
Cvičení 2 

● Doporučené zdroje pro další studium  

● Stručné seznámení s příkazovým interpretem bash a jeho vlastnostmi 

● Editor vim – základní seznámení 

● Vývoj aplikací 

Doporučené zdroje 

● 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) 

Stručné seznámení s příkazovým interpretem bash a jeho vlastnostmi 

● 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 zpráva 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: Příkazy file 

soubor,  rm [-r -f] soubor, rmdir adresář, mkdir 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.  

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


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 

 

Editor vim (vi) 
Pro práci s textovými soubory budeme používat editor vim (event. vi), který je 

provozován v tzv. „full screen“ CLI režimu.  

Poznámka: 

Součástí unixových distribucí je zpravidla GUI editor gedit, který se jeví 

zejména začínajícím uživatelům více „přátelský“ než vim. 

Výhody editoru vim: 

● Je součástí základních instalací všech unixových distribucí. 

● Je použitelný i bez nainstalovaného GUI. Spouští se v řádkovém terminálu. 

● Veškeré změny v obsahu editovaného souboru se odehrávají v bufferu, obsah 

originálního souboru se změní až po zadání příslušného příkazu. 

● Má nástroje pro kontrolu syntaxe některých programovacích jazyků, 

skriptovacích jazyků a systémových konfiguračních souborů. Chyby v textu 

barevně vyznačí. 

● Pro příkaz nahrazování implementuje regulární výrazy. 

● ... 

K nastudování: http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/vim/ 
 
Editor vim použijeme pro editaci zdrojových souborů Hello.java, world.c, world.pl a 

World.sh. 

http://www.nti.tul.cz/~satrapa/docs/vim/


Pro další procvičování editoru vim v následujícím cvičení budeme používat soubory 

uzivatele.txt  

VIM v kostce: 
Zahájení editace nového souboru 
vim novy.txt  nebo vim (jméno souboru se zadá až při zadání příkazu pro uložení 
editovaného textu). 
 
Režimy práce v editoru 
Editor pracuje v různých režimech: 

● vkládací (klávesa Insert) 
● prohlížecí (klávesa Esc, respektive je defaultní režim)  
● příkazový (klávesa :) 

Přepínání mezi režimy – klávesa Esc 
 
Pohyb v textu 

Pro pohyb kurzoru budeme používat klávesy ←  ↑ → ↓. Lze je kombinovat i s číslem 
udávajícím počet pohybů. 
Alternativa: 
k – nahoru 
j – dolů 
l – vpravo 
h – vlevo 
Další možnosti: 
G – na poslední řádek textu 
1G – na první řádek textu 
nG – na n-tý řádek textu (počet řádků textu lze vypsat příkazem :=, číslo aktuálního 
řádku vypíše :.=) 
:n – skok na n-tý řádek 
w - na první znak následujícího slova   

b – na první znak předcházejícího slova 

 
Příkazy ve vkládacím  režimu 
i – před pozici kurzoru  
I – na začátku aktuálního řádku  
a – za pozici kurzoru 
A – na konci aktuálního řádku 
o – otevře nový řádek pod aktuálním řádkem 
O – otevře nový řádek nad aktuálním řádkem 
R – přepnutí z vkládacího do přepisovacího režimu 
J – připojení následujícího řádku za poslední znak aktuálního řádku 
 
Násobné vkládání 
Před vkládací příkaz se vloží požadovaný počet jeho provedení, dále Enter + Esc + 
Enter 

Příklad: Napsat 100× Nebudu nicit laborator 

Esc 100i 

Nebudu nicit laborator 

Enter 

Esc 

Enter 

 



Příkazy v prohlížecím režimu 
Výmaz a přepis  (kde n je číslo udávající počet) 
nx – výmaz n znaků pod kurzorem  
nr – přepis n znaků pod kurzorem zadaným znakem 
ndd – výmaz n řádků počínaje aktuálním řádkem 
ndw – výmaz n následujících slov za kurzorem (slovo = znakový řetězec začínající za 
libovolným počtem prázdných znaků nebo na začátku řádku) 
 
Kopírování a vkládání 
nyy - zkopíruje n řádků počínaje aktuálním řádkem 
p/P - vloží zkopírovaný obsah za nebo na aktuální pozici 
 
Hledání a náhrada 
/slovo - nalezne výskyt řetězce slovo 
n - nalezne další výskyt 
N - nalezne předchozí výskyt 
:%s/neco/nic - nahradí řetězec “neco” za “nic” 
 
Odvolání a vracení změn v textu 
u – zruší poslední změny (undo) – vrácení provedené akce 
Ctrl+R – vrátí předtím zrušené změny (redo) - znovuprovedení vrácené akce 

Příkazový režim (rozšířený) 
Příkazy se zadávají z příkazového (stavového) řádku po zadání „Esc :“. 
Základní příkazy 
:help - získání nápovědy 
:q - ukončení činnosti editoru 
:q! - ukončení činnosti editoru bez uložení změn 
:w - uložení změn (:w nazev_souboru) 
:wq - uložení změn a ukončení činnosti editoru (alternativa – Esc ZZ) 
 
Příkazy modifikující zobrazení textu 
:set number - vyznačením čísla řádku 
:set linebreak - zalamování řádků 
:set wrap - zalamování řádků mezi slovy 
 
 
Rozdělení pracovní plochy do více oken 
:vsplit soubor 
:split soubor 
Ctrl+W – pohyb mezi pracovními plochami (rychlejší je Ctrl+ww) 
 
Načtení souboru – obsah souboru se vloží za aktuální řádek 
:r soubor 
 
Vložení výstupu příkazu za aktuální řádek  
:r! příkaz 
 



 

Vývoj aplikací 

Java 

Zdrojem je program napsaný v programovacím jazyce Java. Přeloží se kompilátorem 

javac do bajtového kódu, tj. do souboru se sufixem .class. Tento soubor se může 

opakovaně spouštět interpretorem java, což je binární program tzv. Virtual Machine 

Java – VMJ. 

Kompilovaný program – jazyk C 

Zdrojem je program napsaný ve vyšším programovacím jazyku. Pro OS Unix-like je 

typický jazyk C. Za rozšíření jazyka C je možno považovat jazyk C++. Programy v C a 

C++ jsou kompilované pomocí vývojových nástrojů (např.  gcc) do programů 

spustitelných (tzv. binárních) nepřenositelných na jinou systémovou platformu.  

Skriptovací program – jazyk Perl 

Zdrojem je pro program napsaný ve skriptovacím jazyku.  Je to program, který může 

být interpretovaný prostřednictvím příslušného interpretoru, což je systémový 

spustitelný program (tzv. systémový nástroj). Program ve skriptovacím jazyce je 

přenositelný na jakoukoliv systémovou platformu vybavenou prostředky pro jeho 

provedení (interpretor, knihovny, …)  

 

Příklady skriptovacích jazyků:  

● programovací jazyk Perl  

● programovací jazyk Python  

● programovací jazyk PHP 

● a další 

Shellový skript 

Zdrojem je skript (příkazový scénář) tvořený příkazy. Příkazový interpretor (shell), 

který tento skript spustí a postupně provádí jeho jednotlivé příkazy a příkazové 

procedury. Ve cvičeních budeme výhradně používat shell „ bash“ (spouští ho binární 

program /bin/bash). 

Postup: 

Zdrojové soubory, které si studenti budou editovat a uloží do vytvořeného adresáře 

např. $HOME/devel: 

// Jazyk Java - soubor Hello.java 
public class Hello { 

 public static void main(String[] args) { 

  System.out.println("Hello, Java!"); 

 } 

} 

/* Jazyl C - soubor world.c 
#include <stdio.h> 



int main(void) { 

 printf ("Hello World!\n"); 

 return 0 

} 

# Jazyk Perl – soubor world.pl 
#!/usr/bin/perl 

print "Hello, Perl!\n"; 

# Příkazový interpret bash – soubor World.sh 
#!/bin/bash 

echo Hello, Bash! 

printf 'Hello, Bash!\n' 

Kompilace a spuštění bytového kódu ze zdrojového souboru Hello.java 

 

!! UPOZORNĚNÍ: Funguje jen na serveru akela.mendelu.cz !! 

Na příkazový řádek: javac Hello.java 

Vytvoří soubor Hello.class 

 

Funguje na Virtual Box CentOS i Fedora 

Program se spustí: java Hello  

Kompilace a spuštění executable (proveditelného) programu ze zdrojového souboru 

world.c 

Varianta 1 – výstupní executable soubor a.out (defaultní jméno souboru) 

Na příkazový řádek: gcc world.c 

Vytvoří soubor a.out 

Program se spustí: ./a.out 

Varianta 2 – výstupní executable soubor má zadané jméno pozdrav 

Na příkazový řádek: gcc -o pozdrav world.c 

Vytvoří soubor pozdrav 

Program se spustí: ./pozdrav 

Spuštění programu ze skriptu world.pl 

Z příkazového řádku: perl world.pl (nebo ./world.pl , předtím nastavení chmod 

755 world.pl)  

Spuštění programu za skriptu World.sh 

Z příkazového řádku: bash World.sh (nebo ./World.sh , předtím nastavení 

chmod 755 World.sh) 


