
Cvičení 8_9  
 

Skripty 
Skript je soubor obsahující příkazy a příkazové procedury, které budou interpretovány 

shellem.  Spouštění skriptu bez nastavené přístupového práva x: 

● Z aktuálního shellu: . /cesta/skript.sh [arg1 arg2 …..] (tečka-mezera-/cesta…..) 

● Z kopie aktuálního shellu: bash /cesta/skript.sh [arg1 arg2 …..] 

Spouštění skriptu s nastavením přístupového práva x (chmod 755 skript.sh): ./cesta/skript.sh 

[arg1 arg2 …….](tečka-/cesta….) 

První řádek skriptu: #!/usr/bin/bash určuje jméno programu, který následující skript provede. 

Znak # na začátku nebo uvnitř řádku zahajuje komentář (až do konce toho řádku). 

Užitečné odkazy s příklady skriptů: 

● http://linuxconfig.org/bash-scripting-tutorial  

● http://bash.cyberciti.biz/guide/Main_Page  

Příkazové procedury 

Testování  

Ke konstrukci procedur se používají klíčová slova (keywords nebo statements) v souladu se 

syntaktickými pravidly bash.  V příkazových procedurách cyklů a větvení je často použito 

testování zadané podmínky, která určuje průběh procedury nebo celého skriptu.  K tomuto 

slouží vnitřní příkaz test. Při splnění podmínky vrací test návratový kód 0, při nesplnění vrací 

návratový kód 1.  

Příkazy true a false neprovádějí žádnou činnost, generují jen návratové kódy (true – 0, false – 1). 

Použití příkazu test:  test (podmínka). (Poznámka: namísto příkazu test lze zapsat podmínku 

do hranatých závorek [ (podmínka) ]. Pozor na mezery za levou a před pravou závorkou!) 

Některé podmínky (kompletní dokumentace příkazu test - man test, 

http://linuxcommand.org/lc3_man_pages/testh.html atd.)  

Typ souboru, vlastnosti souboru, přístupová práva (podmínka: [volba] 

/cesta/soubor ).  Některé volby: 

-e soubor existuje, -s soubor je nenulový, -f soubor je obyčejný (datový) , -d soubor je 

adresář,           

 -r soubor má nastaven příznak r, -w soubor má nastaven příznak w, -x soubor má 

nastaven příznak x.  

 

Porovnání času modifikace souborů: 

f1 -nt f2 – f1 je novější než f2 (newer then) 

f1 -ot f2 - f1 je starší než f2 (older then) 

 

http://linuxconfig.org/bash-scripting-tutorial
http://bash.cyberciti.biz/guide/Main_Page
http://linuxcommand.org/lc3_man_pages/testh.html


Charakteristika řetězce a porovnání řetězců. Volby: -z řetězec má nulovou délku,   -

n řetězec má nenulovou délku, řetězec1 = řetězec2 (shodnost řetězců),  

řetězec1 != řetězec2 (neshodnost řetězců). 

 

Numerické testy - srovnávají se pouze číselné řetězce (celá čísla, i záporná).  

Základní formát: číslo1 volba číslo2.  

Volby: číslo1 -eq číslo2 (rovnost), číslo1 -ne číslo2 (nerovnost), číslo1 -lt  číslo2 

(číslo1 je menší než číslo2), číslo1 -le číslo2 (číslo1 je menší nebo stejné jako číslo2), 

číslo1 -gt číslo2 (číslo1 je větší než číslo2), číslo1 -ge číslo2 (číslo1 je větší nebo 

stejné jako číslo2). 

 

Negace výrazu a logické řetězení výrazů. ! výraz (negace), výraz1 –a výraz2 (oba 

výrazy jsou pravdivé), výraz1 –o výraz2 (alespoň jeden z výrazu je pravdivý. 

Cykly 
Podle seznamu hodnot 

for statement  

Konstrukce: 

for var in word1 word2 ... wordN 

do 

   Statement(s) to be executed for every word 

done 

 

Příklad 1: (Výpis položek seznamu) 

#!/bin/sh 

for var in 0 1 2 3 4 5  

do 

   echo $var 

done 

 

Výsledek: 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Příklad 2: (Výpis souborů s prefixem .bash) 

#!/bin/sh 

for FILE in $HOME/.bash* 

do 

   echo $FILE 

done 

 

 



Podle splnění/nesplnění podmínky 

while/until statements 

Konstrukce:  

while command 

do 

   Statement(s) to be executed if command is true 

done 

 

until command 

do 

   Statement(s) to be executed until command is true 

done 

 

Příklad 1: (Čítač pro 10 cyklů) 

#!/bin/sh 

a=0 

while test $a -lt 10  

do 

   echo $a 

   a=$(($a + 1)) 

done 

 

Výsledek: 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

Příklad 2: (Čítač pro 10 cyklů) – výsledek je obdobný jako v předešlém příkladu. 

#!/bin/sh 

a=0 

until test ! $a -lt 10  

do 

   echo $a   

a=$(($a + 1)) 

done 

 



Větvení 
Podle splnění  podmínky 

a. if..then..fi statement (jednoduché if) 

Konstrukce: 

if conditional_expression  

then 

 statement1 

 statement2 . 

fi 

 

Příklad:  (Kontrola určené hodnoty proměnné, výpis zda ano) 

#!/bin/bash 

count=100 

if test $count -eq 100  

then 

  echo "Count is 100" 

fi 

 

b. if..then..else..fi statement (if-else) 

 

Konstrukce: 

if conditional_expression  

then 

 statement1 

 statement2 . 

else 

 statement3 

 statement4 . 

fi 

 

Příklad: (Kontrola určené hodnoty proměnné, výpis zda ano nebo ne) 

#!/bin/bash 

count=99 

if test $count -eq 100  

then 

  echo "Count is 100" 

else 

  echo "Count is not 100" 

fi 

c. if..elif..else..fi statement (postupné podmínky -  el if „žebřík“) 

Konstrukce: 

if conditional_expression1  

then 

 statement1 

 statement2 . 

elif conditional_expression2 



then 

 statement3 

 statement4 

else 

 statement5 

fi 

 

Příklad: (Srovnání hodnoty proměnné s hodnotou stanovenou) 

#!/bin/bash 

count=99 

if test $count -eq 100 

then 

  echo "Count is 100" 

elif test $count -gt 100  

then 

  echo "Count is greater than 100" 

else 

  echo "Count is less than 100" 

fi 

 

Podle srovnání se vzorem (case...esac statement) 

Konstrukce: 

case word in 

  pattern1) 

     Statement(s) to be executed if pattern1 matches 

     ;; 

  pattern2) 

     Statement(s) to be executed if pattern2 matches 

     ;; 

  pattern3) 

     Statement(s) to be executed if pattern3 matches 

     ;; 

esac 

 

Zde platí: 

Počet vzorů (patterns) je neomezený, minimálně jeden. 

Při hledání shody se používá obdobná expanse jmen jako při hledání souborů prostřednictvím 

speciálních znaků *, ? a […..]. 

Hledá se vždy jen do nalezení první shody. 

Alternativy vzorů jsou odděleny znakem |. 

 

Příklad 1: (Určí roční období pro zadaný měsíc) 

 

#!/bin/bash 

echo Zadej mesic 

read mesic 



case $mesic in 

brezen|duben|kveten) echo $mesic je na jare ;; 

cerven|cervenec|srpen) echo $mesic je v lete ;; 

zari|rijen|listopad)  echo $mesic je na podzim ;; 

prosinec|leden|unor) echo $mesic je v zime ;; 

*) echo $mesic neni zadny mesic ;; 

esac 

   

 

Příklad 2: (Určí roční období pro měsíc, který se zadá jako argument při spouštění skriptu. Např. 

./skript.sh duben ) 

#!/bin/bash  

case $1 in 

brezen|duben|kveten) echo $mesic je na jare ;; 

cerven|cervenec|srpen) echo $mesic je v lete ;; 

zari|rijen|listopad)  echo $mesic je na podzim ;; 

prosinec|leden|unor) echo $mesic je v zime ;; 

*) echo $mesic neni zadny mesic ;; 

esac 

 

Funkce 
Funkce je uložení sekvence příkazů, které lze v průběhu skriptu opakovaně provádět i 

s odlišnými vstupními parametry. Opakování funkce (volání funkce) se provede 

prostřednictvím definovaného jména.  Definice funkce se vkládá do skriptu zpravidla na jeho 

začátku. 

Související vnitřní příkazy: return – explicitní návratový kód funkce, local – definování lokální 

proměnné funkce (lokální proměnná dědí hodnotu stejnojmenné globální proměnné, po 

ukončení funkce se ale původní hodnota globální proměnné nezmění). 

Parametry do funkce vstupují obdobně jako poziční proměnné do skriptu ($1, $2 …. $#, 

$*) 

Konstrukce definice funkce: 

function_name () {  

   list of commands 

} 

 



 

Příklad 1: Pozdrav 

#!/bin/bash 

 

# Define your function here 

Hello () { 

   echo "Hello World" 

} 

# Invoke your function 

Hello 

 

Příkazový řádek: 

$./test.sh 

Hello World 

$ 

 

Příklad 2: Pozdrav se vstupními parametry 

#!/bin/bash 

 

# Define your function here 

Hello () { 

   echo "Hello $1 $2 $3" 

} 

 

# Invoke your function 

Hello Pavle a Michale! 

# Invoke your function again 

Hello Petro a Martino! 

Příkazový řádek: 

$./test.sh 

Hello Pavle a Michale! 

Hello Petro a Martino! 

$ 

 

Příklad 3: (Funkce nastavuje návratový kód na hodnotu 10) 

#!/bin/bash 

 

# Define your function here 

Hello () { 

   echo "Hello $1 $2" 

   return 10 

} 

# Invoke your function 

Hello Pavle a Michale! 

# Capture value returnd by last command 

ret=$? 

echo "Return value is $ret" 

 



Příkazový řádek: 

$./test.sh 

Hello Pavle a Michale! 

Return value is 10 

$ 

 

Další příklady na procvičení  

 

Ke všem následujícím příkladům jsou v následujícím odstavci uvedena také 

jejich řešení, která můžete při procvičování využít. 

Rozhodně se napřed snažte vytvořit vlastní skript, který se může odlišovat od 

řešení zde uvedeného. 

Platí zde, že velmi často je možné určité zadání řešit více alternativními postupy. 

Problémy, dotazy atd. budeme diskutovat prostřednictvím MS Teams v týmu 

„Ao“ – Architektura operačních systémů. 

 

Příklady na numerické operace: 

1. Vytvořte skript, který sečte dvě čísla uvedená v parametru skriptu z příkazové řádky 

(expr1.sh) 

2. Upravte tento skript, aby pracoval s čísly, která uživatel zadá po výzvě skriptu (příkaz 

read) (expr2.sh) 

 

Příklady na větvení (if): 

1. Vytvořte skript, který zjistí, zda soubor uvedený v parametru existuje (if1.sh) 

2. Upravte tento skript tak aby zjistil, zda soubor uvedený v parametru existuje a je 

adresářem (if2.sh) 

3. Doplňte tento skript tak, aby v případě, že adresář neexistuje, tak ho vytvoří (if3.sh) 

4. Doplňte tento skript, aby testoval, zda uživatel vůbec uvedl parametr v příkazové řádce 

(if4.sh) 

 

Příklad na větvení (case): 

Vytvořte skript, který bude fungovat jako jednoduchá kalkulačka. Nejprve zjistí od uživatele 

dvě čísla a ta následně sečte/odečte/vynásobí/vydělí, podle toho, jaká bude. volba uživatele 

(na zjišťování hodnot i volby operace použijte příkaz read) (case.sh) 

 

Příklady na cyklus (for): 

1. Vytvořte skript, který pro seznam souborů zadaný v parametru skriptu z příkazové 

řádky vypíše vždy název souboru a počet jeho řádků (příkaz wc -l) (for1.sh) 

2. Vytvořte skript, který pro seznam uživatelů zadaný v parametru skriptu z příkazové 

řádky vypíše vždy jméno a příjmení uživatele ze souboru uzivatele.txt (for2.sh) 

3. Vytvořte skript, který bude provádět zálohování souborů do adresáře "zaloha/". V 

parametru skriptu uživatel zadá seznam souborů, které chce zálohovat. Skript zjistí, 

zda existuje adresář "zaloha/". Pokud ne, vytvoří jej. Pokud adresář "zaloha/" existuje 

zkopíruje do něj soubory, které mají novější datum modifikace než ty v něm obsažené. 

Pokud některý ze souborů uvedených uživatelem není v adresáři "zaloha/" (ještě nebyl 

zálohován), je rovnou zkopírován (for3.sh) 



 

Příklad na cyklus (while/until): 

Napište skript, který vypíše čísla a jejich druhé mocniny z intervalu zadaného uživatelem. 

Uživatel zadá hranice intervalu jako dvě hodnoty v parametru skriptu v příkazové řádce 

(while.sh) 

 

Příklady na funkci:  

1. Vytvořte skript, který opakovaně vyzývá k zadání dvou čísel (dělence a dělitele), z 

kerých vypočítá podíl se zaokrouhlením na dvě desetinná čísla. Cyklus se ukončí 

zadáním 0 (deleni2.sh) 

2. Vytvořte skript, který sečte čísla zadaná jako agrumenty skripty. Pokud nejsou takto 

zadaná, vyzve uživatele, aby je zadal interaktivně (suma.sh) 

 

 

Řešení dalších příkladů na procvičení 

 

Příklady na expr: 

1. #!/bin/bash 

a=$(($1+$2)) 

echo "Vysledek $1 + $2 je $a" 

 

2. #!/bin/bash 

echo "Zadej 2 cisla" 

read c1 c2 

a=$(($c1+$c2)) 

 echo "Vysledek $c1 + $c2 je $a" 

 

Příklady na větvení (if): 

1. #!/bin/bash 

if test -f $1 

then  

echo "Soubor $1 existuje" 

else  

echo "Soubor $1 nenalezen" 

fi 

 

2. #!/bin/bash 

if test -d $1 

then  

echo "Soubor $1 existuje a je to adresar" 

else  

echo "Soubor $1 nenalezen" 

fi 

 

3. #!/bin/bash 

if test -d $1 



then  

echo "Soubor $1 existuje a je to adresar" 

else  

echo "Soubor $1 nenalezen" 

mkdir $1 

echo "Adresar $1 je vytvoren" 

ls 

rmdir $1 

echo "Adresar $1 je zase zrusen" 

fi 

 

4. #!/bin/bash 

if test $1  

then 

if test -d $1 

then 

echo "Soubor $1 existuje a je to adresar" 

else 

echo "Soubor $1 nenalezen" 

mkdir $1 

echo "Adresar $1 je vytvoren" 

ls 

rmdir $1 

echo "Adresar $1 je zase zrusen" 

fi 

echo "Jmeno souboru nezadano" 

fi 

 

Příklad na větvení (case): 

#!/bin 

echo Zadej dve cisla 

read a b 

echo Zadej operator 

read op 

case $op in 

"+") echo $(($a+$b)) ;; 

"-") echo $(($a-$b)) ;; 

"*") echo $(($a*$b)) ;; 

"/") echo $(($a/$b)) ;; 

*) echo “Neplatny operator” ;; 

esac 

 

Příklady na cyklus (for): 

 

1. #!/bin/bash 

for i in $* 

do 



echo "Soubor $i ma $(wc -l $i| grep -o "^[0-9]\+ ") radku" 

done 

 

2. #!/bin/bash 

for i in $* 

do 

grep "$i" uzivatele.txt | cut -d: -f5" 

# Alternativa: grep "$i" uzivatele.txt | grep -o "[A-Z][a-z]\+ [A-Z][a-z]\+" 

done 

 

3. #!/bin/bash 

if test ! -d zaloha 

then  

mkdir zaloha 

fi 

 

for i in $* 

do 

if test ! -f $i  

then 

cp $i zaloha 

 

else 

if test $i -nt zaloha/$i 

then 

cp -f $i zaloha 

fi  

fi 

done 

 

Příklad na cyklus (while/until): 

 

#!/bin/bash 

n=$1 

max=$2 

while test $n -le $max 

do 

echo "Cislo $n  nasobek $(($n*$n))" 

n=$(($n+1)) 

done 

 

Příklady na funkci  

 

1. #!/bin/bash 

#Funkce vydel provede deleni na dve desetinna mista  

vydel(){ 



a=$(($x/$y))  

b=$(($x%$y))  

c=$(($b*10))  

d=$(($c/$y))  

h=$(($c%$y)) 

e=$(($h*10)) 

f=$(($e/$y))  

g=$(($e%$y)) 

echo $x deleno $y je $a\,$d$f 

} 

echo Zadej dve cisla, ukonci zadanim 0 

read x y 

while test $x -ne 0 

do 

 vydel $x $y #volani funkce vydel 

echo Zadej dve cisla 

read x y 

done 

 

2. #!/bin/bash 

suma() #funkce secte zadana cisla 

{ 

echo Budu secitat $* 

s=0 

for i in $* 

do 

s=$[$s+$i] 

done 

echo Vysledek je $s; 

s=0; 

} 

if test -z $1 

then 

echo Operandy nezadany, zadej z prikazove radky  

read op 

echo Bylo zadano $op 

else  

 op=$* 

 echo Bylo zadano $op 

fi 

suma $op 

 

 


