalujeme libovolný operační systém. Pro účely výuky v operačním 

systému Linux doporučuji Ubuntu. Ubuntu má balík OpenOffice již předinstalovaný, takže 

zbývá už jen aktualizovat a nastavit sdílenou složku, do které zadáme studentům úkol. Takto 

připravený počítač rozkopírujeme, abychom jich získali tolik, kolik je potřeba a můžeme u 

každého  z  nich  i  vytvořit  snímek.  Studenti  si  mohou  dělat  cokoliv  v  těchto  virtuálních 

počítačích, ale pedagog bude mít vždy velmi rychle po ruce nástroj, kterým dá studentům 

počítač  do  původního  stavu.  Snímky  lze  vytvářet  i  pravidelně.  Budeme-li  zachovávat  u 

každého počítače vždy dva snímky, jeden z předchozí hodiny a jeden z předposlední hodiny a 

budeme-li  vždy  přepisovat  na  konci  hodiny  ten  starší,  budeme  mít  zálohovaná  poměrně 

aktuální data.

Hodina výuková

V  programu  VirtualBox  u  virtuálního  počítače  povolíme  více  současných  připojení  a 

připojíme prostřednictvím vzdálené plochy každý počítač v učebně. Výhoda tohoto způsobu 

výuky je  rozhodně v tom,  že  každý student  má dobrý výhled na pedagogovu prezentaci, 

protože  se  děje  přímo  na  jeho  monitoru.  Není  proto  nutné  tlumit  osvětlení  kvůli 

dataprojektoru, a proto si studenti mohou dělat poznámky. Značnou nevýhodou jsou možné 

zásahy všech účastníků do počítače. Tyto možné zásahy může pedagog eliminovat pouze svou 

autoritou. Na připraveném dokumentu předvede pedagog formát textu pomocí stylů, vkládání 

obrázků  a  jejich  uzamykání,  tvorbu  číslování  a  odrážek,  automatické  generování  obsahu, 

zalomení,  záhlaví,  zápatí,  atd.  Toto  může  pomocí  virtuálních  počítačů  odprezentovat  na 

několika různých operačních systémech. Hodina může být rozdělena za účelem demonstrovat 

jeden určitý jev v několika různých textových editorech. Setkal jsem se se studenty, kteří si 

mechanicky pamatovali, jak určitého jevu/formátu docílit krok za krokem. Tento způsob učení 

jim ale téměř dočista znemožňuje práci v jiných textových editorech. Cílem výuky ve více 
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operačních systémech není naučit studenty do puntíku ve všech profesionálně pracovat, ale 

naučit je pojmům a intuitivnímu chápání, které jsou pro všechny společné. Nechat je si osvojit 

určité univerzální postupy.

Hodina praktická

V programu VirtualBox se spustí tolik virtuálních počítačů, kolik bude přítomno studentů a 

kolik bude fyzických klientských stanic.  Tyto stanice připojíme pomocí  klienta  prohlížení 

vzdálené  plochy  a  jsme  připraveni  na  hodinu.  Se  začátkem  hodiny  pedagog  nakopíruje 

předlohu dokumentu (ve formátu pdf nebo jakémkoliv formátu, který zobrazí výsledek, ale 

nedovolí  jeho  převod  na  text),  který  mají  studenti  vytvořit,  do  složky,  jejíž  sdílení  s 

virtuálními počítači je nastaveno. Chceme-li vidět, dokáží-li studenti pracovat se správným 

formátováním textu, můžeme jim předpřipravit soubor s neformátovaným textem. Stejně tak 

do této složky vložíme obrázky, které  budou studenti  potřebovat,  jestliže se v dokumentu 

vyskytují. Hodina může být stavěna se zaměřením na prohlubování schopností ve vybraném 

editoru. Potom můžeme nechat studenty zvolit si operační systém a editor. Nebo může být 

stavěna  na  užití  osvojených  univerzálních  postupů.  Potom mohou  být  editory  a  operační 

systémy zvoleny pro všechny nebo pro jednotlivce náhodně. Pedagog může práci a postup 

studentů  sledovat  ve  virtualboxu.  Může  se  i  prostřednictvím virtuálního  počítače  věnovat 

studentům jednotlivě a některé jevy jim dovysvětlit či doukázat, aniž by musel vstávat od 

hlavního počítače.
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5  Virtualizační program Oracle VM VirtualBox

5.1  Průvodce instalací Oracle VM VirtualBox 4.0.2

První okno Vás uvítá do instalace tohoto programu.

Na druhém lze vybrat, které součásti se mají instalovat. 

viz Ilustrace 2: výběr součástí a umístění instalace.

• VirtualBox Application – samotný program

• VirtualBox USB Support – podpora připojování 

zařízení přes USB port

• VirtualBox  Networking  –  instalace  sítě  pro 

VirtualBox

• VirtualBox  Bridged  Networking  –  umožňuje 

přístup virtuálních počítačů na internet

•

• VirtualBox Host-Only Networking – umožňuje 

vytvořit lokální síť mezi virtuálními počítači

• VirtualBox  Python  Support  –  podpora 

scriptovacího programovacího jazyka Python

Položka Location vypisuje adresu umístění, kam se má program nainstalovat. Umístění lze 

snadno změnit tlačítkem „Browse“. Tlačítkem „Disk Usage“ lze získat velmi dobrý přehled o 

velikostech dostupných pevných disků, velikostech dostupného volného prostoru a prostoru, 

který bude po instalaci program zabírat (viz  Ilustrace 3:  přehled Disk Usage). Máme-li tedy 

vybráno  co  a  kam nainstalovat  můžeme  přejít  na  další  okno,  které  nám  nabízí  instalaci 

zástupců programu na plochu a do panelu snadného spuštění (viz Ilustrace 4: volby pro tvorbu

zástupců  programu).  Předposlední  okno  před  zahájením  instalace  souborů  varuje  před 

dočasným výpadkem připojení k internetu kvůli  instalaci síťových součástí  programu (viz 

Ilustrace  5:  varování  před  výpadkem sítě).  Proto  se  před  zahájením instalace  ujistěte,  že 
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nebudete  připojení  k  internetu  potřebovat  např.  kvůli  probíhajícímu  stahování,  které 

nepodporuje obnovování. K tomuto výpadku dojde opravdu jen na moment a jen na počítači, 

na kterém je program instalován. V následujícím okně již tlačítkem Install zahájíte kopírování 

souborů a instalaci programu. Během kopírování dochází k instalaci ovladačů, které Windows 

XP nemusí znát a může Vás upozornit varovnou tabulkou, že software neprošel testem pro 

získání loga systému Windows(viz Ilustrace 6: varování před nekompatibilitou). Pokud jste si 

stáhli verzi určenou pro váš systém, nemusíte mít obavy a můžete klidně dále pokračovat. 

Poslední okno instalace nás informuje o úspěšné instalaci programu a zároveň nabízí možnost 

program  spustit  hned  po  odkliknutí  tlačítka  Finish  (viz  Ilustrace  7:  konec  instalace). 

Kliknutím na  tlačítko  Finish  jste  úspěšně  nainstalovali  program do  počítače  a  můžete  se 

vrhnout na jeho první spuštění.
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Ilustrace 5: varování před výpadkem sítě
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5.2  První spuštění programu Oracle VM VirtualBox

Pokud  vše  proběhlo  správně,  měl  by  program 

rozpoznat jazyk systému a v tom s Vámi komunikovat. 

Pokud s Vámi program nekomunikuje česky, pokuste 

se češtinu nalézt v menu File v položce Preferences. 

Otevře  se  Vám  okno  VirtualBox  –  Settings,  kde  v 

levém  sloupci  vybereme  Language,  v  listu  různých 

jazyků  nalezneme  češtinu  a  potvrdíme  tlačítkem  Ok 

(viz  Ilustrace  8:  výběr  jazyka).  Nyní  si  projdeme 

jednotlivá menu a jejich položky, které nám nabízejí.

• Soubor (Ilustrace 9: menu soubor)

◦ Správce virtuálních médií – pomocí tohoto 

okna můžeme snadno získat přehled o všech 

našich  virtuálních  discích  a  obrazech  CD, 

DVD  a  disket.  Při  každém  spuštění  je 

dostupnost  médií  ve  správci 

překontrolována.

◦ Importovat applianci

◦ Exportovat applianci

◦ Předvolby – volba Předvolby umožňuje základní nastavení programu

▪ Obecné – zde lze nastavit výchozí složku při tvorbě virtuálních počítačů 

a knihovnu pro autentizaci vzdáleného přístupu.

▪ Vstup –  zde  lze  nastavit  klávesu,  která  umožňuje  opustit  hostovaný 

operační systém. To je velmi důležité. Pokud je okno ve kterém běží 

virtuální  počítač  aktivováno,  jsou  veškeré  povely  klávesnice  (s 

vyjímkou právě klávesy pro vstup a kombinace kláves ctrl+alt+delete) a 

pohyby myši přesunuty dovnitř virtuálního počítače. Kurzor též nemůže 

opustit  okno virtuálního počítače dokud není  stisknuta klávesa vstup 

nebo dokud nejsou správně nainstalovány přídavky pro hosta.
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Ilustrace 8: výběr jazyka

Ilustrace 9: menu soubor



▪ Aktualizace – věnuje se nastavení kontroly aktualizací programu

▪ Jazyk – umožňuje změnit jazyk prostředí programu

▪ Síť – dovoluje podrobněji nastavit i větší množství virtuálních sítí, do 

kterých budou mít virtuální počítače přístup.

▪ Rozšíření – prostřednictvím tohoto okna lze spravovat různé doplňky 

programu

• Počítač

◦ Nový  –  vytvoří  nový  virtuální  počítač.  Postupu  pro  vytvoření  takového 

počítače se věnuji podrobněji v kapitole Tvorba virtuálního počítače na str. 32.

◦ Přidat – můžete přidat již existující virtuální počítač, který jste si vytvořili třeba 

již dříve na jiném počítači

◦ Nastavení – podrobné nastavení virtuálního počítače. O této volbě se podrobně 

rozepisuji v kapitole Nastavení virtuálního počítače na str.34

◦ Odstranit – smaže virtuální počítač

◦ Spustit – spustí vybraný virtuální počítač

◦ Zrušit – zruší/smaže uložený stav počítače

◦ Pauza – pozastaví chod virtuálního počítače

◦ Aktualizovat – obnoví stav dostupnosti virtuálního počítače

◦ Zobrazit záznam – zobrazí soubory se záznamy vybraného virtuálního počítače

◦ Zobrazit se správci souborů – zobrazí soubory vybraného virtuálního počítače 

v souborovém manažeru

◦ Vytvořit zástupce na ploše – vytvoří zástupce virtuálního počítače na ploše

• Nápověda

◦ Obsah – otevírá základní nápovědu programu, také dostupnou při stisku F1

◦ Webová stránka VirtualBoxu... - otevírá internetové stránky aplikace
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◦ Resetovat  všechna  varování  –  pokud  jsou  varování,  kterým  bylo  zaškrtnuto 

nezobrazovat a chceme, aby se znovu zobrazila, slouží k tomu tato volba

◦ Zkontrolovat  aktualizace  –  na  internetu  ověří,  není-li  již  dostupná  nová  verze 

programu

◦ O aplikaci VirtualBox – základní informace o produktu

5.3  Tvorba virtuálního počítače

Začněme  kliknutím  na  tlačítko  nový 

nebo volbou Počítač → Nový. Otevře se 

průvodce,  který  nás  přivítá  a  pak  nás 

podrobně  provází  jednotlivými  kroky. 

Prvním krokem je pojmenování našeho 

virtuálního  počítače  a  výběr  systému, 

který na něj budeme chtít  nainstalovat. 

Na obrázku Ilustrace 10: název a systém

virtuálního  PC vidíte,  že  jsem  vybral 

operační systém Linux verzi OpenSUSE a pojmenoval jsem tento budoucí virtuální počítač 

jako VPC001_OpenSUSE_test. Pojmenování virtuálního počítače by mělo být jednoznačné a 

doporučuji  nepoužívat  mezery.  Usnadní  to  autentizační  nastavení  u  vzdáleného  přístupu. 

Dalším  krokem  je  přidělení  operační  paměti.  Jestliže  byl  v  předchozí  části  vybrán  pro 

VirtualBox známý operační systém, je v tomto okně již přednastavená minimální hodnota 

operační paměti pro tento systém jako na mém případě na ilustraci  11:  operační paměť pro

virtuální  PC.  Barevně  máte  rozlišeno,  kolik  si  můžete  dovolit  přidělit  operační  paměti  v 

závislosti na ohrožení chodu hostitelského operačního systému. Jakmile jsme vybrali velikost 

operační paměti můžeme přejít k přidělení virtuálního disku. Ve chvíli, kdy budeme mít více 

virtuálních  počítačů  a  budeme chtít,  aby  přistupovaly  na  stejný  disk,  využijeme i  ostatní 

možnosti, ale nyní si vytvoříme nový pevný disk.
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Ilustrace 10: název a systém virtuálního PC



5.4  Tvorba virtuálního pevného disku

V tuto chvíli se nám otevře průvodce tvorbou virtuálního pevného disku. Přeskočme tedy 

uvítání a vrhněme se na první volby (viz Ilustrace 12: tvorba virtuálního pevného disku).

• Dynamicky se zvětšující obraz – je soubor virtuálního pevného disku, který již od 

začátku zabírá pouze velmi málo místa. Jeho velikost bude postupně růst s množstvím 

dat  ukládaných prostřednictvím virtuálního  počítače  na  tento  virtuální  pevný  disk. 

Velikost kterou nastavujeme je tedy limit,  který nesmí velikost souboru virtuálního 

pevného disku překročit.

• Obraz o pevně dané velikosti – vytvoří soubor, který již od začátku bude zabírat tolik 

místa, kolik pro něj zvolíme.

Pokud si přejete pouze nějaký systém ozkoušet, postačí volba Dynamicky se zvětšující obraz. 

Soubor virtuálního pevného disku je vytvořen ihned a bude zabírat jen tolik místa, kolik bude 

nutné. Obrazy o pevně dané velikosti budou vhodnější ve chvíli, kdy budeme vytvářet větší 
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Ilustrace 12: tvorba virtuálního pevného disku

Ilustrace 11: operační paměť pro virtuální PC



počet pracovních virtuálních počítačů. Předejdeme tak nutnosti velmi často defragmentovat 

náš hlavní disk. V dalším kroce nás čeká nastavení velikosti virtuálního pevného disku a jeho 

pojmenování a umístění (viz Ilustrace 13: název a velikost virtuálního pevného disku str.34). 

Defaultně se soubor ukládá do uživatelova profilu do složky VirtualBox VM's nebo do složky, 

kterou  jsme  vybrali  v  nastavení  Soubor  →  Předvolby  →  Obecné.  Následuje  shrnutí  a 

dokončení  tvorby  virtuálního  pevného  disku  a  shrnutí  a  dokončení  tvorby  virtuálního 

počítače.  Nyní  je  náš  první  virtuální  počítač  hotov  a  my  se  můžeme  podívat  na  jeho 

podrobnější nastavení.

5.5  Nastavení virtuálního počítače

Okno nastavení  vyvoláte  kliknutím na ikonu Nastavení  nebo výběrem z menu Počítač → 

Nastavení.

• Obecné

◦ Základ

− Obsahuje základní informace identifikující virtuální počítač. Jméno a operační 

systém.

◦ Pokročilé
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Ilustrace 13: název a velikost virtuálního pevného disku



− Obsahuje  nastavení  defaultní  složky  pro  tzv.  snímky10,  nastavení  způsobu, 

jakým bude fungovat schránka mezi hostovaným a hostitelským OS, nastavení 

pamatování změn na vyjímatelných mediích a nakonec zobrazení nástrojové 

lišty virtualboxu ve virtuálních počítačích při celoobrazovkovém režimu.

◦ Popis

− Záložka,  kam  můžete  vložit  libovolné  poznámky  k  tomuto  virtuálnímu 

počítači.

• Systém

◦ Základní deska

− Zde  již  začíná  nastavení  virtuálního  hardwaru.  Pokud  potřebujete  doladit 

nastavení např. operační paměti  vyhrazené pro virtuální počítač,  můžete tak 

učinit  v  této  nabídce.  Dále  je  zde  pořadí  bootování,  volba  čipové  sady  a 

několik dalších extra voleb pro různé systémy.

◦ Procesor

− Disponuje-li  Váš  počítač  větším  počtem  procesorů  nebo  vícejádrovými 

procesory můžete virtuálnímu počítači nastavit přístup k většímu počtu právě 

na této záložce.

◦ Akcelerace

− Počítače  vybaveny  procesory  s  podporou  virtualizace  mohou  využít  této 

záložky k zefektivnění přístupu virtuálního počítače k procesoru.

• Obrazovka

◦ Video

− Zde lze nadefinovat množství operační paměti Vaší grafické karty vyhrazené 

pro  virtuální  počítač.  Rovněž  lze  aktivovat  2D  popř.  3D  akceleraci.  Tyto 

možnosti jsou efektivnější, jsou-li skombinovány s instalací přídavků pro hosta 

do virtuálního počítače. Této instalaci se věnuje kapitola Přídavky pro hosta 

str. 40.

10 snímek zde neznamená fotografický záznam obrazovky počítače, ale zaznamenání stavu počítače v daném 
okamžiku (registrů, nainstalovaných programů apod.). Jde o jakýsi bod obnovy pro virtuální počítač.
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◦ Vzdálená obrazovka

− Pokud máme nainstalovaný  VirtualBox  verzi  PUEL,  máme přístupnou  tuto 

záložku, kde lze nastavit vzdálený přístup k virtuálnímu počítači. Kromě portu, 

přes  který  lze  tento  virtuální  počítač  volat  zde  nastavujeme  i  autentizaci 

přístupu, čas do vypršení autentizace a možnost více současných připojení do 

virtuálního počítače. Vzdálený přístup se u VirtualBoxu řídí protokolem RDP. 

Pro správný běh vzdáleného přístupu je třeba nainstalovat extra doplňek do 

programu,  který  rozběhne  nad  programem  VRDP  server.  Instalace  tohoto 

doplňku  je  rozebrána  v  kapitole  Instalace  balíčku  doplňků  VirtualBox

Extension Pack na str. 41.

• Úložiště

◦ Tato volba se podrobně zabývá úložišti a jejich připojení přes řadiče. Zde můžete 

přidávat  přístup  např.  k  více  zřízení  CD/DVD/BD ROM nebo více  virtuálních 

disků.

• Zvuk

◦ Dovoluje nastavit typ virtuální zvukové karty a ovladač pro virtuální počítač.

• Síť

◦ Zde lze k virtuálnímu počítači připojit až 4 síťové karty s různým přístupem. Lze i 

zvolit jejich typ a je-li do nich připojen síťový kabel, či nikoliv. Volba síťový kabel 

připojen/odpojen  lze  využít  během  běhu  virtuálního  počítače,  kdy  již  nelze 

přenastavovat  hardware.  Tato  volba  je  přístupná  z  nástrojové  lišty  virtuálního 

počítače (viz kapitola Nástrojová lišta ve virtuálním počítači str. 37).

• Sériové porty

◦ Zde lze nastavit  přístup k jednotlivým sériovým portům počítače a další  jejich 

možnosti

• USB

◦ V této části nastavení můžeme upřesnit přístup virtuálního počítače k USB portům 

a zařízením hostitelského počítače.  Pomocí filtrů lze odfiltrovat přístup např.  k 
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vyměnitelným  datovým  úložištím,  které  bude  používat  uživatel  hostitelského 

systému.

• Sdílené složky

◦ Pokud potřebujete přístup k souborům z virtuálního počítače do hostitelského nebo 

naopak, můžete zde nastavit sdílenou složku hostitelského počítače a nastavit k ní 

přístup na jednosměrný nebo obousměrný. Přístup ke sdílené složce je ale potřeba 

udělat i ve virtuálním počítači. V některých případech lze tak učinit pouze až po 

instalaci přídavků pro hosta (kapitola Přídavky pro hosta str.40).

5.6  První spuštění virtuálního počítače

I zde program VirtualBox poskytuje průvodce 

prvním  spuštěním  virtuálního  počítače.  Po 

uvítání  následuje  výběr  instalačního  média. 

Zde  můžete  vybrat  z  přehrávačů  medií 

připojených  k  počítači,  nebo  z  uložených 

obrazů  CD/DVD.  Pokud  vyberete  obraz, 

uloží  se  zároveň  i  do  správce  virtuálních 

médií,  odkud  bude  pro  příště  snadněji 

přístupný.  Po  dokončení  výběru  následuje 

okno se shrnutím. Po jeho zavření nastartuje virtuální počítač.

5.7  Nástrojová lišta ve virtuálním počítači

Pokud  máte  virtuální  počítač  spuštěný  v  okně,  máte  všechny  důležité  vstupy  pro  jeho 

nastavení  za  běhu  v  nabídkách  „Počítač“  a  „Zařízení“.  Pokud  ale  využijete  spuštění  v 

celoobrazovkovém  režimu,  tzv.  Fullscreen,  pomocí  současného  stisku  klávesy  pro  vstup 

(původně  přednastaveno  na  klávesu  pravý  Ctrl)  a  klávesy  „F“,  můžete  kontrolovat  např. 

připojení virtuálních médií nebo i jiná nastavení prostřednictvím nástrojové lišty.

• Špendlík – ikonka se špendlíkem kontroluje skrývání nástrojové lišty VirtualBoxu.

• Počítač
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◦ Přepnout  do  režimu  celé  obrazovky  –  přepíná  virtuální  počítač  z  okna  do 

celoobrazovkového režimu.

◦ Přepnout do bezešvého režimu -

◦ Přepnout do přizpůsobivého režimu – tato volba roztáhne obrazovku virtuálního 

počítače na tvar okna. Tuto volbu využijete, pokud virtuální počítač běží v menším 

rozlišení (např.  během instalace operačního systému, kdy ještě nejsou dostupné 

„Přídavky pro hosta“ viz kapitola  Přídavky pro hosta str.  40) a vy byste ji rádi 

zobrazili  bez  černých/šedých/prázdných  okrajů  např.  pro  lepší  prezentaci.  Při 

zapnutí této volby není dostupná nástrojová lišta ani nabídky pod hlavičkou okna, 

proto je dobré zapamatovat si klávesovou zkratku pro přepnutí zpět – současný 

stisk klávesy pro vstup a klávesy „C“.

◦ Automaticky přizpůsobit hostovanou obrazovku

◦ Přizpůsobit  velikost  okna  –  opak  přizpůsobivého  režimu.  Tato  volba  nastaví 

velikost okna přesně podle velikosti obrazovky virtuálního počítače. Nabídky pod 

hlavičkou okna jsou přístupné.

◦ Zakázat  integraci  myši  –  Tato  volba  zastaví  automatické  odchytávání  myši  při 

přejetí kurzorem nad oknem.

◦ Vložit Ctrl+Alt+Delete – kombinace těchto kláves má vysokou prioritu a proto na 

ně  vždy  reaguje  hostující  operační  systém.  Pro  stisk  této  kombinace  uvnitř 

virtuálního počítače je potřeba využít tuto volbu z nabídky, nástrojové lišty nebo 

klávesovou zkratkou – současným stiskem klávesy pro vstup a klávesy „Delete“.

◦ Sejmout snímek – Tato volba nevytváří snímek obrazovky, ale jakýsi bod obnovy 

systému. Snímek můžete doplnit popisem stavu počítače a tím si usnadnit přehled 

funkčních stavů systému po instalaci různých programů.

◦ Informace o sezení – tato nabídka otevře okno se dvěma záložkami

◦ Detaily – zobrazí základní informace o nastavení virtuálního počítače. Jednotlivé 

položky jsou rozepsány podrobněji v kapitole  Nastavení virtuálního počítače na 

str. 34.

◦ Runtime – zobrazuje informace platné v momentě, ve kterém se nachází virtuální 
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počítač.  Můžete  zde  sledovat  aktivitu  síťových  připojení  nebo  třeba  změny 

rozlišení  obrazovky  virtuálního  počítače  od  spuštění  po  načtení  ovladačů 

VirtualBoxu. Je zde i přehledně zobrazeno využití virtuálních úložišť za dobu běhu 

virtuálního počítače.

◦ Pauza – pozastaví běh virtuálního počítače

◦ Reset – tzv. tvrdý reset počítače

◦ ACPI vypnutí – vyvolá v hostovaném počítači reakci na stisk vypínacího tlačítka

◦ Zavřít...  -  tato volba vám dovolí  vypnout počítač s uložením jeho stavu, poslat 

počítači signál vypnutí, nebo ho vypnout způsobem, podobném odříznutí počítače 

od přívodu elektrického proudu.

• Zařízení

◦ CD/DVD  zařízení  –  umožňuje  přístup  virtuálního  počítače  k  CD/DVD 

mechanikám nebo CD/DVD obrazům

◦ USB zařízení – zpřístupňuje virtuálnímu počítači USB zařízení

◦ Síťové  karty  –  otevře  stejné  možnosti  nastavení,  jako  v  případě  nastavení 

virtuálního  počítače  v  hlavním okně s  tím,  že  připojovat  a  odpojovat  virtuální 

síťové  karty  za  běhu  nelze.  Lze  ale  měnit  jejich  připojení  k  sítím  a 

připojení/odpojení virtuálního kabelu

◦ Sdílené  složky  –  umožňuje  nastavení  sdílených  složek  počítače  s  počítačem 

virtuálním

◦ Povolit  vzdálený server – pokud již tak nebylo učiněno v nastavení virtuálního 

počítače, je možné pomocí této volby umožnit vzdálený přístup.  Port pro tento 

přístup je nastaven na základní hodnotu 3389. Tento port lze změnit pouze v době, 

kdy je virtuální počítač vypnutý.

◦ Instalovat přídavky pro hosta – tato volba připojí do hostovaného systému obraz 

CD s  ovladači  pro  virtuální  hardware  pro různé  operační  systémy.  Tuto  volbu 

využijete  především v  případě,  kdy  máte  na  virtuálním počítači  nainstalovaný 

operační  systém Microsoft  Windows  nebo  pokud  nechcete  povolit  virtuálnímu 
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počítači přístup k internetu. Pokud máte virtuální počítač připojený k internetu a 

máte na něm nainstalovaný operační systém Linux, je vhodnější přidat si repozitář 

VirtualBoxu (pokud je to potřeba) a nainstalovat nejnovější  přídavky pro hosta 

odtud. Instalaci přídavků pro hosta se věnuji podrobně v kapitole 5.8 Přídavky pro 

hosta  na  str.  40,  kde  se  věnuji  hostovaným  operačním  systémům  Microsoft 

Windows XP SP2 a Ubuntu 10.10.

5.8  Přídavky pro hosta

Instalace přídavků pro hosta Ubuntu 10.10

Pro  instalaci  balíčků  přídavků  pro  hosta  programu  VirtualBox  používám  správce  balíků 

Synaptic11. V něm je potřeba vybrat k instalaci balíčky

virtualbox-ose-guest-dkms12

virtualbox-ose-guest-x11

virtualbox-ose-guest-utils

Po jejich nainstalování je potřeba restartovat operační systém.

Instalace přídavků pro hosta Microsoft Windows XP

Přes  nabídku Zařízení  vybereme možnost  Instalovat  přídavky pro  hosta,  nebo současným 

stiskem klávesy pro vstup a klávesy „D“. Pokud v počítači  ještě není stažen obraz CD s 

přídavky pro hosta, stáhne se nyní a připojí se do virtuálního počítače.

V případě  Winodows  XP by  se  měl  obraz  CD  s  přídavky  spustit  automaticky.  Instalace 

přídavků pro hosta bohužel není v současné době ještě přeložena.  První obrazovka vítá v 

průvodci  instalací  přídavků  pro  hosta  a  doporučuje  vypnout  ostatní  aplikace,  aby  měl 

instalační program přístup k úpravě některých souborů.

Druhé okno slouží k výběru umístění instalace.

Další část se věnuje instalaci jednotlivých součástí. Zde lze instalaci rozšířit o experimentální 

podporu 3D. Tato volba lze nainstalovat pouze v nouzovém bezpečnostním módu Windows 

11 Pokročilý správce balíků Synaptic lze najít v hlavním menu v nabídce Systém → Správa → 
Správce balíků Synaptic. Pro instalace různých verzí programů, knihoven apod. je tento správce vhodnější, 
protože lépe hlídá návaznosti a stav balíků. Také disponuje více možnostmi, jak balíky filtrovat a spravovat.

12 instalace tohoto balíčku je v rámci návazností balíků doplněna o instalaci balíků dkms, fakeroot a patch
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XP. Pokud si přejete tuto volbu vyzkoušet, je nutné restartovat virtuální počítač a stiskem 

klávesy  F8 po startu  spustit  Windows XP v  nouzovém bezpečnostním režimu.  Tlačítkem 

Install zahájíte kopírování a instalaci souborů.

Během instalace je možné, že Windows XP bude upozorňovat na nekompatibilitu některých 

ovladačů obdobně jako v kapitole Průvodce instalací Oracle VM VirtualBox 4.0.2 (str. 28) na 

obrázku  Ilustrace 6: varování před nekompatibilitou na str.  29. Těmto ovladačům můžeme 

důvěřovat a odkliknout možnost „Pokračovat“.

Po instalaci následuje poslední okno s volbou reboot now (restartovat nyní) nebo reboot later 

(restartovat  později).  Doporučuji  nechat  původní  volbu  a  kliknutím  na  „Finish“  nechat 

virtuální počítač restartovat.

5.9  Instalace balíčku doplňků VirtualBox Extension Pack

Pro  nasazení  programu  VirtualBox  do  sítě  je  potřeba  doinstalovat  do  programu  balíček 

rozšíření  VirtualBox  Extension  Pack.  Kromě  dalších  funkcí  především  spouští  nad 

programem VRDP server, který se stará o vzdálená připojení.

1. Je potřeba stahnout balíček z domovské stránky (Ilustrace 15: Odkud stáhnout balíček

rozšíření z domovské stránky)

2. Následně se musí balíček nainstalovat pomocí programu VirtualBox, a to tak, že v 

menu Soubor zvolí Předvolby a zde na záložce Rozšíření v prázdném prostoru vyvolá 

klik pravého tlačítka krátké menu s volbou „Přidat  balíček“,  nebo lze stejný efekt 

vyvolat stiskem odpovídajícího tlačítka vpravo.

3. V souborovém manažeru se zvolí stažený soubor a je nainstalováno.

41

Ilustrace 15: Odkud stáhnout balíček rozšíření z domovské stránky



6  Průzkum povědomí o virtualizaci a operačním 
systému Linux

V souvislosti s mou prací jsem prostřednictvím dotazníku provedl namátkový průzkum na 

střední škole. Cílem průzkumu bylo zjistit následující orientační informace:

• s jakými linuxovými distribucemi se respondenti nejčastěji setkávají

• s jakými virtualizačními programy se nejčastěji setkávají

• k jakým účelům nejčastěji svůj počítač využívají

• jaká vlastnost operačního systému je pro respondenty nejdůležitější

Z celkového počtu 80 rozdaných dotazníků se 50 dotazníků vrátilo v požadovaném stavu 

vyplnění. Dotazníky byly rozdány do tříd s různým zaměřením. Šlo o třídy se zaměřením na 

sociální vědy, agrární vědy, informační technologie ad.

6.1  Povědomí o virtualizaci

Otázka č.8:

S pojmem virtualizace si spojuji...

a) Film matrix nebo nic

b) Možnost jak efektivně využít výkon hardware pro více osob

c) Současné řešení webhostingu

d) Přechod mezilidských vztahů do virtuální podoby prostřednictvím sociálních sítí

e) Možnost  snadného  přesunu,  zálohování  a  kopírování  osobních  počítačů 

prostřednictvím virtualizačního software

U této otázky záměrně nebylo uvedeno, kolik odpovědí má respondent označit. Správných 

odpovědí bylo více (b,c,e). Poměr správných a špatných odpovědí respondentů koresponduje 

se zkušenostmi s virtualizačním softwarem z otázky č.9:

Setkali jste se už někdy s nějakým virtualizačním nástrojem?

a) Ne 
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b) Microsoft virtual PC

c) Virtualbox

d) Wine

e) Citrux (XenServer, XenDesktop)

f) VMware (Workstation, Player)

g) Cedega

h) jiný(napište)___________

Podobné výsledky obou otázek reprezentují grafy.
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Z  grafu  č.3  lze  velmi  dobře  vidět,  že  první  setkání  s  virtualizačním  softwarem  se  děje 

prostřednictvím  programu  Microsoft  virtual  PC.  Tuto  skutečnost  můžeme  připsat  buď 

současnému řešení  běhu zastaralých  programů pod Windows  7,  důvěře  v  časem ověřené 

produkty od firmy Microsoft, nebo pedagogickému působení učitele, který:

• má lepší znalosti tohoto programu

• chce studenty nějakým způsobem omezit

Důvodem,  proč  je  v  mé  práci  navrhnuto  užití  programu  Oracle  VirtualBox,  je  kromě 

dostupnosti zdarma i multiplatformní užití. Opět je zde třeba upozornit, že na profesionální 

řešení  rozsáhlejší  počítačové  infrastruktury  je  lepší  využít  komerčního  software,  nebo 

specializovaných firem.

6.2  Povědomí o OS Linux

Ke zjištění, zda-li se již respondenti setkali s Linuxovými operačními systémy a případně kde, 

jsem použil otázky 4 a 5:

4. Setkali  jste  se  (ve  škole,  v  internetové  kavárně,  apod.)  s  některou z  následujících 

distribucí operačního systému Linux? (můžete zaškrtnout i více odpovědí) 

5. Jakým způsobem jste se dostal k operačnímu systému Linux? 

Téměř polovina respondentů odpověděla, že se s Linux OS nikdy nesetkala. Zbylá polovina 

měla zkušenosti především s distribucí Ubuntu. Značně méně, ale stále dobře známé byly 

distribuce Mandriva, OpenSUSE, Fedora a Debian. Pouze zmíněné některým z respondentů 

byly distribuce Mint a Gentoo.

Z  těchto  uvedených  výsledků  a  také  z  výsledků  webových  stránek  distrowatchxix,  které 

sestavují  žebříček  populárních  distribucí  OS  Linux  podle  návštěvnosti  domovských 

webových  stránek,  můžeme  usuzovat,  že  Ubuntu  je  v  současnosti  přinejmenším  velmi 

populární distribucí, ne-li nejpopulárnější. Podle zmíněných stránek distrowatchxix se Ubuntu 

drží na první příčce v žebříčku již od roku 2005. Proto lze předpokládat, že tato distribuce 

disponuje širokou komunitou, která se podílí na hledání a řešení chyb a problémů systému. Na 

českých  webových  stránkách  lze  nalézt  přehledné  návody  a  nesčetné  množství  řešených 

individuálních  problémů  na  fórech13.  I  proto  je  Ubuntu  dobrou  volbou  pro  představení 

13 Osobně jsem se s chybami při práci v operačním systému Ubuntu Linux prakticky nesetkal. Rozhodně ne s 
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Linuxových operačních systémů.

Podle otázky č.5 lze vidět, že škola hraje hlavní roli ve zprostředkování prvního kontaktu s 

Linuxovými operačními  systémy a dovolím si  zobecnit,  že  zastává přinejmenším důležité 

postavení  ve zprostředkování  prvního kontaktu  se  různým softwarem vůbec.  Dále  se  pak 

respondenti  s  Linux  OS  setkávali  nejčastěji  doporučením  od  kamaráda  nebo  vlastní 

iniciativou. Pokud tedy přeskočíme význam školy, je velmi zajímavé, že o šíření Linux OS se 

stará  samotná  jeho  komunita.  Pod  tímto  šířením  necítíme  žádné  marketingové  tahy 

distributorů.

6.3  Požadavky na operační systém

Pro každého pedagoga by rozhodně mohlo být zajímavým tahem, zjistit si od svých studentů, 

jakému způsobu práce dávají přednost a v jakém prostředí. Rovněž je potřeba zauvažovat nad 

nezbytností  komerčního  specializovaného  software  v  určitých  oblastech.  S  využitím 

virtualizace má pedagog k dispozici různé operační systémy pro různý software a zároveň 

může žákům školy nabídnout různá pracovní prostředí pro studium i volný čas. Následující 

otázky v dotazníku zjišťují nejčastější činnosti studentů a vlastnost systému, kterou si nejvíce 

cení.

6. K jakému účelu nejčastěji využíváte svůj osobní počítač/notebook?Zaškrtněte i více 

odpovědí. 

7. Na operačním systému nejvíce oceňuji (zaškrtněte pouze jednu odpověď) 

Odpovědi  pomohou  s  výběrem  virtualizovaných  operačních  systémů.  Zároveň  pomohou 

pedagogovi odhalit individuální talenty (označí-li např. odpověď tvorba videa, programování, 

apod.) všechny tyto informace mohou ovlivnit využití např. takto:

• Studenti  počítač  využívají  k  základním věcem,  jako  správa  e-mailů,  komunikace, 

poslech → pedagog může vzbudit  zájem o Linuxové operační  systémy a počítače 

vůbec nasazením stabilních distribucí využívajících grafické prostředí KDE

nějakým závažnějším zamrzáním či padáním systému. Nicméně, pokud budete potřebovat zprovoznit některé 
funkce nebo méně běžný hardware, pravděpodobně obsáhlé Ubuntu wikipedie a fóra využijete.
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• Studenti  se  zájmem  o  počítačové  technologie  →  zde  by  měl  pedagog  dovolit 

studentům experimentovat, měl by zvolit jiný operační systém, než ten, se kterým mají 

studenti zkušenosti

• Studenti  se  zájmem o  multimediální  tvorbu  či  programování  → pedagog  by  měl 

nasadit především rychlé přehledné prostředí, je potřeba zvolit distribuci, která nemá 

problémy se softwarem třetích stran.

Před zavedením virtualizace v počítačové učebně je  zřejmá obtížnost  správy jednotlivých 

počítačů. Instalace a nastavení zavaděčů při použití více operačních systémů na jednom PC 

nebo jejich vzájemná nekompatibilita14.  Po zavedení  virtualizace minimálně v míře mnou 

popsaného modelu lze přizpůsobit jednu počítačovou učebnu každé třídě individuálně a každý 

počítač individuálním potřebám žáka/studenta.

14 Z vlastní zkušenosti musím upozornit na problémy vzniklé instalací Windows 7 a Ubuntu 10.10 vedle sebe 
na notebook msi VX600. Chyby vznikaly často po restartu z jednoho systému do druhého a týkaly se 
především špatné funkce síťové karty, problémů s komunikací s externími úložišti přes rozhraní USB a 
zvyšování teploty.

46



7  Zkušební nasazení 2. modelu

Ačkoliv jsem neměl možnost ověřit své modely v plnohodnotné vyučovací hodině na škole, 

můj  model  využívající  vzdálený  přístup  k  virtuálnímu  počítači  přes  RDP protokol  našel 

uplatnění u základního seznámení s operačními systémy u 8letého dítěte. Vrstevníci tohoto 

žáka 1. stupně hodnotí ve svých kruzích účast v množství tzv. browserových her, ale užívání 

počítače k jakémukoliv účelu nese s sebou i určitou zodpovědnost. Tomuto dítěti byl proto 

věnován virtuální  počítač,  na kterém má takřka administrátorská práva.  Cílem je  ochránit 

hostitelský počítač před viry a nezodpovědnými změnami nastavení systému, ale zároveň dát 

potencionálnímu  žáku  svobodu  k  experimentování  a  nastavení  systému  k  obrazu  svému. 

Vzdálený přístup jsem pak využil ke kontrole a úvodním lekcím do „funkce adres souborů a 

složek  /  stromová  struktura“  a  „identifikace  typu  souboru  podle  koncovky“.  Po  základní 

orientaci v těchto oblastech chci začít se základy správy volného místa na disku. Dítě má 

virtuální počítač v užívání od ledna 2011 s nainstalovaným operačním systémem Windows 

XP. Tento operační systém si  zvolilo  samo pravděpodobně v důsledku prvního setkání na 

rodinném notebooku a posléze ve školním prostředí.

Výsledky ke dni 14.6.2011 jsou následující:

• díky izolaci virtuálního počítače nebyl ještě hostitelský počítač nijak poškozen

• dítě prohlubuje své počítačové znalosti prostřednictvím rad vrstevníků např. změnou 

tapety na ploše. Také nenechává veškeré soubory na Ploše, ale přesouvá je do složek.

• dítě také jeví zájem o lekce instalace programů

Virtualizace  v  tomto  malém  experimentu  tedy  plní  především  svou  bezpečnostní  funkci. 

Vzdálený přístup jsem úspěšně využil k prezentaci lekcí a ke kontrole činnosti. U subjektu se 

dále  projevil  zájem  o  vyzkoušení  i  Linuxových  systémů  po  setkání  s  efekty  grafického 

prostředí Gnome.
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8  Závěr

Když  jsem si  volil  zadání  své  bakalářské  práce,  bylo  mým záměrem využít  ve  školních 

učebnách plné virtualizace. Při studiu materiálů se však ukázalo, že plná virtualizace není pro 

laboratorní podmínky školních učeben úplně ideálním řešením. Soudím tak především z výše 

nezbytných investic do serverů, které by oproti stávajícím počítačovým sestavám (na běžné 

škole se počítají v desítkách) jen stěží ušetřily znatelné množství energie. Proto jsem svou 

práci zaměřil  na seznámení s virtualizací a navrhl její  zavedení na úrovni,  která dovoluje 

velké i žádné změny v infrastruktuře školní sítě, a zároveň využívá jejích hlavních výhod. 

Podrobný průvodce instalace a běhu programu Oracle VM Virtualbox je vhodný i pro osoby 

bez povědomí o virtualizaci a dává možnost zprovoznit si virtualizovaný počítač na vlastní 

stanici nebo v síti. Vše se drží vytyčeného cíle minimalizace investic. Proto je využito zdarma 

dostupného programu.

Při  porovnání  dotazníkového  průzkumu s  mou  prací  je  zřejmé,  že  zaměření  na  operační 

systém  Ubuntu  Linux  bylo  dobrou  volbou.  S  ním  mají  uživatelé  v  současnosti  největší 

zkušenosti  a  některé  mé  poznámky  usnadní  prvotní  nastavení.  Naopak  při  volbě 

virtualizačního softwaru jsem výsledek očekával, ale po vlastních zkušenostech s Microsoft 

virtual  PC  jsem musel  zvolit  jiný.  V době,  kdy  jsem začínal  svou  práci,  tento  program 

nepodporoval grafická rozhraní linuxových operačních systémů. Virtualbox má dále výhodu v 

možnosti instalace na různé platformy. 

Přesto, že se mi nepodařilo experimentálně své modely ověřit ve velkém měřítku, podařilo se 

mi  zhodnotit  některé  klady  v  menším  experimentu.  Izolace  virtuální  platformy  od 

hostitelského počítače dává skutečně ohromnou svobodu na testování různých druhů softwaru 

a  zároveň lze  virtuální  počítač  vložit  do rukou méně zkušeným uživatelům (jimiž  žáci  a 

studenti ve většině případů bezesporu jsou), aniž bychom v obou případech ohrozili fyzický 

počítač.

Svou  práci  bych  závěrem  zhodnotil  kladně.  Pro  člověka  se  základními  zkušenostmi  s 

virtualizací poodhaluje roušku profesionální virtualizace a zároveň je zde zmíněno několik 

nápadů využití virtualizace nejen pro pedagogické účely. Pro člověka bez zkušeností je tato 

práce návodem a průvodcem. Za sebe mohu říci, že její tvorba pro mě byla zábavou. Ačkoliv 
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se  při  jejím  dokončování  objevují  nové  trendy  jako  cloudcomputing  a  zároveň  vychází 

Ubuntu 11.04 Natty Narwhal využívající nové grafické rozhraní Ubuntu Unity, o kterém se 

bohužel již nezmiňuji, nesnižují tato fakta hodnotu obsažených informací. Virtualizace bude i 

nadále využívána minimálně jako experimentální nástroj a grafická prostředí uvedená v této 

práci budou ještě dlouho používána ve všech zmíněných distribucích OS Linux.
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