
Cvičení 1 
 

● Seznámení s učebnou Q47 
● Opakování základních uživatelských zásad a základních systémových příkazů 

a utilit 

Seznámení s učebnou Q47 

 

Spuštění PC a přihlášení 

Aplikace, které se budou ve cvičeních používat:  

Aplikace Správce souborů (na hostitelském OS MS Windows10)- ověření 

• Z:<login>\\disk.mendelu.cz \OS-home \ CentOS  

• Z:<login>\\disk.mendelu.cz \OS-home \ Fedora         

Aplikace PuTTY a WinSCP – připojení ke školním serverům  

• akela.mendelu.cz 

• user.mendelu.cz  

• kiwi.mendelu.cz  

Aplikace VirtualBox Fedora a VirtualBox CentOS – postupně  

• spustit, přihlásit se svým login name a heslem 

• seznámit se s příslušným GUI a zejména s implementací souborového systému 

(použít file manager nebo z příkazového řádku terminálu – příkazy pwd, ls....).  

• ověření adresáře /home/ad.pef.mendelu.cz/<login>  sdíleného přes hostitelský 

OS (MS Windows10) 

• ukončit 

• lokální uživatelé  

o neprivilegovaný – student (heslo iNformatika) 

o privilegovaný (instalace aplikací, vytvářeni nových lokálních účtů) – 

admin (heslo OSlab)  

• na dalších cvičeních budeme používat VirtualBox Fedora 

Aplikace Firefox – přístup k Web serverům pro upload/download potřebných souborů 

• http://akela.mendelu.cz/~<login> 

• http://user.mendelu.cz /<login> 

• http://kiwi.mendelu.cz /<login> 

Jak zkoušet Linux  

• Vlastní instalace VirtualBox Fedora (https://www.virtualbox.org/, 

https://www.osboxes.org/virtualbox-images/) 

https://www.virtualbox.org/
https://www.osboxes.org/virtualbox-images/


• Připojení ke školním serverům akela.mendelu.cz, user.mendelu.cz, 

kiwi.mendelu.cz pomocí aplikace PuTTY 

• Připojení ke vzdálené ploše (pouze v rozvrhovaném čase na určeném PC 

PERMONIK02-21.mendelu.cz v učebně Q 47). Návod: 

https://akela.mendelu.cz/~lidak/OS/Cviceni_samostudium/Navod_RDP.pdf, 

tabulka připojení: xxxxxxxxxx (bude doplněno). 

Doporučené zdroje pro další studium: 

● Website GNU/Linux http://www.gnu.org – různé distribuce Linuxu ke stažení, 

manuály, atd. 

● FreeBSD Handbook (univerzálně použitelný) 

https://www.freebsd.org/doc/handbook/index.html 

● České portály 

○ http://linux.cz  

○ http://abclinuxu.cz 

○ http://root.cz (články, aktuality, blogy, seriály, recenze knih o Linuxu, 

atd.) 

● Manuálové stránky (příkaz man) 

Opakování základních uživatelských zásad a základních systémových 

příkazů a utilit 

Přihlášení do systému, výchozí pracovní adresář ($HOME), aktuální pracovní adresář 

(pwd), změna uživatelského hesla (passwd). 

Zkusit se přihlásit jako root a poučit studenty o rizicích jeho použití. 

Stručné seznámení s příkazovým interpretem bash a jeho vlastnostmi (podrobněji ve 

cvičení 5). 

● Doporučená referenční příručka: 

http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html  

● Syntaxe příkazu: (příkaz arg_1 arg_2 … arg_n), volby (zpravidla 1. znak volby 

je znak  -) a parametry (parametr je zpravidla cesta k objektu souborového 

systému).  

● Princip „case-sensitive“ v Unixu ve všech znakových řetězcích, které se zadávají 

ke zpracování (např. příkazy a jejich argumenty, specifikace cest, login, heslo, 

proměnné, hodnoty proměnných, atd. 

● Příkaz echo a k čemu je využitelný: 

Vytvoření krátkého textového souboru (echo Nazdar1 > soubor.txt, 

echo Nazdar2 >> soubor.txt 

Výpis hodnoty proměnné (echo $HOME) 

Výpis textové zprávy na příkazový řádek terminálu (echo „Zadej hodnoty x a 

y“) 

● Práce se souborovým systémem:  

Adresářová hierarchie, pracovní adresář, absolutní a relativní cesta, cesty . 

(tečka) a .. (dvojice teček),  příkazy ls [-l  -R  -d -a],  pwd, cd [dir| ~]. 

Využití speciálních znaků bash * a ? ve jménech souborů a adresářů. 

● Manipulace se soubory a adresáři a princip přístupových oprávnění:  

https://akela.mendelu.cz/~lidak/OS/Cviceni_samostudium/Navod_RDP.pdf
http://www.gnu.org/
https://www.freebsd.org/doc/handbook/index.html
http://linux.cz/
http://abclinuxu.cz/
http://root.cz/
http://www.gnu.org/software/bash/manual/bashref.html


Příkazy file soubor,  rm [-r -f -i] soubor, mkdir [-p] adresář, rmdir adresář, cp 

original kopie, mv co kam, touch prazdny, cat soubor, nl soubor 

Příklad: 

a) Vytvořte ve svém $HOME adresáři dva nové adresáře adr1 a adr2.  

b) Do adr1 zkopírujte soubor /etc/passwd pod jménem soubor1.txt.  

c) Dále do adresáře adr1 přemístěte pod jménem soubor2 prázdný soubor 

prazdny, který jste předtím vytvořili ve svém $HOME adresáři.  

d) Další soubor, který vytvoříte pod jménem soubor3.txt, obsahuje text „Dobry 

den!“.  

e) Tento soubor zkopírujte do adr2 pod jménem pozdrav.txt. 

f) Zjistěte typ souboru pozdrav.txt.    

g) Vypište obsah souboru pozdrav.txt.    

h) Vypište obsah obou adresářů tak, abyste zjistili i velikost jejich souborů. 

i) Vypište z adr1 soubory, které mají ve jménu sufix „.txt“. 

j) Proveďte výmaz adresáře adr1 včetně všech jeho souborů.  

k) Odstraňte také adr2 včetně jeho obsahu s uplatněním utility rmdir. 

Postup: 

a) cd; mkdir adr1 adr2 

b) cp /etc/passwd adr1/soubor1.txt 

c) touch prazdny; mv prazdny adr1/soubor2 

d) echo „Dobry den!“ > adr1/soubor3.txt 

e) cp adr1/soubor3.txt adr2/pozdrav.txt 

f) file adr2/pozdrav.txt 

g) cat adr2/pozdrav.txt 

h) ls -l adr1 adr2 

i) ls -l adr1/*.txt 

j) rm -r adr1 

k) rm adr2/*; rmdir adr2 

 


