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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na návrh počítačové učebny s co nejnižšími náklady pro Ústav 

sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka. Prostředkem pro minimalizaci 

nákladů je využití sítě s tenkými klienty a operačního systému GNU/Linux. Práce nabízí 

kromě vysvětlení principů technologií rovněž metodiku pro implementaci tohoto projektu.  

 
 
 
 
 
 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the project of computer laboratory for the Institution of 

Social Care for Disabled Youth - Kociánka realized with minimum costs of production. 

Using the computer network with thin clients and the operating system GNU/Linux serves 

for minimizing the costs. The thesis includes not only explanations of principles of 

technology, but also an implementation procedure for this project. 
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1 Úvod 

 

V dnešní informační době osobně považuji ovládání počítače za základní dovednost 

nutnou k uplatnění na trhu práce. Domnívám se, že je třeba umožnit přístup k počítači a síti 

internet všem lidem na světě bez jakýchkoli rozdílů. Například v chudších ústavech sociální 

péče v menších městech a na vesnicích však toto není možné z finančních důvodů.    

Způsobů pořízení počítačů je ale více a ne vždy je nutné platit obrovské sumy za 

kompletní řešení na klíč. Existují úsporné alternativy v oblasti hardware i software a při 

maximalizaci úspor lze vytvořit počítačovou síť s několika stanicemi za skutečně 

zanedbatelnou částku.  
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2 Vymezení problémů a cílů práce 

Cílem této práce je především návrh konkrétní počítačové učebny pro Ústav sociální 

péče pro tělesně postiženou mládež Brno – Kociánka s co nejnižšími náklady. Zvláštností 

tohoto projektu je výhradní využití free software pro operační systém na serveru, stanicích, 

ale také pro kancelářský a další uživatelský software. Při návrhu se počítá s využitím 

zastaralých vyřazených počítačů, které má organizace k dispozici. 

  

Kromě řešení této konkrétní situace by práce měla posloužit jako metodika či návod 

ostatním neziskovým organizacím, jak po stránce technické a ekonomické navrhnout a 

implementovat počítačovou síť s tenkými klienty s využitím free software. Rád bych touto 

cestou nabídl alternativu ke komerčnímu software a drahému hardware, jehož vysoké 

pořizovací náklady mnohdy nepřinesou výsledek v podobě vyššího výkonu, spolehlivosti či 

levnějšího provozu. Při návrhu a popisu jednotlivých aspektů řešení bych také poukázal na 

ekologickou a ekonomickou efektivitu počítačové sítě založené na projektu Linux Terminal 

Server Projekt (LTSP) a sítích s tenkými klienty obecně.  

 

Praktická část této práce by měla provést administrátora či zkušenějšího uživatele, 

který se rozhodl využít tohoto projektu, výběrem vhodného hardware pro server, výběrem a 

instalací operačního systému, balíků potřebných pro projekt LTSP, jeho nastavením a 

řešením obvyklých problémů. Měla by rovněž ukázat možnosti využití operačního systému 

GNU/Linux pro výuku a vzdělávání.  
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3 Analýza problému a současného stavu 

3.1 Financování neziskových organizací 

Ač mnou vybraná organizace patří do kategorie neziskové organizace (NO) 

financované zcela z veřejných rozpočtů, rád bych se zaměřil všeobecně na neziskový sektor. 

Chtěl bych touto cestou poskytnout úplnou metodiku na vytvoření nízkonákladové 

počítačové učebny pro neziskové organizace. Mým cílem je především vytvořit návrh s co 

nejnižší pořizovací cenou tak, aby byl dostupný skutečně většině českým organizacím. 

Primárním cílem této činnosti je zvýšení počítačové gramotnosti a možnosti poskytnutí 

výpočetní techniky a připojení k internetu organizacím s velmi nízkými finančními 

prostředky. V této části bych rád uvedl do problematiky získávání finančních prostředků 

v neziskových organizacích.  

Aby mohla konkrétní nezisková organizace plnit své cíle, musí si zabezpečit přísun 

finančních prostředků. Příjmy neziskových organizací se dají rozdělit na tři složky :  

 

• Příjmy z vlastní činnosti 

• Příjmy z veřejných rozpočtů 

• Dobrovolné příspěvky 

 

Přirozenější je však dělení příjmů NO na interní a externí. Vychází z faktu, že jen 

s některými příjmy může NO nakládat podle svého uvážení. 

 

� Interní (vlastní) zdroje 

• Příjmy z vlastní činnosti 

• Veřejné sbírky 

• Individuální dary 

• Dary od firem či sponzoring 

• Loterie 

 

� Externí (nevlastní) zdroje 

• Příjmy z veřejných rozpočtů 

• Nadace a nadační fondy 

• Zahraniční dárci (Fondy EU) 
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Takto vypadá obecný přehled potenciálních zdrojů neziskových organizací. V praxi je 

druh a počet finančních zdrojů závislý na oboru činnosti konkrétní neziskové organizace. 

Organizace zaměřené na oblast sociální a zdravotní a na volnočasové aktivity jsou vysoce 

závislé na veřejných rozpočtech. U ostatních organizací stoupá podíl soukromých zdrojů.  

 

Problémem je však nedostatek dat v oblasti českého neziskového sektoru. Jeden z mála 

výzkumů provedlo občanského sdružení Spiralis, zabývající se fundraisingem, pod názvem 

„Současný stav fundraisingu v neziskových organizacích“ z července 20031. Výzkum 

alespoň částečně přibližuje konkrétní stav neziskových organizací, způsob získávání 

finančních zdrojů a jejich využití.   

 

Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že v současné době neziskové organizace pracují na 

základě podpory pocházející buď výlučně nebo většinou z domácích zdrojů (85% NO). 

Neziskové organizace kombinují příjmy z průměrně 4 různých typů zdrojů. Neznamená to 

však, že podíl těchto zdrojů na jejich ročním příjmu je vyrovnaný. V tabulce č. 1 je vidět, že 

klíčovým zdrojem jsou příspěvky z veřejných rozpočtů, tzn. z ministerstev, krajů, měst a 

obcí. Příjmy z této oblasti činí více než třetinu. Druhý hlavní zdroj financování potom tvoří 

příjem z vlastní činnosti. Úplný přehled obsahuje tabulka č. 1.  

  

Tabulka č.  1 - Podíl finančních zdrojů na financování neziskových organizací (2003) 

Zdroj financování Podíl na financování NO 

Státní správa a samospráva 36% 

Příjmy z vlastní činnosti 20% 

Podnikatele a obchodní firmy 11% 

Nadace a nadační fondy 10% 

Individuální dárci 7% 

Členské příspěvky 6% 

Jiné zdroje 5% 

Veřejnost 2% 

Zahraniční zastupitelstvo 2% 
Pramen: ŽIDLICKÁ , M. Současný  stav  fundraisingu v českých neziskových organizacích [online]. SPIRALIS. [cit. 2006-

04-20]. Dostupné z : < www.neziskovky.cz/Files/Soubory/neziskovy_sektor_CR/vyzkum_FR_Spiralis.pdf > 

                                                      
1
 ŽIDLICKÁ, M.. Současný  stav  fundraisingu v českých neziskových organizacích  [online]. SPIRALIS. [cit. 2008-04-20].    

Dostupné z  <www.fundraising.cz/inc/download/praxe_fund_spiralis.rtf>   
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3.1.1 Interní (vlastní) zdroje 

Jak jsem již předeslal v úvodu kapitoly, rozdělení na vlastní a nevlastní zdroje je 

výhodné, protože poukazuje na rozdíl ve využití finančních zdrojů. Zdroje interní (vlastní) 

mohou být alokovány zcela podle uvážení konkrétní organizace. Slouží pro běh organizace, 

platbu provozních nákladů, mezd a k běžné činnosti. Nejdůležitějším vlastním zdrojem pro 

většinu organizací je příjem z vlastní činnosti. Zajímavé je, že veřejné sbírky tvoří průměrně 

jen 2 % rozpočtu neziskové organizace.  

 

3.1.2 Externí (nevlastní) zdroje 

Z předchozí úvahy již vyplývá rozdíl mezi vlastními a nevlastními zdroji. Do kategorie 

zdrojů nevlastních spadají především peněžní prostředky od státních či soukromých institucí. 

Důležitou roli zde hrají především veřejné instituce. Externí zdroje jsou poskytovány 

většinou formou účelně poskytnuté dotace. Takto přijaté finanční prostředky tedy organizace 

nemůže využít dle svého uvážení, ale přesně pro poskytnutou činnost či projekt. Do kategorie 

nevlastních zdrojů lze dále zařadit nadace a nadační fondy či např. fondy Evropské unie.     

3.2 Uplatnění tělesně postižených lidí na trhu práce 

Zajímavou organizací, která se snaží rozvíjet možnosti pomoci zdravotně postiženým 

s uplatněním na trhu práce, je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postiženým. Orientuje se rovněž na pomoc jednotlivcům i společnostem, které se přímo 

zabývají zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.  Ve výroční zprávě organizace 

z roku 20072 se píše o stavu zaměstnávání postižených v ČR : „Současný stav zaměstnávání 

postižených osob u nás je bohužel stále nedostatečný, i když se zlepšující se tendencí.  V 

mnoha ohledech bohužel stále přetrvává špatná komunikace mezi  zdravotně postiženými a 

státní správou, nedostatečná komunikace v oblasti zaměstnavatel a státní správa. Nedostatek 

motivačních prvků, proč pracovat jako postižený člověk nebo proč zaměstnávat postiženou 

osobu.“ Nadační fond se snaží různými projekty, semináři a vedením veřejné debaty přispět 

ke zlepšení možností zaměstnání postižených lidí.  

                                                      
2 Výroční zpráva 2007 Nadační fond pro podporu se zdravotním postižením. Národní fond pro podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením. [online]. 2008. [cit. 2008-04-16].  Dostupné 

z <http://www.nfozp.cz/download/Vyrocni_zprava.pdf> 
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Domnívám se, že nejenom problémy z oblasti administrativy a nedostatečné 

informovanosti komplikují zaměstnávání handicapovaných osob. Pokud bych mohl osobně 

něco zlepšit, zahrnul bych do výuky postižených osob ve specializovaných dílnách 

orientovaných na výuku tradičních řemesel, rovněž výuku práce na PC, práce s internetem, 

kancelářským software atp. Tento výrok je samozřejmě velmi zjednodušený, protože záleží 

na druhu a stupni postižení konkrétního klienta, avšak práci na PC považuji za základní 

dovednost pro uplatnění na trhu práce. Tímto směrem je rovněž zaměřen jeden z hlavních 

cílů mé bakalářské práce. Počítačová učebna bude navrhovaná právě s důrazem na budoucí 

využití v oblasti výuky popsaných a v případě zájmu i pokročilejších dovedností. Slovní 

zhodnocení stavu zaměstnávání postižených osob v ČR Nadačním fondem však není nikterak 

exaktní, a proto bych nyní rád analyzoval data získaná výběrovým šetřením zdravotně 

postižených osob za rok 20073, které provedl Český statistický úřad. Data za rok 2008 

bohužel v době vzniku této práce nebyly k dispozici.  

 

Vzdělání osob se zdravotním postižením.  

Rovný přístup ke vzdělání na všech stupních je základním předpokladem sociálního 

začlenění a nezávislosti osob se zdravotním postižením. Český statistický úřad v šetření 

VŠPO 073 uvádí podrobná data o vzdělání zdravotně postižených osob k 31.12.2007. Pro 

účely této práce jsem vybral data bez rozlišení pohlaví, a přehledně je shrnul do tabulky č. 2.  

 

 

Tabulka č.  2 - Nejvyšší dosažené vzdělání osob se zdravotním postižením k 31.12.2007 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

střední 
Věková 
skupina 

bez 
vzdělání základní 

bez 
maturity 

s 
maturitou 

vyšší 
odborné 

vysoko-
školské 

ne-
uvedeno 

Celkem 

15-29 16 483 25 898 8 088 7 570 1 121 1 063 398 60 621 

30-44 14 676 25 934 28 145 23 123 1 447 6 696 1 310 101 331 

45-59 14 037 82 057 72 575 52 068 4 179 15 956 4 871 245 743 

60-74 7 718 98 550 75 690 61 852 3 919 24 461 11 084 283 274 

75+ 9 032 139 720 47 033 45 536 2 423 15 184 17 816 276 744 

Celkem 61 946 372 159 231 531 190 149 13 089 63 360 35 479 967 713 
Pramen: Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07 : Český statistický úřad. [online]. 2008. [cit. 2009-04-16]. 

Dostupný z <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4100269DD7/$File/330908j3.pdf> 

                                                      
3 Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07. Český statistický úřad. [online]. 2008. [cit. 2009-04-16]. 

Dostupný z <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4100269DD7/$File/330908j3.pdf> 
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Vzdělanostní struktura zdravotně postižených je v ČR (stejně jako ve většině ostatních 

vyspělých zemí) horší než v populaci jako celku. Podíl osob, které mají středoškolské 

vzdělání s maturitou, dosáhl u zdravotně postižených k 31.12.2007 20% a v celkové populaci 

27%. Z tabulky č. 2 vyplývá, že 6,4% postižených osob nemá žádné vzdělání. Nejpočetnější 

skupina, téměř dvě pětiny, zdravotně postižených dosáhla pouze základního vzdělání. Toto 

číslo je bohužel vysoké a je třeba si uvědomit, že nižší vzdělání a kvalifikace je výrazným 

handicapem při hledání práce, s přihlédnutím na klesající poptávku po nekvalifikované 

pracovní síle. Tento fakt se netýká pouze postižených osob. 

 

Stav zaměstnanosti osob se zdravotním postižením 

Ve výběrovém šetření zdravotně postižených VŠPO 07 lze dále nalézt analýzu 

rodinného stavu postižených osob, typu a příčiny zdravotního postižení, míry postižení, 

potřeby zdravotních pomůcek, důsledků atd. Pro účely této práce je však důležitá především 

analýza ekonomické aktivity osob se zdravotním postižením. V tabulce č. 3 jsou přehledně 

shrnutá data o ekonomické aktivitě tělesně postižených osob od 15 let a dále ekonomické 

aktivitě celé populace, což nabízí možnost k porovnání.  

 

 

Tabulka č.  3 - Porovnání ekonomické aktivity osob se zdravotním postižením a celé 

populace podle věku a pohlaví. 

Ekonomická aktivita   

Věková 
skupina 

dítě, 
studující 

zaměstnaný, 
OSVČ nezaměstnaný 

nepracující 
důchodce 

pracující 
důchodce 

v 
domácnosti 

Celkem 

Osoby se zdravotním postižením v ČR   

15-19 62 242 408 494 1 159 - 158 64 461 

20-34 5 384 18 250 7 459 25 660 2 830 2 616 62 199 

35-49 - 41 260 14 450 47 837 7 694 1 768 113 009 

50-64 - 62 721 19 642 186 619 15 867 2 393 287 242 

65+ - 1 900 749 427 864 8 129 1 481 440 123 

Populace ČR   

0-19 1 620 870 55 235 33 278 207 74 613 411 2 323 075 

20-34 148 915 1 660 985 260 660 27 075 3 161 194 084 2 294 880 

35-49 - 1 820 428 155 330 80 946 10 705 56 001 2 123 410 

50-64 - 981 380 67 575 787 870 109 177 15 848 1 961 850 

65+ - 3 439 - 1 348 009 57 006 364 1 408 818 
Pramen: Výběrové šetření zdravotně postižených VŠPO 07 : Český statistický úřad. [online]. 2008. [cit. 2009-04-16]. 

Dostupný z <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4100269DD7/$File/330908j3.pdf> 
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Při pohledu do tabulky č. 3 je možné zjistit rozdíly v počtu zaměstnaných osob v rámci 

celkové populace ČR a osob se zdravotním postižením. Rozdíly jsou vidět především ve 

věkové skupině 20-34 kde je zaměstnaných postižených osob zhruba 29% vůči 73% 

zaměstnaným v rámci celé ČR. Podobný rozdíl, 36% ku 85% je vidět u druhého 

perspektivního věku 35-49. Do tabulky jsem zařadil i celkové součty, lze tedy vyčíst celkový 

počet postižených občanů v produktivním věku i v jednotlivých věkových kategoriích. 

Špatné porovnání však tato tabulka nabízí pro nejnižší věkovou skupinu, kdy Český 

statistický úřad uvádí data poněkud nevhodně u osob se zdravotním postižením v rozmezí 

15-19 a u celkové populace 0-19. 

3.3 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka 

3.3.1 Základní informace 

 

Název :   Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno 

IČO :   00093378 

Právní forma : Organizační složka státu 

Sídlo :   Kociánka 2, 612 47 Brno 

 

Ústav Kociánka poskytuje sociální péči a podporu dětem a mládeži s tělesným a druhotným 

mentálním postižením, které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy, vzdělání a 

přípravy na povolání.  

Hlavním úkolem Kociánky jako centra sociálních služeb a rehabilitace je nácvikem 

potřebných dovedností snižovat klientům se zdravotním postižením závislost na pomoci 

okolí a usilovat o jejich zapojení do pracovního procesu s posilováním prvků občanské 

suverenity.  

Kociánka poskytuje klientům v celoročním a týdenním pobytu sociální služby 

a podporu prostřednictvím léčebné, sociální a pracovní rehabilitace orientované na udržení 

a rozvoj osobních a sociálních schopností vedoucích k jejich sociálnímu začleňování. 

3.3.2 Historie ústavu 

Dne 8. srpna 1919 přešel zámeček s rozsáhlým anglickým parkem, jež vlastnila v té 

době Moravská agrární a průmyslová banka,  na popud Dr. Alice Masarykové do majetku 

Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě.  
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Tento spolek měl velmi ušlechtilé cíle: pečoval o tělesně postižené děti a dospělé, kteří 

by ve svých vlastních rodinných a sociálních poměrech zůstali doživotně odkázáni na pomoc 

a milosrdenství jiných. Účelem spolku bylo poskytovat osobám přiměřené léčení jejich 

tělesných vad zároveň s individuálním, všeobecným i odborným vzděláním a výchovou, 

jakož i praktickým výcvikem pro vhodné povolání, které by jim zajistilo samostatnost 

v životě. 

Na Kociánce se od počátku prosazoval rodinný způsob života, vytvářely se skupiny 

dětí, které žily družným životem s vychovateli. Léčba svěřenců probíhala v nemocničním 

oddělení a byla velmi důležitou složkou ústavní péče. Kociánka sama organizovala řemeslný 

výcvik. Učňovské oddělení sestávalo z ústavních dílen oboru košíkář, soustružník, truhlář, 

zahradník a krejčí. Část svěřenců docházela do večerních kurzů k mistru hodinářskému, 

elektrikářskému, malířskému aj. V ústavu byla zřízena pokračovací škola pro učně. 

Během druhé světové války nebyl provoz ústavu přerušen, i když léta okupace přinesla 

problémy; nejen ekonomické. Bylo například nutné přebudovat katastr tělesně postižených, 

aby z něj byly vyloučeny osoby nepatřící do území Protektorátu, bylo nutné zřídit 

samostatnou poradnu pro německé tělesně postižené. Prakticky po celou dobu okupace musel 

ústav svádět boj o zachování statutu českého zařízení. 

První týdny po skončení druhé světové války znamenaly pro královopolský ústav 

zásadní změny. Byla vytvořena zaměstnanecká závodní rada, která jednak vyslovila 

nedůvěru řediteli Chlupovi, jednak požádala Zemský národní výbor v Brně o zveřejnění 

ústavu formou pozemštění.  

Při oslavách padesáti let existence ústavu byla z iniciativy tehdejšího ředitele Dr. Karla 

Navary v ústavním parku odhalena busta prvního ředitele Jana Chlupa. Tehdy již v ústavu 

pracovala dvoutřídní mateřská škola, deset tříd základní devítileté školy, šest tříd základní 

odborné školy, osmnáct tříd učňovské školy a Lidová škola umění. Další vzdělání dorostu 

zajišťovaly brněnské střední školy. V roce 1980 byla na Kociánce realizována psychologická 

a psychoterapeutická péče a ustanoveni dva ústavní psychologové. Bylo zřízeno střední 

odborné učiliště s osmi nově koncipovanými učebními obory a byl otevřen první ročník 

střední ekonomické školy pro tělesně postiženou a zdravotně oslabenou mládež. Poprvé byly 

vyzkoušeny tři diferencované formy ústavní péče o svěřence, a to celoroční, týdenní a denní. 

Rok 2004 byl vyhlášen podruhé Rokem Kociánky. Prvé vyhlášení v souvislosti 

s 80. výročím založení Kociánky tématicky zapadlo do konceptu budování společnosti pro 

všechny. V roce 85. výročí založení Kociánky probíhaly oslavy souběžně s oslavami 

85. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně.  
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3.3.3 Základní cíle 

Mezi základní cíle Ústavu sociálně péče pro tělesně postiženou mládež patří dosáhnout 

u klientů schopnosti normální sociální funkce, rozvíjet jejich schopnosti existovat v různých 

společenských situacích tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby a práva, vytvářet podmínky 

pro realistický náhled a aktivní přístup klientů k životu, vychovávat je k touze po 

sebezdokonalování, společenskému a pracovnímu uplatnění. 

Důležité je rovněž rozvíjet estetické cítění klientů ve všech oblastech života, 

podporovat potřebný vztah ke kultuře, umění, upevňovat zdraví a hygienické návyky klientů. 

Směrovat přirozený zájem klientů o otázky partnerství a sexuality k vzájemně sociálně 

přijatelným vztahům, do těchto vztahů zasahovat pouze velmi citlivě s důrazem na rozvoj 

partnerské odpovědnosti. 

Ústav Kociánka se snaží cíle individuálně výchovných programů podřídit osobním 

cílům klientů, spolupracovat přitom s učiteli škol a praktické výuky a s rodiči klientů s vizí 

jejich začlenění do pracovního procesu po ukončení jejich přípravy na povolání.4 

 

3.3.4 Financování 

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno patří do kategorie neziskové 

organizace financované z veřejných rozpočtů. To však neznamená, že se na financování 

organizace podílí jen veřejné rozpočty, i když tvoří největší část. Dalšími zdroji jsou příjmy 

z vlastní činnosti, příjmy z prodeje výrobků a služeb a dále také Nadační fond ústavu 

Kociánka. V této kapitole se podívám detailněji na financování a hospodaření organizace. 

Získaná data jsou však platná k 31.12.2007. Dle vyhlášky č. 323/2005 sbírky zákonů musí 

organizační složky státu, příspěvkové organizace a státní fondy zpracovávat roční zprávu 

obsahující mimo jiné personální údaje, organizační strukturu, údaje o majetku, rozpočtu, 

analýzu příjmů a výdajů. Z roční zprávy Ústavu Kociánka za rok 20075 jsem čerpal 

prezentované údaje.  

Ústav využívá jen vlastních zdrojů a k 31.12.2007 činí souhrn hmotného a nehmotného 

majetku 459 859 000 Kč. Pohledávky ani závazky k výše uvedenému datu ústav nemá. 

Příjmy z vlastní činnosti se zvýšily meziročně o 26,58 %, příjmy z poskytovaných služeb a 

                                                      
4 Kociánka – O kociánce [online]. 2007. [cit. 2009-05-02]. Dostupné z <http://www.kocianka.cz/o-kociance> 
5 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb §1 : Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně. 

[online]. 2008. [cit. 2009-04-21]. Dostupný z <http://www.kocianka.cz/o-kociance/rocni-rozbory/2006> 
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výrobků potom o 42,79 %. Nadační fond Kociánka (NFK) se v roce 2007 podílel na 

financování dvou investičních akcí. Jedná se o výstavbu Hipohaly a přístavbě hipoterapie, 

kdy NFK přispěl 886 964 Kč resp. 567 341 Kč. NFK se dále podílel na financování 

společenských, kulturních a sportovních akcí pro klienty ústavu. Celkové příjmy za rok 2007 

činily 8 696 220 Kč, výdaje potom 121 640 500 Kč. Roční zpráva dále obsahuje rozsáhlé 

údaje o personalistice, jež nejsou pro účely tyto práce důležité. Z uvedených finančních údajů 

si lze vytvořit představu o velikosti mnou vybraného ústavu. Drobnou nevýhodou je absence 

údajů za rok 2008 v době tvorby této práce.  

3.4 Stav výpočetní techniky a její využití 

V Kociánce jsou v současné době k dispozici dvě počítačové učebny určené pro volné 

využití klienty ústavu, tedy především pro volný přístup k síti internet. Každá z učeben 

disponuje 20 výkonnými osobními počítači s parametry dnešního typu. Tyto počítače byly 

zakoupeny minulý rok rovněž s LCD obrazovkami. Počet volných míst, kde se mohou klienti 

ústavu připojit k síti internet, je vzhledem k počtu klientů nedostatečný. Poslední dobou se 

stává, že poptávka po volném počítači převyšuje nabídku. I když ústav má volný prostor, ve 

kterém by eventuelně mohl zřídit další počítačovou učebnu, nemá na nějakou větší investiční 

akci momentálně finanční prostředky. Při nákupu relativně drahé techniky tvoří 

nezanedbatelnou částku rovněž softwarové produkty jako nezbytný operační systém, 

antivirový program, popř. potom kancelářský balík pro některé stanice.  

Kromě běžné učebny pro přístup k internetu si pokročilejší uživatelé v ústavu již delší 

dobu žádají učebnu, kde by se daly vytvořit určité spolky a provádět výukové aktivity. 

Jelikož by měla taková učebna posloužit i pro případnou výuku či ukázku hardwaru osobních 

počítačů, není možné kupovat pro tento účel nové počítače. Rovněž otázka financí hraje proti 

realizaci další počítačové učebny. Pravděpodobně jedinou možností jak umožnit vystavění 

této nové učebny je využití staré výpočetní techniky, kterou má ústav k dispozici, a co 

nejvíce omezit nutnost nákupu softwarových produktů při zachování legálnosti operace. 

Případná další učebna dále musí mít nenáročnou administraci.  

3.5 Požadavky ústavu 

Po domluvě s vedením ústavu a s administrátorem ICT, panem Tomášem Kapounkem, 

jsou požadavky na návrh nízkonákladové učebny následující: 
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• Minimální pořizovací i provozní náklady 

• Spolehlivost a snadná možnost aktualizací 

• Případná možnost využití dvanácti vyřazených PC Compaq s přibližnou konfigurací 

466 Mhz CPU, 128 MB ram 

• Moderní a intuitivní uživatelské prostředí s důrazem na možnosti usnadnění ( 

například lupa, hlasová syntéza ) 

• Orientace na možnost využití učebny pro výukové účely ( internet, matematika, cizí 

jazyk, programování ) 

 

Je tedy třeba využít vyřazené PC, které má ústav k dispozici, jako klientské stanice 

počítačové učebny. Zvláštní důraz je třeba klást na minimalizaci pořizovacích a provozních 

nákladů. Je třeba šetřit na hardware ale i software. Výstavba další počítačové učebny je 

podmíněna rovněž nízkou náročností na správu.  

3.6 Shrnutí analýzy 

Ač mnou zkoumaná organizace Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež 

Brno – Kociánka disponuje dvěma moderními učebnami, poptávka po počítačích místy 

převyšuje nabídku. Určitá část klientů by navíc ocenila učebnu pro výukové účely z oblasti 

hardware, operačních systémů či programování. Protože má Kociánka k dispozici volnou 

místnost a vyřazené počítače, ráda by je využila pro projekt počítačové sítě s tenkými klienty. 

Použití free software a operačního systému GNU/Linux je vítáno kvůli úsporám za licence, 

ale je rovněž podporováno z jiného důvodu. Ústav Kociánka považuje za vhodné nabídnout 

klientům možnost výběru a ráda by je seznámila i s jiným než dnes tradičním řešením 

s operačním systémem společnosti Microsoft.   
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4 Teoretická východiska řešení 

4.1 Softwarové licence 

Množství různých licencí, kterými se opatřují softwarové produkty je velmi pestrý. 

Důkazem může být často chybné povědomí uživatelů a správců systémů o tom, co je 

skutečně legálně použito. Softwarové licence umožňují autoru díla určovat, jak nakládat 

s jeho dílem, omezovat určitým způsobem užití, chrání intelektuální vlastnictví autora a 

vydavatele software. Výklad rozdělení licencí podle druhu je často nejednotný. Pro základní 

rozdělení softwarových licencí se hodí schéma uvedené v díle Government Policy toward 

Open Source Software od Roberta Hahna6.  

 

Obrázek 1 - Rozdělení softwarových licencí. Zdroj : HAHN R., Government Policy toward 

Open Source software. s. 53 

                                                      
6 HAHN R., Government Policy toward Open Source Software. AEI Brooklings Joint Center for Regulatory 

Studies. 2003 
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Obrázek č. 1 používá pro rozlišení SW licencí paradigma copyright, copyleft a popř. 

copycenter. Ač to na první pohled není zřejmé, copyleft a copycenter jsou podskupinami 

Copyrightu. Jedná se však spíše o neformální označení než oficiální typ licence. 

Copyleft a Copycenter 

Copyleft je slovní hříčkou se slovem Copyright vytvořený Richardem Stallmanem. 

Funguje na principu, že dílo odvozené od jiného díla, s licencí spadající pod copyleft, musí 

být nabízeno stejnou licencí. Nejznámější aplikací copyleftového autorského práva je licence 

GNU General Public Licence (GNU GPL) pod záštitou Free Software Foundation (FSF). 

Jedná se o licenci free software, která se neustále vyvíjí. V současnosti je k dispozici její třetí 

verze. Za copycenter licenci můžeme označit licenci Berkeley Software Distribution (BSD), 

nejvolnější distribuci pro free software. Umožňuje volné šíření licencovaného obsahu, 

přičemž vyžaduje pouze uvedení autora a informace o licenci, spolu s upozorněním na 

zřeknutí se odpovědnosti za dílo. Souborné kompendium hackerského slangu, které osvětluje 

mnoho aspektů hackerských tradic, folklóru a humoru: Jargon File, vysvětluje pojem 

Copycenter a jeho vztah s Copyleft, Copyright takto: „zatímco copyright omezuje šíření díla, 

copyleft omezuje omezování šíření díla, tak BSD licence říká „Vezměte si to do copycentra a 

vyrobte si kopie dle libosti.“7 Pojmy copyleft a copycenter tedy využíváme ve spojení s free 

software. Nejpočetnější skupinu však tvoří software proprietární, či uzavřený, kterému je 

věnována samostatná kapitola.  

 

Public Domain 

Dílo, které není opatřeno autorským právem, spadá do kategorie Public Domain či 

veřejné vlastnictví. Takové dílo může být libovolně šířeno, využíváno, může být součástí 

jakéhokoli jiného díla, a to bez uvedení autora či jakékoli zmínky o převzetí. Rovněž 

neexistuje instituce, která má právo uvalit restrikce v podobě užívání tohoto díla. Zástupcem 

Public Domain je například protokol TCP/IP.  

 

                                                      
7 Copycenter – The Jargon File v.4.4.7. [online] [cit. 2009-05-12]. Dostupný z < 

http://www.retrologic.com/jargon/C/copycenter.html> 
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4.1.1 Proprietární software a nesvobodné licence 

Proprietální software, rovněž označován jako software s uzavřenou licencí, se 

vyznačuje restrikcí na používání, distribuci či modifikaci díla. Nesvobodných licencí je 

obrovské množství a mnoho společností vyrábějící proprietární software má své vlastní 

licence. Nejznámější licencí spadající do této kategorie je EULA, kterou využívá pro své 

produkty například společnost Microsoft a je rovněž nejstriktnější.   

Free Software Foundation rovněž jmenuje takové druhy uzavřených licencí, které 

mylně někteří lidé považují za licence otevřené či tak ony licence samy vystupují. Jedná se 

především o Open Public Licence, Apple Public Source Licence či Sun Community Source 

Licence.  

4.1.2 Open Source Software vs. Free software 

Pro lepší pochopení rozdílů mezi licencemi z pohledu svobody licence slouží obrázek 

č. 2, který použil ve své přednášce známý propagátor free software Petr Krčmář. Na straně 

největší restrikce a nesvobody stojí licence proprietárního software, v tomto případě EULA, a 

vedle ní dále licence shareware a freeware. Na straně druhé stojí nejsvodnější licence Public 

Domain a BSD. Obrázek č. 2 však rovněž ilustruje rozdíl mezi open source software a free 

software (český ekvivalent je svobodný software). Tyto dva pojmy jsou velmi často 

zaměňovány a používány nevhodně. Z obrázku je tedy patrné, že free software je 

podmnožinou open source. Je však vhodné podívat se na tyto pojmy podrobněji.  

 
Obrázek 2 - Porovnání softwarových licencí z hlediska svobody a open source. Zdroj: KRČMÁŘ P-, Právo a softwarové 

licence [online]. 2008. [cit. 2009-05-30]. Dostupný z www 

<http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/4100269DD7/$File/330908j3.pdf> 
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GNU a Free Software Foundation 

Hlavním propagátorem free software je organizace Free Software Foundation Inc (dále 

jen FSF), založená v roce 1984 Richardem Stallmanem, aby podpořila jeho projekt GNU. 

„Záměrem GNU projektu odstartovaného již v roce 1983 bylo vytvoření širokého spektra 

svobodných počítačových programů (včetně operačního systému), které by uspokojily velkou 

část uživatelské poptávky po počítačových programech.“8 Na začátku 90. let již byl celý 

systém hotový kromě jádra. Když Linus Torvalds v roce 1991 napsal jádro Linux, zaplnil 

poslední větší mezeru. Lidé tak mohli Linux a GNU systém spojit, aby vytvořili kompletní 

svobodný systém: GNU systém na bázi Linuxu (případně zkráceně GNU/Linux systém). To 

je tedy historické vysvětlení názvu GNU/Linux jako operačního systému.  

FSF vychází spíše z ideových představ. Počítačový program je považován za jednu 

z forem informací, jež mají být sdíleny k obecnému prospěchu. V případě, že jsou užitečné 

nápady a informace chráněny autorským právem, je přístup k těmto nápadům a informacím 

nutně odvislý od finančních možností jednotlivců, což je z pohledu Stallmana fundamentální 

nespravedlností.  

 

Open Source Initiative a Open Source Software 

V porovnání s Free Software Foundation prosazuje Open Source Initiative při své 

činnosti v oblasti podpory vývoje a distribuce software spíše utilitaristické myšlenky. 

Středem zájmu této organizace je spíše problematika technologie a ekonomiky než otázky 

ideové. Jak již bylo řečeno, Open Source Software (OSS) je podmnožinou Free Software. 

Platí tedy pro oba pojmy povinnost distribuce zdrojových kódu spolu se softwarem. Free 

Software klade větší důraz na svobodu a OSS na vývoj. Dá se rovněž říci, že Free Software 

je více přísný vzhledem k licencím.  

Laik mezi free software zřejmě zařadí i freeware programy, což je zásadní chybou. Je 

zřejmé, že freeware nemá se free softwarem nic společného. Hlavním rozdílem je 

nedostupnost zdrojových kódů, a tedy nemožnost úpravy či studia funkčnosti software. 

Existuje celá řada různých druhů licencí jako například sada licencí Creativce Commons, 

MPL atd.. Pro účely této práce však nejsou nikterak důležité, a tak případného zájemce 

odkazuji na referenční literaturu [4].  

                                                      
8 ANDREW M., Understanding OPEN SOURCE & FREE SOFTWARE LICENSING. str. 165. !!! doplnit 

nakonec 
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4.1.3 GNU General Public Licence 

GNU General Public Licence (GNU GPL) je copyleftová licence pro free software 

napsaná Richardem Stallmanem pro výše popsaný projekt GNU. Pro tuto práci je význam 

licence GNU GPL velmi důležitý, protože většina programů dostupných v operačním 

systému GNU/Linux je licencováno právě svobodnou licencí GPL. Od počátku měla licence 

GNU GPL sloužit k zajištění čtyř hlavních práv uživatelů, zaručujících svobodu software. 

 

Uživatel smí: 

1. spouštět programy, kdykoli si přeje 

2. studovat zdrojový kód a měnit jej 

3. šířit kopie programu 

4. šířit modifikované verze 

 

První verze licence GPL byla vydána v roce 1989, především pro tehdejší projekty 

GNU Emacs či překladač GNU CC. Již v této první verzi jsou obsaženy hlavní ideologie 

prosazované Stallmanem. Říká, že dodavatel software musí spolu s binárními soubory dodat 

také kompletní zdrojové kódy, vč. hlavičkových souborů. Rovněž nutí použít pro díla 

modifikovaná stejnou licenci, což je tedy vlastně princip copyleftu.  

V roce 1991 přešel Stallman s druhou upravenou verzí licence GPL, která ještě více 

zdůrazňuje svobodu a zakazuje uvalení restrikcí na modifikované dílo. V současné době je 

platná verze třetí, která byla vydána v roce 2007. Zastávání zásad free software se nemění. 

Třetí verze reaguje na nové hrozby, které by mohly ohrozit svobodu software. Na třetí verzi 

licence GNU GPL pracuje kromě Richarda Stallmana také Eben Moglen, který je profesorem 

práva na Kolumbijské universitě. „Ruka opravdového právníka je na nové licenci velmi znát 

a projevuje se například na celkové čistotě textu.“9  

4.2 OS GNU/Linux 

Jak již bylo popsáno, operační systém GNU/Linux se skládá z jádra Linux, napsaným 

původně Linusem Torvaldsem v roce 1991 a sadou aplikací a nástrojů GNU. Tento operační 

systém má širokou základnu zkušených uživatelů, má za sebou celou filozofii a dlouhou 

historii. Dostupných informací o tomto operačním systému je opravdu velké množství. V této 
                                                      
9 KRČMÁŘ, P.  Novinky v GNU GPL 3. [online]. 2008. [cit. 2009-05-13]. Dostupné z  

<http://www.root.cz/clanky/novinky-v-gnu-gpl-3-odvraceni-novych-hrozeb/> 
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práci jsou z důvodu omezení místa zahrnuty jen nejdůležitější poznatky pro přiblížení 

běžného uživatele s tímto systémem. Případného zájemce o více informací odkazuji 

například na velmi obsáhlý Dokumentační projekt Linuxu. [4] 

 

Linux zdědil mnoho funkcí od svých unixových předků, a proto není zcela spravedlivé 

umisťovat počátek linuxové éry do roku 1991. Historie Unixu sahá několik desetiletí do 

minulosti, konkrétně do roku 1969, kdy Unix vznikl jako výzkumný projekt AT&T Bell 

Labs. V roce 1976 byl Unix zdarma poskytnut univerzitám a stal se tak základem pro mnoho 

kurzů o operačních systémech a akademických výzkumných projektů.  

 

Linuxový projekt se od ostatních unixů liší v tom že definuje jen samotné jádro. 

K tomuto jádru je nutné přibalit programy, služby a další software, aby vznikl použitelný a 

úplný operační systém. V linuxovém světě se takovému celku říká „distribuce“. Toto 

označení je velmi důležité. Není žádný konkrétní produkt, který by se dal nainstalovat na PC 

a jmenoval se GNU/Linux. Vždy se jedná o určitou distribuci, vyvíjenou určitou komunitou 

s určitým cílem.  

4.2.1 Linuxové distribuce 

V současné době se můžeme setkat s rozličnými distribucemi určenými pro nejběžnější 

uživatele, programátory či využití na serverech. Některé distribuce jsou komerční a poskytují 

se spolu s podporou, jiné jsou čistě komunitním projektem. Postupem času se rovněž 

vyvinuly distribuce jako Red Hat Enterprise Linux vs. Fedora, kde Red Hat je průmyslově 

orientovaným produktem, u kterého se platí především za podporu a Fedora, jakožto 

vývojový projekt zaměřený na komunitu. Z dalších známých distribucí lze jmenovat Debian, 

CentOS, Gentoo, OpenSuse či v poslední době velmi populární Ubuntu. Rodina distribucí 

Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu vychází z Debianu, ale je zaměřena na rozdíl od něj na co nejširší 

vrstvu uživatelů. Vynikají neobyčejnou jednoduchostí, příjemným grafickým prostředí, 

orientací na desktop, čemuž je přizpůsoben výběr aplikací.  

 

V současné době tyto distribuce „dorostly“ do stavu, kdy je možné je velmi jednoduše 

použít pro práci, studium i zábavu. Obsahují všechny běžné prohlížeče internetových stránek, 

kvalitní kancelářský balík, sadu běžných nástrojů (poznámkový blok, kalkulačka) a další 

obrovské množství software, který je možné pod svobodnou licencí využívat. Operační 

systém GNU/Linux již rovněž nemá problémy s podporou většiny běžného hardware, včetně 
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přenosných počítačů. Vyniká rovněž vysokou bezpečností a spolehlivostí. S těmito atributy 

může být vhodnou alternativou ke komerčním operačním systémům, které jsou mnohdy pro 

běžné uživatele či společnosti se stovkami PC velmi nákladné.  

4.2.2 Debian 

Projekt Debian je sdružení dobrovolníků, kteří sdílejí myšlenku na vytvoření 

svobodného operačního systému. Tento systém se nazývá Debian GNU/Linux, nebo krátce 

Debian.  

Debian nezávisí na konkrétním jádře. Momentálně používá jádro Linux, které je 

svobodným softwarem, jehož vývoj zahájil Linus Torvalds a je nyní podporováno více než 

tisíci programátory z celého světa. Pracuje se na úpravě Debianu i pro jiná jádra, obzvláště 

Hurd. Hurd je kolekce serverů běžících nad mikrojádrem (např. Mach nebo L4). 

Důvodem oblíbenosti distribuce Debian je její konzervativnost, stabilita a naprostá 

svoboda co se vývoje Debianu týče. Tato distribuce neobsahuje žádný nesvobodný software 

ani ovladače, i když je možné je doinstalovat. Debian je nejvíce volen jako distribuce na 

server pro vysokou stabilitu a jednoduchou administraci. 

K dalším charakteristikám patří chytrý balíčkovací systém APT (Advanced Packaging 

Tool) či vydávání ve třech větvích : Stable, Testing, Unstable. Větev stable je volena na 

místa, kde je vyžadována skutečně nejvyšší stabilita a spolehlivost, tedy většinou na servery 

či pracovní stanice manipulující s citlivými daty. Výhodou je skutečně dlouhodobé 

otestování jádra a všech dostupných balíčků, nevýhodou potom relativně staré verze 

obsaženého software. Samozřejmě je ale možné libovolný balíček aktualizovat jednotlivě na 

nejnovější verzi. Debian Testing je potom ideální volbou pro většinu uživatelů. Jedná se o 

kompromis mezi dlouhodobým testováním a aktuálním software. I přes nepříliš uspokojující 

název „Unstable“ je i tato větev vhodná pro nasazení na desktop. Není zde však zaručena 

stabilita a může se objevit problém s některými balíčky. Oblíbenost distribuce Debian 

pomalu klesá s příchodem odvozené rodiny distribucí Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu. Jedná se o 

velmi jednoduché distribuce orientované na nejširší masu uživatelů. Nabízí velmi snadné 

ovládání, zpravidla hezkou grafiku, obrovskou podporou hardware, popř. orientací na 

multimedia a domácí použití. Jednotlivé verze se liší primárně grafickým prostředím, kdy 

výchozí jsou Gnome pro Ubuntu, KDE pro Kubuntu a XFce pro Xubuntu. Některou z rodiny 

těchto distribucí často volí v dnešní době i pokročilí uživatelé, možná právě proto že jsou 

vystavěné na Debianu. 
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Debian GNU/Linux 5.0 je zatím poslední verzí distribuce. Tato verze vyšla v únoru 

roku 2009 a obsahuje zhruba 22349 balíků (předkompilovaného softwaru zabaleného do 

formátu umožňujícího snadnou instalaci na každém počítači) free software. Tento software je 

k dispozici pro všechny podporované architektury. 

4.2.3 X Window Systém 

X Window Systém (X Window, nebo jenom X) je grafické prostředí, které vzniklo v  

Massachusetts Institute of Technology (MIT), kde jej původně vyvíjel pouze jeden 

programátor. Nyní se o X Window stará skupina zvaná X consortium, která spravuje a 

udržuje zdrojový kód a také vytváří standardy pro programování pod X. Je zároveň také 

vlastníkem značky X Window System. 

Systém X Window vznikl jako prostředek pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní 

(GUI) a programů s grafickým rozhraním pro unixové systémy. X-Window není úplným 

GUI, jedná se pouze o systém pro správu oken, jenž poskytuje funkce pro práci s okny a 

ovládání oken. Základními vlastnostmi systému jsou nezávislost na platformě a předpoklady 

pro provoz na síti, což dává uživateli možnost provozovat výpočetně náročné úlohy na 

výkonnějším počítači a svůj používat jako terminál. 

Systém X Window je postaven na osvědčeném modelu klient-server. Ke komunikaci 

mezi klientskou a serverovou částí je určen protokol X. Důvodem pro jeho vznik byla 

potřeba grafického uživatelského rozhraní, hlavně pro operační systém UNIX. Může být 

provozován buď na jednom počítači nebo v počítačové síti. Je nezávislý na operačním 

systému a tím pádem použitelný na mnoha různých platformách. 

Window manager (wm), česky správce oken, je jen speciálním typem X klienta, který 

vytváří výsledný vzhled grafického prostředí. Mezi nejznámější window managery patří 

KDE, GNOME, FVWM. Volba správce oken je z pohledu uživatele velmi důležitá. Utváří 

celkový vzhled pracovní plochy a zpravidla obsahuje balík určitého základní software pro 

multimédia, dokumenty, využívání služeb sítě internet či obsluhu zapisovací mechaniky. 

Jednotlivý správci oken se tedy také liší nároky na systémové prostředky. Paradigma 

používané pro grafické zobrazení v systémech unixového typu je značně odlišné od pojetí 

grafického prostředí v systémech společnosti Microsoft, kde je grafické prostředí pevnou 

součástí operačního systému a uživatel zde nemá možnost volby.  
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4.3 Sítě tenkých klientů 

Tenký klient poskytuje řešení, jak využít již morálně zastaralé počítačové vybavení ke 

spuštění běžných aplikací, které normálně vyžadují mnohonásobně více paměti a 

výpočetního výkonu. Tohoto využití je dosaženo nainstalováním takového software na 

tenkého klienta, který mu umožní se připojit k serveru (typicky nazývanému terminálový 

server) a ve virtuálním desktopu spouštět programy. Uživatel sice pracuje na svém stolním 

počítači, ale provádění operací přebírá server. Přes síť se přenáší jen překreslováním změn na 

obrazovce.  

4.3.1 Vývoj sítí tenkých klientů 

V posledních dvou desetiletích se tradiční desktopové operační systémy stávají 

výkonnějšími, komplexnějšími a hladovějšími po systémových prostředcích. Rapidní nárůst 

požadavků na typickou minimální konfiguraci měl neočekávaný vedlejší efekt: Miliony 

počítačů, stále plně funkčních, s příchodem nových operačních systémů morálně zastaraly. 

To znamená, že musely být vylepšeny nebo nahrazeny výkonnějšími počítači; pro společnost 

používající stovky nebo tisíce počítačů může být taková záležitost velmi nákladná. Staré 

počítače se často uklidí do skladiště nebo se darují neziskovým organizacím.  

 Tímto způsobem je ještě možné využít zastaralé počítače a umožnit jejich uživatelům 

používání všech výhod moderních operačních systémů a aplikací. Koncept tenkých klientů je 

jednoduchý: jako desktopy používat levné nebo málo výkonné počítače a vykonávání práce 

přenechat výkonným serverům.  

4.3.2 Technologie tenkých klientů 

Jak technologie tenkých klientů pracuje? V typickém prostředí tenkých klientů posílá 

program běžící na serveru uživatelské rozhraní klientovi přes síť. Počítač klienta, 

s nainstalovaným klientským software, posílá vstupy uživatele zpět na server. Provádění 

operací má na starosti server. 

Uživatelé se k serveru přihlašují pomocí individuálních, předem nastavených 

uživatelských účtů, proto může mít každý uživatel vlastní pracovní prostředí a rozvržení 

pracovní plochy přesně podle svých potřeb. K serveru se může přihlásit více uživatelů 

najednou, přičemž uživatelé o dalších relacích vůbec nevědí. V prostředí se používají více-

uživatelské aplikace, takže každý uživatel může mít uložené vlastní předvolby. 
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4.3.3 Protokoly tenkých klientů 

Technika tenkých klientů závisí na třech komponentech: hardware (jak klienta, tak 

serveru), software, a protokolech, které umožňují serveru a klientu vzájemně spolu 

komunikovat. 

4.3.3.1 RDP 

Remote desktop protocol je síťový protokol, umožňující připojení ke vzdálené ploše. 

Protokol pracuje na principu klient-server. RDP byl poprvé obsažen v Microsoft Windows 

NT Terminal Server Edition. Terminal Services server je oficiální součást systémů Windows 

Server 2008, 2003, Windows XP Professional, Media Center, Tablet PC a Windows Vista ve 

verzích Ultimate, Enterprise a Business. 

Klient pro Remote Desktop Connection – Připojení ke vzdálené ploše, je dostupný ve 

všech verzích Windows XP a Windows Vista.  

4.3.3.2 X a XDMCP 

Protokol X umožňuje komunikaci mezi X serverem a X terminálem. Je detailněji 

popsán v kapitole 4.2.3.  Komunikační protokol XDMCP – X Display Manager 

Communication Protocol je používán XDM pro správu přidělování prostředků serveru 

uživatelům X terminálu.  

4.3.3.3 BOOTP, DHCP, TFTP 

Protokoly BOOTP, DHCP a FTP nejsou protokoly tenkých klientů, ale používají se ve 

spojení se sítěmi tenkých klientů, aby umožnily extrémně jednoduchým klientům připojit se 

k síti a nahrát operační systém. Princip startu bezdiskových stanic na základě protokolů 

DHCP a TFTP je popsán na obrázku 3. 
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Obrázek 3 – Princip startu stanic v sítích tenkých klientů. Zdroj: SHINDER, Debra 

Littlejohn. Počítačové sítě. 2003. 588 s. 

 

Protokol BOOTP byl původně určen pro osobní počítače bez pevného disku, aby se 

mohli připojit k síti a získat IP adresu. Pak mohou pomocí protokolu FTP komunikovat se 

serverem a zavést do paměti soubory operačního systému. BOOTP server přiděluje IP adresy 

počítačům nakonfigurovaným jako BOOTP klient.  

 

Protokol DHCP je oproti BOOTP novější a propracovanější. DHCP server se používá 

k dočasnému přidělování IP adres DHCP klientům. Když má tenký klient přidělenou IP 

adresu, může již komunikovat v běžné síti pomocí protokolu TCP/IP. To mu umožňuje 

kontaktovat TFTP server, na kterém je uložen startovací obraz. TFTP server použije protokol 

UDP (User Datagram Protocol), který je rychlejší než TCP. Z bootovacího serveru mohou 

počítače nahrát různé operační systémy, včetně Windows nebo Linuxu. Jelikož v takovém 

počítači není pevný disk, jsou obvyklé zaváděcí soubory operačního systému uloženy 

v ROM. Kód bootstrap je zaveden v ROM síťového adaptéru, který splňuje standard PXE 

(Preboot Execution Environment).  
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4.3.3.4 PXE 

Intel a další výrobci používají PXE pro vybavení bootstrap kódem tenkých klientů a 

dalších počítačů, které musejí zavádět operační systém ze sítě. PXE kód je uložen v paměti 

ROM, která je integrována v adaptéru síťového rozhraní nebo je součástí zařízení tenkého 

klienta.  

PXE karta odešle serveru zprávu, aby mu oznámila, že je PXE-standardní, a následně 

PXE-vědomý server kartě vrátí informace, podle kterých klient bude moci kontaktovat boot 

server, kde jsou uloženy soubory operačního systému.  

4.3.3.5 NFS 

Zkratka NFS (Network file system) znamená síťový souborový systém. Jedná se o 

protokol pro vzdálený přístup k souborům přes počítačovou síť. Systém NFS byl vyvinut 

společností Sun Microsystems a stal se standardem pro souborové servery. Ke komunikaci 

používá protokol vzdáleného volání procedur RPC. Aby mohl systém NFS pracovat, musí 

být na požadujícím počítači nainstalován NFS klient a na obou počítačích (klientu i serveru) 

musí běžet protokol TCP/IP.10 Zjednodušeně řečeno, protokol NFS poskytuje sdílení souborů 

v unixových sítích. Dovoluje připojit serverem „nasdílenou“ složku jako přípojný bod 

v adresářové struktuře na klientské stanici.  

4.4 Linux Terminal Server Project 

Jednou ze stěžejních technologií integrovanou v operačním systému GNU/Linux je 

Linux Terminal Server Project (LTSP), který dovoluje provozovat mnoho tenkých klientů 

využívajících jeden server. Především pro sféru vzdělávání, poskytování jednoduchých 

klientů pro přístup k internetu či jiným službám je vhodné využít LTSP, protože vede 

k výrazné úspoře nákladů na hardware jednotlivých stanic. Síť postavenou na základě 

tenkých klientů, lze v operačním systému GNU/Linux vytvořit i ručně, projekt LTSP se však 

snaží vytvořit soudržný balíček komponent, které se snadno instalují a konfigurují, takže 

implementace terminálového řešení s bezdiskovými klienty bude realizovatelné i pro méně 

zkušené administrátory. V této kapitole jsou představeny nejdůležitější myšlenky a výhody 

projektu LTSP, a dále vysvětleno jak LTSP pracuje a jaké má požadavky na hardware. 

                                                      
10 SHINDER, Debra Littlejohn. Počítačové sítě. 2003. 418 s. 
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4.4.1   Zabezpečení 

Zabezpečení počítačů a počítačových sítí je v současné době hlavní výzva 

administrátorů. Použití LTSP s sebou nese výhody zabezpečení plynoucí z unixových 

systémů. Mezi ně patří velmi nízký počet virů a spyware, které mohou napadnout operační 

systém, ale také možnost striktních bezpečnostních nastavení pomocí dostupných nástrojů. 

LTSP je vystavěn na opravdovém víceuživatelském operačním systému, což umožňuje 

uživatelům pracovat se svými daty a programy, aniž by měli práva jakkoli poškodit či zneužít 

systémová data či data jiných uživatelů.  

4.4.2 Jednoduchá správa 

Na serveru v projektu LTSP běží veškeré aplikace a jsou zde uložena všechna data. 

Z toho opět plyne několik stěžejních výhod. Veškerá administrace (aktualizace software, 

instalace nového software, správa účtů atd.) probíhá výhradně na straně serveru, lze ji 

vykonávat dálkově či ji automatizovat, což v praxi šetří čas i peníze. Protože jednotlivé 

počítačové stanice neobsahují pevné disky, při jejich poruše je stačí jen vyměnit za jiný 

počítač, aniž by bylo nutné re-instalovat systém či zálohovat data.  

4.4.3 Ekologie 

Nedávná studie porovnává využití tlustých (klasických PC stanic) a tenkých klientů 

z pohledu spotřeby energie a zdrojů.11 Mezi zjištěné výsledky patří, že využití tenkých 

klientů přináší úsporu minimálně 50%.  

Ekologická efektivita je dána nižší spotřebou elektrické energie a tedy i snížením 

objemu emisí CO2. Výroba tenkých klientů, náklady na jejich sestavení, skladování a 

přepravu je opět mnohem nižší než u klasických počítačů, což je dáno především podstatně 

nižšími rozměry a hmotností. Obrovskou výhodou je, že počítače v projektu LTSP 

neobsahují pevný disk, jakožto jedinou mechanickou součást počítače (s výjimkou 

ventilátoru). Tím se razantně snižuje spotřeba, hluk, vyzářené teplo a zároveň se zvyšuje 

spolehlivost počítačů. 

                                                      
11 Environmental Comparsion of the Relevance of PC and Thin Client Desktop Equipment for the Climate 

[online]. Institut Umwelt-,Sicherheits-,Energietechnik UMSICH. 2008. [cit 2009-05-22]. Dostupné online 

<http://it.umsicht.fraunhofer.de/TCecology/docs/TCecology2008_en.pdf> 
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4.4.4 Nízké náklady 

Největší výhodou řešení na bázi LTSP je využití některé z distribucí GNU/Linuxu, 

které jsou volně dostupné. Jelikož běžná distribuce obsahuje balík kvalitního software pro 

práci, zábavu, studium a to i v českém jazyce, není nutné utratit za licence žádné prostředky. 

Není potřeba pořizovat licenci pro operační systém, kancelářský balík, ale ani pro antivirový 

software či firewall. Vše je běžně obsaženo ve většině distribucí. Úspora je tedy na straně 

software, ale i hardware.  

Požadavky hardware na klientské stanice jsou minimální v porovnání s požadavky na 

stanice v klasických sítích s lokální instalací operačního systému. Úspora při pořízení 

samotné techniky je více než poloviční. Hlavním smyslem tohoto projektu je možnost využití 

staré, vyřazené techniky. Proto je tento projekt často volen ve školství a to i v českých 

podmínkách.   

4.4.5 Metodika pro výpočet hardwarových požadavků 

Při analýze hardwarových požadavků implementace projektu LTSP v určitém prostředí 

je nutné uvažovat dvě základní otázky, 

 

• Kolik počítačových stanic budeme potřebovat nyní a v budoucnu? 

• Kolik úložného místa potřebujeme? 

 

Od těchto otázek se potom odvíjí výpočet potřebného výkonu serveru. Při pohledu na 

hardwarové požadavky projektu LTSP, zkoumáme separátně požadavky na server, stanice a 

na počítačovou síť.  

4.4.5.1 Požadavky na server 

Sami autoři projektu LTSP hovoří o správném určení výkonu serveru spíše jako o 

umění, než dovednosti.12 Výběr vhodných procesorů, operační paměti a diskových polí závisí 

převážně na skladbě činností provozovaných na počítačových stanicích. Parametry serveru 

budou značně rozdílné v síti, kde se stanice používají pro běžné prohlížení internetových 

stránek bez využití technologii Flash a Java, a tam kde se stanice využívají pro náročné 

aplikace, náročnou grafiku či snad dokonce počítačové hry. Jelikož veškeré aplikace běží na 

                                                      
12 Linux Terminal Server Project Administrator's Reference [online]. 2008. [cit. 2009-05-23]. Dostupné online 

<http://www.ltsp.org/~sbalneav/LTSPManual.html> 
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serveru a výpočetní výkon konkrétní stanice zůstává zcela nevyužit, je třeba dimenzovat 

server podle typů úloh provozovaných na stanicích a počtu uživatelů, kteří budou chtít běžně 

dané úlohy provozovat v jeden okamžik. Pro jednodušší návrh konfigurace serveru existuje 

určitá metodika.  

 

Pro operační paměť se uvažuje vzorec : 256 + (192 * počet stanic). Pro síť s 20 

stanicemi tedy dostačuje přesně 4096 MB, což je hranice pro 32-bitové operační systémy. 

Pokud se počítá s využitím výpočtů náročných na grafický výkon, je doporučeno množství 

operační paměti v uvedením vzorci zdvojnásobit. 

 

Oficiální manuál se s názory v diskuzích shoduje v nárocích na procesor. V běžných, 

menších sítích, počítačových učebnách a kancelářích do 20 počítačů postačí jeden procesor 

střední třídy s výkonem ekvivalentním Pentium 4 – 3 Ghz. Ve větších sítích okolo 30 

počítačů jsou potom více-jádrové či více-procesorové (SMP) sestavy nutností. Vždy ovšem 

záleží na úlohách, které poběží na stanicích. Pokud se ale bude jednat o běžnou práci 

v kancelářském balíku a prohlížení internetových stránek, uvedené požadavky postačí. 

V případe, že je v plánu na stanicích provozovat náročné výpočty či například programování 

v moderních prostředích, je třeba volit skutečně serverový hardware a většinou čtyř a více-

procesorové sestavení. Pro ryze náročné aplikace (vědecké výpočty, tvorba 3D grafiky na 

více stanicích) pak nemusí být projekt LTSP vhodný, a je lepší volit klasické tlusté klienty. 

 

Výběr pevných disků záleží především na množství prostředků, které lze do projektu 

investovat. Nejlevnější varianta počítá s jedním pevným diskem s rozhraním SATA-II 

s dostatečnou kapacitou pro data jednotlivých uživatelů. Jeden pevný disk však nebude 

dostačovat výkonem pro více než deset stanic a trochu náročnější uživatele. V takovém 

případě je vhodné využít některý z verzí diskového pole RAID.   

 

Shrnutí této kapitoly je zobrazeno v tabulce č. 4, která demonstruje vhodnou 

konfiguraci server pro 10, 20 a 30 klientů. Uvažuje se s standardním využitím na práci a 

internet.  
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Tabulka č. 4 – Určení konfigurace server podle počtů obsluhovaných stanic 

Konfigurace 
serveru 10 PC 20 PC 30 PC 

Procesor Pentium 4 - 2 Ghz Pentium 4 – 3 Ghz Core2Duo či Core2Quad > 2,4 Ghz 
Operační paměť 2048 MB 4096 MB 8192 MB 
Datové úložiště 1 pevný disk SATA-II RAID I nebo RAID 0 RAID 5, 10 000ot. 
Rychlost sítě 100 mbps 100 - 1000 mbps 1000 mbps 

 

4.4.5.2 Požadavky na stanice 

Mnoho úspěšných implementací LTSP projektu využilo jako stanice starý, popř. 

vyřazený hardware. Díky této možnosti mohou být náklady na pořízení počítačových stanic 

v určitých případech nulové. Druhou možností jsou speciální tencí klienti od renomovaných 

společností, které vynikají většinou velmi nízkou spotřebou, moderním vzhledem, malými 

rozměry a tichým chodem. Aby byly počítače vhodné pro použití jako tencí klienti v projektu 

LTSP musí plnit následující požadavky : 

 

• Procesor s minimální frekvencí 233 Mhz 

• Síťová karta 100 mb/s s možností bootování ze sítě podle některého z protokolů 

• Operační paměť minimálně 48 MB, doporučeno 128 MB 

• PCI ekvivalentní VGA adaptér s pamětí 8 MB a více 

 

Dále je vhodné aby takový počítač obsahoval běžný hardware, který je kompatibilní 

s operačním systémem GNU/Linux, resp. s verzí jádra, která bude použita v distribuci 

instalované na serveru.  

 

4.4.5.3 Požadavky na počítačovou síť 

V sítích do 20 běžných stanic, využívaných převážně na práci a internet postačuje 100 

Megabit kabeláž a switch. Pro sítě s větším počtem je pak doporučen 1000 mbps tak jak 

ukazuje tabulka č. 4. 

 

4.4.6 Jak LTSP pracuje 

Operační systémy typu UNIX jsou už od počátku víceúlohové (mohou spouštět 

souběžně více programů) a víceuživatelské (na jediném počítači může pracovat více 
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uživatelů najednou). Protože všichni uživatelé nemohou pracovat ne jediné klávesnici 

s jedinou obrazovkou, musejí k tomuto počítači přistupovat z jiných klávesnic a obrazovek. 

Tyto mohou být součástí terminálu, či jiných počítačů, na kterých běží program, který 

terminál napodobuje (např. Telnet, Kermit a jiné). Druhá skupina využívá ke komunikaci se 

serverem některý ze síťových protokolů TCP/IP. Použitelných protokolů je víc, podle toho 

zda přenášíme komunikaci textovou nebo grafickou, popř. šifrovaně. 

 

Pro přenos informace v textovém režimu se používají nejčastěji programy, resp. 

protokoly telnet, rlogin, rsh a ssh. Jejich pomocí se po ověření identity uživatele vyvolá 

příkazový řádek, který umožňuje ovládat vzdálený počítač. První tři zmíněné programy mají 

obrovskou nevýhodu, data přenášení po síti nešifrovaně, proto se je dnes již nedoporučuje 

využívat a nahradit je programem ssh, který komunikaci šifruje.  

 

Pro přenos informace v grafickém režimu slouží protokoly systému X Window, 

standardního grafického rozhraní unixových systémů popsaného v kapitole 4.2.3. Jelikož je 

XWindow síťově orientovaný dvousložkový grafický systém typu klient-server, mohou obě 

tyto složky běžet na jiném PC v síti. 

  

Z výše uvedeného vyplývá že na klientské stanici stačí (mimo jádra operačního 

systému a nezbytného podpůrného aparátu) jediný program, a to ten, který umožňuje 

uživateli komunikaci s aplikačním serverem – buď klient jedné z textově orientovaných 

služeb (např. telnet) nebo XServer.  

 Nabíhání, a zavádění operačního systému probíhá dle konvencí popsaných v kapitole 

o protokolech BOOTP, TFTP a DHCP, v případě LTSP se jedná konkrétně o tento proces: 

 

1. Pomocí malého programu umístěného v paměti síťové karty stanice zašle svou MAC 

adresu, čímž zažádá DHCP server o přidělení IP adresy. 

2. Server zachytí požadavek, podívá se do záznamů DHCP služby a odešle klientskému 

počítači IP adresu, síťovou masku, síťovou cestu k jádru operačnímu systému, která 

odpovídá hardwarové adrese síťové karty. 

3. Klientský počítač si na základě získaných údajů nakonfiguruje síťovou kartu a pomocí 

protokolu TFTP si stáhne ze serveru jádro operačního systému Linux v komprimované 

podobě. Následně jej rozbalí do operační paměti. Probíhá zavádění jádra a inicializace 

podporovaného hardware.  



- 36 - 

4. Po stažení jádra je dále stažen obraz paměťového disku se základním podpůrným 

aparátem pro vytvoření plnohodnotné síťové komunikace. Také ten se rozbalí do 

operační paměti a je připojen jako prozatímní hlavní souborový systém. Pomocí 

programů z tohoto paměťového disku se doinstalují zbylé ovladače a je dokončena 

konfigurace sítě. 

5. Poté si jádro nalezne v síti skutečný hlavní souborový systém a připojí jej protokolem 

NFS na místo dosavadního paměťového disku. Systém si vytvoří malý  paměťový disk na 

dočasné soubory, připojí si ze sítě další potřebné souborové systémy (např. odkládací 

prostor). 

6. Nyní (pokud chceme zprovoznit grafický terminál) se nakonfiguruje systém XWindow – 

provede se detekce grafické karty a vytvoří příslušný konfigurační soubor. Na jeho 

základě se spustí na klientovi XServer, který protokolem XDMCP odešle požadavek na 

připojení k serveru. 

7. Na serveru je připraven program typu Windows manager (xdm, kdm nebo gdm), který 

klientskému počítači odešle autorizační obrazovku s uvítáním a žádostí o jméno a heslo. 

Pokud se na této obrazovce uživatel úspěšně přihlásí, spustí mu server nadefinovanou 

sadu programů k ovládání grafického prostředí (zpravidla nějaký desktop nebo správce 

oken). 

 

Poslední sedmý krok ukazuje jen jednu možnou situaci. Ve skutečnosti vše záleží na 

nastavení a požadavcích konkrétní instituce. Uživatel si tak například může vybrat, které 

grafické prostředí (KDE, Gnome, XFce apod.) chce právě využít. Běžně se také u sítí 

s tenkými klienty řeší automatické přihlašování, kdy po zapnutí počítače naběhne systém 

v nějaké původní podobě. Používá se tak například u jednoúčelových stanic pro přístup 

k internetu apod.  

 

Detailnější informace o zavádění operačního systému na klientech v projektu LTSP jsou 

k dispozici v oficiálním manuálu [10]. 

 



- 37 - 

5 Návrh řešení 

5.1 Obecný průzkum 

Před návrhem konkrétní počítačové učebny s tenkými klienty pro Ústav Koicánka, 

jsem se zajímal o stav výpočetní techniky v ústavech sociální péče a neziskových 

organizacích v České republice všeobecně. Mým cílem bylo zjistit jaké počítačové vybavení 

má takový průměrný ústav, jak jej využívá a jaké shledává největší problémy pro rozšíření či 

nákup nové výpočetní techniky.  

Abych získal odpovědi na mé otázky, rozhodl jsem se vytvořit menší průzkum. Pro 

účely mého průzkumu jsem oslovil celkem 30 organizací napříč neziskovým spektrem. Ve 

statistickém souboru jsou zastoupeny organizace pro pomoc tělesně i mentálně postiženým, 

domovy výhradně pro ženy, či muže, i pohlaví nerozlišující. Majoritní účast (80 %) tvoří 

ústavy sociální péče. Bylo potřeba aby počet a složitost otázek kompetentní osobu ústavu 

neodradil, a tak jsem po úvaze zvolil 6 krátkých otázek, jejíchž smysl je však pro tuto práci 

neoddiskutovatelný. Úplné znění dotazníku je předmětem přílohy č. 1, nyní jen v krátkosti 

nastíním obsažené otázky :  

 

• Vlastní Váš ústav počítačovou učebnu? 

• Pro jaké účely je počítačová učebna využívána? 

• Převyšuje poptávka po počítačích (klientů ústavu) nabídku? 

• Co je podle Vás hlavním problémem pro rozšíření výpočetní techniky v ústavu? 

• Považujete za překážku nutnost koupě drahých softwarových licencí? 

• Jaký je podle Vás hlavní smysl výuky klientů ústavu práce s PC, kancelářským 

software, internetu apod. ? 

 

Celkově jsem obdržel 11 vyplněných dotazníků. Některé ústavy odmítli komunikaci 

úplně, některé měli například problém s otevřením přiloženého textového souboru. Datový 

soubor čítající 11 položek není tedy příliš rozsáhlý, přesto si myslím, že dokáže zodpovědět 

na některé otázky z oblasti rozšíření výpočetní techniky v praxi.  

 

Výsledky průzkumu jsou prezentovány v grafech č. 1 až č. 4. Hned graf č. 1 ukazuje 

drtivou převahu ústavů sociální péče vlastnící právě jednu počítačovou učebnu, nad těmi 
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které počítačovou učebnu dosud nevyužívají. Žádný z 11 ústavů neuvedl, že vlastní více než 

jednu takovou učebnu.  
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Graf č.  1 – Vlastnictví počítačových učeben v ústavech sociální péče.  

 

Důležitou otázkou je rovněž využití dostupných počítačových učeben. Graf č. 2 

ukazuje, že právě dvě neziskové organizace využívají svou počítačovou učebnu výhradně pro 

volný přístup klientů do sítě internet. Jediná nezisková organizace využívá učebnu pro výuku 

klientů, přičemž 6 dalších oslovených ústavů využívá učebnu kombinovaně pro přístup na 

internet i výuku klientů. Mezi nejčastější vyučované disciplíny patří základy používání 

osobních počítačů s operačním systémem Windows či využívání služeb sítě internet.  
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Graf č.  2 – Způsob využití počítačových učeben. 
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Třetí otázkou v průzkumu jsem zjišťoval, zdali je počet volných počítačů v konkrétní 

organizaci dostačující a zda tedy poptávka po počítačích převyšuje její nabídku, či naopak je 

pociťován nedostatek počítačových stanic. Výsledky této otázky jsou prezentovány v grafu č. 

3. 8 z 11 organizací by uvítala větší počet počítačů či celých učeben, a tedy zbylé 3 mají 

optimální množství výpočetní techniky.  
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Graf č.  3 – Je poptávka po počítačích v ústavech sociální péče vyšší než jejich nabídka? 

 

Jako největší problém rozšíření výpočetní techniky považují neziskové organizace 

finanční náročnost. Na druhém místě je nedostatek personálů, ať už z řad IT specialistů či 

lektorů. Dvě z 11 zahrnutých organizací považují za problém nedostatek volného prostoru. 

Odpovědi na otázku problematiky rozšíření výpočetní techniky zobrazuje graf č. 4.  
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Graf č.  4 – Nejčastější problémy bránící rozšíření výpočetní techniky.  
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Pátou otázku jsem situoval přímo k problematice softwarových licencí a vysoké ceně 

za softwarové produkty. Osobně považuji za největší překážku v rozšíření výpočetní techniky 

v neziskových organizacích s nízkými rozpočty vysokou cenu operačního systému, 

kancelářského balíku, antivirového programu či specializovaného software pro výuku. 

Podobný názor má i většina oslovených ústavů sociální péče, kdy 9 odpovědělo, že považují 

za překážku vysokou cenu softwarových produktů. Jen dvě organizace nevidí cenu softwaru, 

která je mnohdy vyšší než cena samotného počítače, jako překážku.  

 

Na poslední zkoumanou otázku odpověděly ústavy sociální péče jedním hlasem. Všech 

jedenáct získaných výsledků hovoří o tom, že dobrovolná výuka různých kroužků 

s počítačovou tématikou by byla klienty ústavu uvítána a v dlouhodobém měřítku poslouží 

spíše jako osobní realizace klientů, než že by tato aktivita zvýšila možnosti uplatnění 

handicapovaných osob na trhu práce. Kompletní seznam otázek a možných odpovědí je 

předmětem přílohy č. 1. 

5.2 Vymezení problému 

Na základě výsledků mého průzkumu jsem zjistil, že většina českých ústavů sociální 

péče má skutečně nedostatek výpočetní techniky, a zároveň považují za překážku v jejím 

rozšíření finanční náročnost. Rozhodl jsem se oslovit několik organizací s projektem 

nízkonákladové počítačové učebny, založené na využití sítě s tenkými klienty a free 

software. O můj projekt byl zájem v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež 

Kociánka. Po jednání a analýze, kterou jsem zde provedl byly dány nároky na tuto 

počítačovou učebnu, které jsou detailně uvedeny v kaptiole 3.6. Mezi základní 

charakteristiky navrhované učebny patří minimální náklady na pořízení a provoz, případná 

možnost využití vyřazené výpočetní techniky, kterou má ústav k dispozici a dále orientace 

software v této učebně na možnost využití při výuce a vzdělávání klientů.  

5.3 Alternativy řešení problému 

Pro správný výběr varianty řešení, které bude nejvíce odpovídat zadaným cílům, je třeba 

provézt analýzu těchto variant. Pokud budeme zjednodušeně předpokládat, že všechny 

moderní operační systémy určené pro využití na domácích počítačích plní podmínku 
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možnosti využití pro výuku a vzdělávání klientů, bude nás nejvíce zajímat finanční stránka 

jednotlivých řešení.  

Do alternativ řešení není zahrnuto žádné řešení na klíč od třetí společnosti. Pokud se 

bude navrhované řešení realizovat, počítá se s spoluprácí mě, administrátora ICT p. 

Kapounka a popř. dalších dobrovolníků. Uvědomuji si, že takové podmínky nejsou v každém 

ústavu či organizaci možné, a bez započtené ceny práce vychází navrhovaná řešení v těchto 

rozpočtech levněji. Cena všech řešení rovněž nezahrnuje aktivní prvek (switch) a kabeláž, 

kterou po domluvě obstará Ústav Kociánka z vlastních zásob.  

 

5.3.1 Využití nových PC s lokální instalací OS Microsoft Windows 

Tato varianta počítá se standardním, nejčastějším řešením počítačových učeben. 

Spočívá v nákupu určitého ks počítačů s operačním systémem klasicky nainstalovaným na 

pevném disku každého PC a začleněním těchto počítačů do stávající počítačové sítě. Pro tyto 

účely jsem vybral hotové počítače nižší střední střídy od společnosti Czech Computer, s.r.o. 

Jedná se o počítač nakonfigurovaný na stránkách společnosti obsahující procesor Intel 

Core2Duo E5200, operační paměť 2GB, 250 GB pevný disk, integrovaný grafický čip. 

Důležité je, že počítače obsahují legální operační systém Microsoft Windows Vista Home 64 

a dále také kancelářský balík Office 2007 Home and Student. Cena jednoho takového 

počítače je 16 620,- vč. DPH. Součástí této ceny je i úsporný LCD monitor LG o úhlopříčce 

19”. Při potřebě 12 počítačů se tedy jedná o souhrnou částku 199 940,- vč. DPH. 

Dalším vyčíslitelným nákladem je spotřeba elektrické energie. Na základě svých 

zkušeností a z části z údajů výrobců hardware se pokusím spočítat spotřebu elektrické 

energie jednotlivých počítačů a potom také celkové počítačové učebny, alespoň co se 

výpočetní techniky týče. Toto měření závislé na použití operačního systému, protože všechny 

běžné operační systémy mají dnes vyřešenou správu napájení a umí tedy využít technologií 

jako například Intel SpeedStep apod. Příkon každého z uvažovaných PC bude mezi 75 – 100 

W. Při kopírování CD či poslechu hudby z této mechaniky, bude hodnota vyšší. Pokud 

uvažujeme průměr, jedná se o 87,5 W. Po připočtení příkonu monitoru a menšího odběru 

periferií je výsledný příkon zhruba 1,4 kW.  Pokud budou počítače zapnuté 8 hodin denně po 

dobu 7 dní v týdnu jedná se celkem o 56 hodin. Vyjádřeno týdenní spotřebou se jedná o 1,4 

* 56 = 78,4 kWh.   
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Jednou, avšak většinou nepodstatnější charakteristikou je pořizovací cena. Důležité 

jsou však i náklady provozní, a to především náklady na administraci či náklady na spotřebu 

elektrické energie. V této variantě je třeba nainstalovat operační systém zvlášť na každé PC, 

stejně jako ovladače hardware a další uživatelský software. Tato procedura zabere může 

zabrat mnoho času. Další nárůst nutného času pro administraci zabere, díky decentralizaci 

v podobě lokálních instalací, náročná správa každé instalace zvlášť. Každá aktualizace 

operačního systému či instalace nového software apod. zabere mnoho času, protože se musí 

provádět na každém počítači fyzicky zvlášť.  

 

5.3.2 Využití nových PC s lokální instalací OS GNU/Linux 

Tato varianta kopíruje hardwarovou stránku varianty minulé, oproti ní však zavádí 

úsporné řešení v oblasti softwaru. Pokud se rozhodneme nahradit komerční operační systém 

a kancelářský balík svobodným řešením nějaké distribuce operačního systému GNU/Linuxu 

a kancelářským balíkem OpenOffice.org, ušetříme celkem 42 350,- vč. DPH podle cen 

společnosti Czech Computer, s.r.o.  

Cena řešení počítající s nákupem nových počítačů a s instalací free software by stála 

157 590,- vč. DPH.  Na tyto výkonné počítače můžeme nainstalovat jakoukoli distribuci 

Linuxu včetně náročných projektů orientovaných na multimedia a domácí využití. Distribuce 

nám tedy může nabídnout například akcelerovaný desktop (plocha počítače s využitím 3D 

efektů), podporu multimedií na všech úrovních, nebo využití relativně moderních her. Díky 

využití původně síťového operačního systému, je i vzhledem k decentralizaci stejné jako ve 

variantě předchozí, možno relativně snadno spravovat vzdáleně stanice. Lze tedy 

zautomatizovat proceduru zálohy disků na stanicích, aktualizace verzí software a operačního 

systému. Nároky na spotřebu el. energie, jak již bylo řečeno, nejsou závislé na využití 

operačního systému, jsou tedy stejné jako ve variantě předchozí.  

 

5.3.3 Využití vyřazených PC a projektu LTSP 

Třetí varianta bude na první pohled vynikat rozdílně nižšími pořizovacími náklady, 

jelikož odpadá nutnost nákupu nových počítačů. Druhou výhodou je podobně jako u varianty 

druhé úspora za cenu komerčního software. Na druhou stranu však toto řešení vyžaduje 

nákup serveru, hlavního počítače, s poměrně výkonným hardware. Komponenty serveru 

potřebné pro podmínky uvažované počítačové učebny jsou vybrány a detailně rozebrány 
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v kapitole 5.5.1. Z této kapitoly také vyplívá, že cena serveru je 9 865,- vč. DPH. 

K vyřazeným počítačům je třeba nakoupit nové úsporné monitory a další periferie, jejichž 

celková cena je dle tabulky č. 6 v kapitole 5.5.2 :  34 044,- vč. DPH. Celková pořizovací 

cena řešení založené na projektu LTSP je tedy 43 909,- vč. DPH.  

 

Spotřeba tenkých klientů je tradičně řádově nižší, nežli spotřeba klasických počítačů. Je 

to dáno především absencí pevného disku a použitím procesoru o nízkém taktu. Další 

úsporou může být chybějící optická mechanika apod. Počítače dodané pro tento účel 

Ústavem Kociánka, sice plní tyto požadavky, ale jedná se o staré, výběhové počítače. 

Spotřeba je tedy nižší než klasické PC ale rozdíl není natolik markantní. Příkon těchto stanic 

je odhadnut na hodnotu 47 W. Server disponuje moderními technologiemi jako Intel 

SpeedStep, který umí snížit takt procesoru, a tedy snížit spotřebu za běhu, v závislosti na 

právě požadovaném výkonu. Rovněž jsem při návrhu serveru zvolil „zelené“ disky Western 

Digital Green s maximální spotřebou 6 W. Příkon serveru se dá odhadnout mezi 90 - 110 W 

v závislosti na zátěži. Z celkové příkonu 950 W je vypočtena, metodikou využitou v kapitole 

5.3.1, týdenní spotřeba 53,2 kWh. 

5.4 Zhodnocení a výběr vhodné varianty 

Rozdíl pořizovacích nákladů demonstruje graf č. 5. Třetí varianta počítající s využitím 

vyřazených počítačů a projektu LTSP je zhruba o 78% levnější než varianta první, a o 72% 

levnější než varianta druhá, pokud porovnáváme pořizovací náklady.  

 

0 Kč

50 000 Kč

100 000 Kč

150 000 Kč

200 000 Kč

250 000 Kč

Nové pc s komečním
softw are

Nové pc s free softw are Vyřazené pc s využitím
projektu LTSP

 

Graf č.  5 – Pořizovací náklady jednotlivých variant. 
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Při porovnání spotřeby elektrické energie, a tedy jednoho z ukazatelů provozních 

nákladů, je řešení založené na síti s tenkými klienty úspornější o 32 %. Týdenní spotřeba 

jednotlivých řešení je odhadnuta na 53,2 kWh a 78,4 kWh.  

 

Tyto ukazatele nákladů nejsou jediné, jsou však velmi lehce vyčíslitelné. Velmi 

důležitý je náklad na administraci sítě. Ten je odvislý od spolehlivosti softwarového i 

hardwarového vybavení a principu z kterého vychází administrace. Díky tomu, že jsou 

všechna data serveru ale i uživatelů uložená na serveru, je velmi jednoduché je zpracovat a 

zálohovat. Dále se díky výkonným skriptovacím nástrojům v prostředí linuxu dá 

zautomatizovat proces zálohování, aktualizace i instalace nového software. Ač se tento 

ukazatel dá jen velmi těžko vyčíslit, vidím další výraznou úsporu právě v této oblasti. 

Případná výměna nefunkčního PC je u sítě s tenkými klienty otázkou na pár minut, kdežto 

v případě poruchy klasického PC je instalace mnohem komplikovanější. 

 

Třetí varianta na bázi projektu LTSP tedy plní i další z požadavků Kociánky, a to 

možné využití starší výpočetní techniky, kterou má ústav k dispozici. V průběhů této práce 

jsem se snažil ukázat vyspělost operačního systému GNU/Linux a jeho možnost využití jako 

alternativu pro komerční systémy. V následujících kapitolách se dále věnuji možnostem 

využití tohoto systému na vzdělávání, práci ale i zábavu. Po přečtení těchto kapitol, není 

pochyb o tom, že řešení založené na projektu LTSP a free software plní i poslední cíl 

požadavek ústavu, tedy možnost využití učebny pro vzdělávací účely.  

 

Na základě nejnižší pořizovací ceny a provozních nákladů, a současné splnění 

všech vymezených podmínek pro novou učebnu, je řešení počítající s využitím vyřazené 

výpočetní techniky a projektu Linux Terminal Server Project vyhodnoceno jako 

nejvýhodnější. Dále bude popsáno praktické řešení otázek výběru vhodného hardware, 

konfigurace serveru a na závěr bych rád prakticky ukázal možnosti využití navrhovaného 

řešení pro práci, zábavu, multimedia ale i v oblasti zpřístupnění sytému handicapovaným 

osobám.  
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5.5 Výběr hardwaru 

5.5.1 Server 

Výběr hardware vhodného pro náš server se bude opírat o informace uveřejněné 

v oficiálním manuálu projektu LTSP. Je třeba aby server obsloužil bez problému 12 klientů, 

které budou využívány na práci, vzdělávání a internet, včetně multimedií. Používání 

multimedií v projektu LTSP je zvláštní kapitolou. Pro využívání technologií Flash a Java 

v internetovém prohlížeči navíc na více klientech zároveň je nutné zvolit podstatně 

výkonnější variantu serveru, než pokud počítáme s běžným vytížením kancelářským balíkem 

či podobným softwarem. Při výběru serveru jsem přihlédl k co největší možné použitelnosti a 

zároveň přijatelné ceně. I hardware nižší střední třídy (v oblasti procesorů, nikoliv však 

v případě grafických karet) dnes poskytuje vysoký výkon, který postačuje našim nárokům. 

Po určité analýze, měření a zkušenostech úspěšných implementací tohoto projektu byla 

vybrána konfigurace zobrazená v tabulce č.  

  

 

Tabulka č.  4 - Vybraná optimální konfigurace serveru pro 12 klientů 

Druh komponenty Typ 
Cena Kč vč. 

DPH 

Procesor Intel Pentium Dual Core E5400 - 2.7GHz/LGA775/2M/800MHz 2121,77 
Základní deska Intel® BLKDG35EC EVE COVE BLK-µATX-DDR2-PCIe16 1881,39 
Operační paměť KINGSTON 4GB (Kit 2x2048MB) 800MHz DDR2 1037,68 
Pevný disk 2x Western Digital Caviar Green WD5000AAD - 500GB 3040 
Skříň ACUTAKE ACU-BLAKE, ATX, bez zdroje, USB2, Audio 530,74 
Zdroj Zdroj Fortron 400W ATX v2.01, 12cmFan ATX-400PNF 771,12 
Opt. mechanika LG GH22NS30 BlackSATA, 10x10x22x22x SATA 481,95 
Celková cena 9864,65 

 

Cílem navrhovaného řešení je dosáhnout co nejnižších nákladů na pořízení, užívání a 

údržbu. Snahou je vytvořit koncept, který bude spolehlivý, nebude vyžadovat časté zásahy 

správce, bude mít nízkou spotřebu a zároveň využije vyřazené počítače, které má organizace 

k dispozici. Proto jsou jednotlivé části tohoto projektu, mezi něž patří například výběr 

komponent serveru, obrazovek počítačů či automatizace zálohovacích a aktualizačních 

procedur, orientovány na splnění tohoto cíle.  

 

Procesory řady Intel Pentium Dual Core vychází z procesorů dražší série Core2Duo, 

ale oproti nim mají obecně nižší velikost vyrovnávacích pamětí, popř. nižší frekvenci 
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systémové sběrnice. Vybraný model nabízí dostatečný výkon pro námi uvažovaných 12 

stanic a rovněž disponuje technologií Intel SpeedStep (je potřeba registrační značka?) jež 

inteligentně upravuje frekvenci a voltáž procesoru. Tím se snižuje jeho spotřeba a vyzářené 

teplo. Jelikož se nejedná o citlivý server není nutné volit přímo serverový hardware, 

například co se základní desky týče. Základní desky společnosti Intel jsou známy 100% 

spolehlivostí, což se pro náš účel hodí. I když by s jistotou stačilo použití 2 048 MB operační 

paměti, tak jak popisuje manuál projektu LTSP, bylo by chybou nepřiplatit zhruba 500 Kč za 

dvojnásobnou kapacitu.  

 

Zajímavou částí serveru bude jistě diskové pole typu Raid0, složené ze dvou 

„ekologických“ pevných disků Western Digital o kapacitě každého 500 GB. Celkové pole 

bude mít tedy kapacitu 1 TB. Diskové pole bude dosahovat mnohem vyšších výkonů než 

samostatný disk, série Green zase garantuje maximální spotřebu disku 6 W. Rozdělení 

diskového pole mezi uživatele a systém je popsáno v následující kapitole 5.7.1. Zdroje 

výrobce Fortron jsou proslaveny výbornou spolehlivostí a dobrým poměrem cena/výkon. 

Vybraný model o výkonu 400 W je zcela vhodný a dostačující pro takový server. 

5.5.2 Stanice 

Jedním z cílu organizace pro tento projekt je využití vyřazených osobních počítačů, 

které ústav používal v minulosti. Jedná se o desktopové počítače Compaq Deskpro En 

s přesnou konfigurací uvedenou v tabulce č. 5.  

Počítače s touto konfigurací nemají dnes mnoho využití. Operační systém Windows 98 

již nemá oficiální podporu a nedoporučuje se využívat v síti internet, a pro operační systémy 

rodiny Windows NT, neplní tyto stanice minimální požadavky. Jelikož však počítače 

obsahují jen velmi malé a zároveň pomalé pevné disky, potažmo malé množství operační 

paměti, nepřipadají do úvahy ani málo náročné distribuce GNU/Linuxu jako DSLinux či 

PuppyLinux. Výkon počítačů by pro některé distribuce tohoto typu dostačoval, ale práce je 

pro uživatele zvyklého na operační systémy Microsoft obtížná. Pokud vezmeme do úvahy 

umístění tohoto projektu do Ústavu sociální péče pro tělesně handicapovanou mládež, je 

zřejmé, že je takový výběr nevhodný.  

Tyto počítače jsou ale dobrými adepty na tenké klienty. Obsahují pouze pasivní 

chlazení procesoru, mají nízké energetické nároky a disponují standardní čipovou sadou, 

zvukovým a síťovým kodekem společnosti Intel, čímž se vyhneme případným problémům 
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s instalací a spolehlivostí v operačním systému GNU/Linux. Protože navíc síťový kodek 

podporuje protokol PXE, bude instalace na straně klientů výrazně ulehčena.  

 

Tabulka č.  5 - Konfigurace vyřazených pc 

Druh komponenty Typ komponenty 

Procesor Intel Celeron 466 Mhz, 128 kb L2 
Čipová sada Intel 82440BX/ZX 
Operační paměť 128 MB DIMM SDRAM 
Zdroj Compaq 120W 

 

 

Tyto desktopové počítače jsou k dispozici a jsou takřka připravené na instalaci. Při 

realizaci navrhovaného projektu, bych počítače doporučoval prohlédnout, vyčistit a připravit 

na několik let dalšího provozu. Ústav Kociánka má rovněž dostupné vyřazené CRT 

monitory, ale  tyto nebudou v projektu využity. Po zvážení otázek spotřeby, kvality obrazu 

atp. bylo rozhodnuto nakoupení 12 LCD obrazovek. Počáteční investice se vrátí takřka 

v poloviční spotřebě monitorů (konkrétní propočty provádím v kapitole 5.5 Ekonomické 

zhodnocení), mnohem příjemnější práci na těchto monitorech. Subjektivně bude počítačová 

učebna rovněž působit mnohem modernějším dojmem. Tenké klienty dokonce lze schovat do 

skříně stolu, a uživatel nebude vědět, že sedí u 13 let starého počítače, což je poměrně žádaný 

efekt. Pro modernizaci a také z hygienických důvodů byly zvoleny rovněž nové periferní 

prvky. Přehledný soupis nakupovaného hardware pro tenké klienty obsahuje tabulka č. 6.  

 

Tabulka č.  6 – Vybrané periferie pro klientské počítače 

Název produktu Počet kusů  
Cena za kus vč. 
DPH (Kč) 

Celková cena vč. 
DPH (Kč) 

Benq G920HDA 12 2556 30672 
Genius KB-120 černá 12 160 1920 
Genius NetScroll PS/2 černá 12 121 1452 

Cena celkem 34044 
 

5.6 Fyzická instalace 

Ač je můj návrh orientovaný spíše na řešení otázek operačního systému a nastavení sítě 

tenkých klientů, je třeba alespoň z části popsat některé partie fyzické instalace serveru, 

klientů i sítě v místnosti. Z hlediska fyzického umístění komponent se nejedná o náročný 

projekt.  
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Server je doporučeno umístit na místo, kde k němu nebudou mít uživatelé fyzický 

přístup. Zároveň by takové místo nemělo být příliš prašné a měl by zde být stabilní přívod 

elektrické energie. V projektu LTSP je navíc možné, aby byl server využit jako standardní 

klient, na kterém může někdo standardně pracovat.  

 

Pro co nejjednodušší a nejlevnější instalaci navrhuji objednat další síťovou kartu do 

serveru, ke které bude přivedeno připojení k internetu. Schéma zapojení celé sítě bude potom 

vypadat jako na obrázku č. 4. 

 

Obrázek 4 – Schéma zapojení počítačů do sítě. Zdroj: Vlastní. 

 

Do síťové karty označené eth0 bude přiveden internet, který budou dále moci využít 

klientské stanice. Z integrované síťové karty označené eth1 povede kabeláž do vybraného 

switche. Rovněž libovolný počet stanic, limitovaných počtem portů na switchi může být 

připojeno do sítě. Po rozmístění klientských počítačů a serveru a rozvodu kabeláže je možné 

věnovat se instalaci, přípravě a konfiguraci operačního systému a balíčků projektu LTSP. 

5.7 Implementace projektu LTSP 

5.7.1 Výběr a instalace operačního systému 

Pro projekt LTSP existují specializované distribuce operačního systému GNU/Linux 

jako Edubuntu, založeném na Ubuntu a tedy Debianu či např. SkoleLinux. Takové již mají 

velmi ulehčenou implementaci tohoto projektu a jsou primárně určeny pro vzdělávací 
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zařízení. Tyto distribuce přináší řadu ulehčení a výhod a jsou vhodné pro začínající správce 

či pro člověka, který zkrátka nechce mít s ničím problém. Pro účely tohoto projektu bych 

však osobně volil typickou a oblíbenou distribuci Debian, která je známá svou spolehlivostí a 

konzervativností. Výhodou je, že si můžete distribuci sestavit sám podle uvážení, a 

přizpůsobit ji tak například speciálním požadavkům uživatelů či hardware stanic.  

 

Distribuce Debian je momentálně v aktuální verzi 5.0, s kódovým označením Lenny. 

Ač je možné využít i starší, osvědčenou verzi 4.0 Etch, není k tomu v tomto případě důvod. 

Instalační soubory distribuce lze nabýt několika způsoby. Základem je stažení obrazu 

instalačního CD nebo DVD ze síťových zrcadel, které jsou volně dostupné. Druhou možností 

je stažení malého bootovacího souboru se začátkem instalace. Vybrané soubory se pak 

stáhnou přímo při instalaci ze sítě internet. Poslední běžnou možností je objednání CD od 

místního dodavatele. Nejjednodušší a nejčastější je první varianta, kterou bych při 

implementaci tohoto projektu zvolil i já.  

 

Instalace operačního systému Debian ve verzi 5.0 není o nic složitější, než instalace 

klasických operačních systému Windows, jelikož obsahuje grafický instalátor a je 

lokalizována do českého jazyka. Zvláštní pozornost je dobré věnovat rozdělení pevného 

disku, kterému je věnováno mnoho literatury a diskuzí s doporučeními.  

Nejjednodušší samozřejmě je nic nedělit (resp. pouze vyhradit jeden oddíl jako 

odkládací, swap, i když ani to není úplně nutné) a nainstalovat celý systém pohromadě. Není 

to ovšem nejlepší volba – sice nemusíme řešit problém s místem (volné místo je společné), 

ale přicházíme o celou řadu výhod, které rozdělený disk přináší. Základní výhody rozdělení 

disku jsou: 

• bezpečnost 

• snadná přeinstalace 

• volba souborového systému 

• lepší využití více disků 

• možnost ochrany proti zápisu 

 

Decentralizace či lépe řečeno rozdělení disků na jednotlivé souborové systémy přináší 

výhodu v oblasti bezpečnosti. Pokud se jeden souborový systém pokazí, nedotkne se změna 

těch ostatních. Důvod snadné re-instalace je podobně triviální. Při nové instalaci, pouze 
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přepíšeme systémové soubory a soubory jádra, přičemž uživatelských účtů a dat se změna 

nedotkne. Pro jednotlivé oddíly navíc můžeme vybrat rozdílné souborové systémy, kterých je 

v operačním systému GNU/Linux na výběr celá řada. Bohužel v této práci nezbylo místo na 

popis souborového systému, jehož znalost je v unixových systémech velmi důležitá. 

V tabulce č. 7 uvádím ideální rozdělení námi uvažovaného diskového pole. Pro bližší 

informace a jednotlivých přípojných bodech a souborových systémech doporučuji literaturu 

jako například [4] [7] [8].  

 

Tabulka č.  7 - Rozdělení diskového pole na souborové systémy. 

Označení K čemu slouží Velikost 

/ Kořenový oddíl 5 GB 
/boot Obraz jader, mapy systému …. 0,5 GB 
/home Data uživatelů 750 GB 
/opt Speciální programy 10 GB 

/tmp 
Dočasné soubory, odkládací 
prostor 14 GB 

/usr Instalované programy, knihovny 70 GB 
/var Logy systému 10 GB 
swap Odkládání dat virtuální paměti 20 GB 

 

Rozdělení v tabulce č. 7 je orientační a subjektivně posouzené. Vychází však z určitých 

propočtů. Pro /boot na běžných počítačích dostačuje souborový systém o velikosti 120 MB. 

Jelikož však máme dostatečně velké diskové pole, můžeme si nechat pro jistotu volné místo. 

V souborovém systému /opt jsou mimo jiné uloženy soubory nutné pro zavedení jádra 

operačního systému na tenkých klientech, 10 GB je ideální velikost. Pro dočasné soubory 

(souborový systém /tmp) na většině stanic dostačuje 1 GB místa. Propočet jsem u našeho 

serveru provedl jako 2 GB pro server a 1 GB pro každého klienta, tedy celkem 14 GB. Swap, 

odkládací souborový systém a jeho velikost je častým tématem debat. Jedno z dogmat říká, 

že je ideální nastavit jako dvojnásobek operační paměti počítače. U serveru je situace 

poněkud odlišná. Můj výpočet vyšel ze vzorce (2*operační paměť serveru + 1GB * počet 

klientů), celkem tedy 20 GB místa. To je v každém případě dostačující. Na data uživatelů, 

které zabírají na většině systému největší místo zbylo přes 800 GB. Myslím si, že je vhodné 

nechat nějaké místo nealokované pro budoucí účely, a tak jsem zvolil 750 GB pro 

uživatelské účty, složky, a soubory s nastavením. Zde je třeba si uvědomit, že uživatelů 

v systému nebude 12, nýbrž všichni, kteří budou danou síť chtít využívat. V našem případě 

může jít o několik desítek uživatelských účtů.  
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Na všech oddílech je doporučeno zvolit žurnálový souborový systém ext3, který je 

v současnosti na GNU/Linuxu nejpoužívanější.  

 

5.7.2 Instalace balíčků LTSP a souvisejícího software 

Instalace balíčků LTSP je na každé distribuci, trochu rozdílná. Záleží jakého správce 

balíčků Vaše distribuce používá a popř. jak se daný balíček jmenuje. Pokud budete instalovat 

tento programový balík na jinou distribuci než je Debian, odkazuji vás na popis instalace ve 

vaší distribuci.13 Při instalaci na operační systém Debian se procedura sestává z několika 

kroků. 

 

1.  Instalace kompletního balíku pro LTSP server zadáním příkazu do konzole 

pod administrátorskými právy: 

apt-get install ltsp-server-standalone 

2. Vybudování prostředí pro klienty. Provedením níže uvedeného příkazu se stáhne 

kompletní souborový systém Debianu do složky /opt/ltsp/i386 ( parametrem --base 

lze změnit) a nainstaluje balíčky ltsp-client a ldm (LTSP Display Manager).   

ltsp-build-client 

 

3. Editace konfiguračních souborů /etc/dhcp3/dhcp.conf a /etc/ltsp/dhcpd.conf. Je 

potřeba jen pokud má server jinou IP adresu než v rozsahu 192.168.01 až 

192.168.0.254. Způsob editace a příklady jsou uvedeny na serveru v souboru 

/usr/share/doc/ltsp-server/examples/dhcpd-dnsmasq 

4. Pokud neproběhlo nastavení konfiguračního souboru protokolu NFS automaticky je 

třeba ho upravit ručně. Jedná se o soubor /etc/exports a je potřeba „nasdílet“ 

adresáře home a opt.  

5. Po restartu serveru by měla být síť připravena k bootování klientů. V opačném 

případě je nutné držet se striktně návodu určeného pro distribuci Debian Lenny.14 

                                                      
13 http://wiki.ltsp.org/twiki/bin/view/Ltsp/Documentation 
14 http://wiki.debian.org/LTSP 
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5.7.3 Konfigurace 

Většina standardních tenkých klientů se automaticky nakonfiguruje a funguje ihned po 

připojení. Nicméně, ne vždy tomu tak je a navíc je potřeba mít možnost nastavit chování a 

prostředí všech či jednotlivých klientů zvlášť. K tomu slouží editace souboru lts.conf. 

Koncept tohoto nastavení je zajímavý tím, že skutečně lze nastavit individuálně 

každého klienta či přidělit nastavení shodná pro skupiny klientů. Konfigurační soubor 

lts.conf je k dispozici ve složce /opt/ltsp/i386/etc. Pokud všechny použité stanice v síti budou 

stejného popř. podobného typu, je možné editovat v souboru jen sekci ‘Default’.  

Jednotlivé stanice lze rozlišit pomocí mac adres, IP adres či názvu počítače. Bližší 

informace o této možností, ale i další detailnější informace o konfiguraci souboru lts.conf 

jsou vhodně shrnuty v intuitivním návodu pro distribuci Edubuntu.15  

V souboru lts.conf lze třeba jednoduše nastavit Auto login. Automatické přihlášení 

vhodné především pro stanice využívané jako internetové kiosky, apod. Předpokládá se, že 

takový počítač bude přihlášen pod nějaký obecný účet host, a nebude moci ukládat či nějak 

manipulovat s daty na disku. Pro nastavení automatického přihlášení stačí specifikovat 

požadovaný počítač a správně vyplnit přihlašovací údaje do následujících řádku v souboru. 

 

[00:E0:81:27:D6:AE] 
    LDM_USERNAME=station1 
    LDM_PASSWORD=sekrit1 
 

 

Důležitým tématem při nastavování tenkých klientů je konfigurace X serveru. 

Standardně funguje automatické nastaveníj X.org, které vytvoří konfigurační soubor na 

základě detekce hardware obrazovky a vstupně výstupních zařízení. To samozřejmě občas 

nefunguje a tak existuje možnost jak donutit konkrétního klienta využít námi vytvořený 

konfigurační soubor xorg.conf. Vytvořený soubor xorg.conf je třeba uložit do složky 

/opt/ltsp/i386/etc/X11, přičemž jej můžete pojmenovat dle uvážení. V souboru lts.conf je 

však nutné specifikovat pro kterého klienta jej má systém využít a to následující proměnnou: 

 

X_CONF = /etc/X11/nazev_souboru.conf 
 

                                                      
15 http://doc.ubuntu.com/edubuntu/edubuntu/handbook/C/customizing-thin-client.html 
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Možností nastavení konfiguračních souborů lts.conf, popř. xorg.conf je mnoho, a proto 

pro speciální případy odkazuji zájemce na uvedenou literaturu. Standardní a popsané 

nastavení by však mělo stačit pro většinu případů či alespoň pro uvedení projektu LTSP do 

provozu.  

5.7.4 Zabezpečení a zálohy systému 

Bezpečnost linuxových systémů je natolik rozsáhlý obor, o kterém jsou vydávany 

publikace o několika stovkách stran, že se dá jen velmi těžko obsáhnout základní otázky 

filozofie přístupu k bezpečnosti v linuxu a dalších unixových systémech. Do tohoto oboru 

patří zabezpečení před útokem zvenčí, metodika hesel, princip uživatelských práv apod. 

Čerstvě nainstalovaná distribuce operačního systému Debian má bezpečnostní zajištění na 

vysoké úrovni. Přesto je však třeba držet se několika základních pravidel. Především 

udržovat aktuální balíčky software častou aktualizací, nedelegovat na jiné uživatele 

administrátorská práva, popř. pokud je v systému použit autentizační systém sudo, věnovat se 

nastavení tohoto programu. Dále je vhodné pravidelně sledovat logy, výpisy o stavu 

jednotlivých komponent systému, které mohou detekovat problémy. V této souvislosti se 

doporučuje vytvořit určitou logovací politiku, která napomůže k lepší manipulaci a archivaci 

těchto záznamů. Operační systém Gnu/Linux také obsahuje mocné nástroje pro nastavení 

všech druhů firewallů, mezi něž patří například nejznámější iptables. Úplný seriál, shrnující 

možnosti a nastavení tohoto programu je k nalezení na serveru root.cz.16   

 

Zálohám systému je rovněž také dobré věnovat určitou pozornost. V mém návrhu 

počítačové učebny není zálohování nikterak řešeno. Základem hardwarového řešení záloh 

může být vytvoření diskového pole RAID-1, které zaručí zrcadlení disku. Jelikož na našem 

serveru nejsou příliš citlivá data a především je kladen největší důraz na cenu celého řešení, 

zálohy řešeny nebudou. Díky programu cron, který obsluhuje periodické operace, lze však 

jednoduše vytvořit skript, který bude zálohovat přesně ta data, která chci na určené místo (i 

vzdálené) v určený čas, například jednou denně. Více o programu cron a jeho nastavení lze 

nalézt v manuálových stránkách, zadáním příkazu : man cron.  

                                                      
16 http://www.root.cz/serialy/vse-o-iptables/ 
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5.8 Využití OS GNU/Linux 

Operační systém GNU/Linux se těší největší oblibě na serverech. Přes výrazný pokrok, 

obzvláště některých distribucí, v oblasti zjednodušování a zpřístupnění méně zkušeným 

uživatelům byl podíl k dubnu roku 2009 tohoto systému na klasických počítačích jen 

1,02%.17 Tento operační systém má při rozšíření některé problémy, které jsou předmětem 

mnoha diskusí na internetu. Ač už je mnoho z těchto mýtů, mj. o nespolehlivosti, nemožnosti 

nainstalovat klasický software, složitém ovládání a řešení problémů, vymýceno, stále existují 

místa, kde se Linux nasadit nedá. Jedná se například o společnosti využívající speciální 

(například výrobní, či podnikový) software, vytvořený na míru této společnosti pro operační 

systém Microsoft Windows.   

 

Jsem osobně přesvědčen, že je tento systém dnes natolik vyspělý, aby mohl posloužit 

pro úkony většiny uživatelů. V této kapitole bych chtěl inspirovat čtenáře či instituci 

zvažující nasazení řešení na bázi operačního systému GNU/Linux, k možnosti využití 

popisovaného systému pro práci, zábavu, multimédia, vzdělávání, ale i k možnosti 

přizpůsobení (usnadnění) handcipovaným osobám.  

5.8.1 Vhodnost na práci a zábavu 

Každé z hlavních grafických prostředí jako KDE, Gnome, XFce, má svá specifika co se 

grafiky a používání týče, ale rovněž obsahuje svou sadu GNU nástrojů pro správu systému, 

práci s dokumenty, multimedii. Do jisté míry je toto odvislé také od použité distribuce, kdy 

každá opět přidává speciální software či různé menší nástroje, které danou distribuci 

charakterizují.  

 

Kromě těchto základních balíků existují velké projekty, které se zpravidla využívají ve 

většině distribucí a grafických prostředí. Nejznámějším svobodným projektem v oblasti 

zpracování dokumentů a tabulek je projekt OpenOffice.Org, který je vydáván pod svobodnou 

licencí LGPL OpenOffice.Org je aktuálně ve verzi 3.1 a nabízí vhodnou alternativu ke 

komerčním kancelářským balíkům. Skládá se z několika modulů na zpracování dokumentů, 

tabulek, vytváření prezentací či pro vytváření jednodušší vektorové grafiky. Software rovněž 

podporuje všechny běžné formáty jako DOC, XLS, PPT, ale také DOCX, XLSX, PPTX, 

                                                      
17 Operating Systém Market Share. [online]. 2009. [cit. 2009-05-16]. Dostupné z < 

http://marketshare.hitslink.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&sample=35>  
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OpenXML či OpenDocument. Vývoj balíku OpenOffice.org probíhá pod záštitou zejména 

firem Sun Microsystems a Novell. Přispěvateli jsou také další subjekty včetně dobrovolných 

programátorů. Vývoj je veden na ryze profesionální bázi, jen se nejedná o uzavřený projekt 

jedné firmy, ale  o projekt otevřený. Samozřejmě je tento projekt lokalizován do českého 

jazyka, včetně kontroly pravopisu.  

 

Kvalitně vybavená kancelář, nečítá jen kancelářský balík, ale také spolehlivý prohlížeč 

internetových stránek a poštovní klient.Oblíbenými produkty v této oblasti jsou zejména 

Mozzila Firefox a Mozzila Thunderbird, vyvíjeným a spravovaným společností Mozzila 

Corporation. Zajímavým produktem pro správu kontaktů a organizaci času je Mozzila 

Sunbird. Jako grafický editor lze využít na linuxových systémech, stejně tak jako již dnes na 

systémech spol. Microsoft rozsáhlý projekt GIPM – Gnu Image Manipulation Program. 

Tento rastrový editor lze využít pro úpravy fotografií, tvorbu webové grafiky. Rovněž je 

tento program licencován svobodnou licencí GPL. Mezi komunikační programy nahrazující 

tradiční ICQ, lze zařadit především Gaim a Kopete. Gaim je předinstalován na grafickém 

prostředí Gnome, Kopete potom na prostředí KDE. Oba tyto programy podporují celou řadu 

protokolů jako ICQ, Jabber, AOL, IRC, v případě Kopete i protokol Skype. Programy pro 

přehrávání multimedií je celá řada. Mezi oblíbené projekty patří například Amarok, Kaffeine, 

KMplayer apod. Celá řada využívaných programů je multi-platformní a je tedy možné je 

nainstalovat a využívat i na operačním systému Windows. Pro archivaci CD či DVD může 

posloužit například, pro uživatele příjemný software, K3B. Ukázkou, že operační systém 

GNU/Linux může být alternativou ve většině oblastí je např. i kompletní účetní program 

WinStorm, který je nabízen včetně podpory. Ekonomického software je však dostupného 

mnohem více, viz. například článek na serveru LinuxExpress – Ekonomický a účetní 

software pro Linux 1.18  

 

Pro chvíle oddechu je možné využít bohatého výběru her, který je k dispozici 

v repozitářích většiny běžných distribucí. Ač distribuce Debian není přímo orientována na 

zábavu a využití v domácnosti, i zde lze nalézt velké množství her od jednoduchých 

logických jednoúčelových her, přes dětské programovací jazyky jako Logo, až po rozsáhlé 

3D hry. Novinkou v Debianu 5.0 je nový grafický katalog her goplay, který umožňuje 

procházení, hledání a filtrování her dostupných v Debianu. Pro lepší představu o hře nabízí 

                                                      
18 http://www.linuxexpres.cz/business/ekonomicky-a-ucetni-software-pro-linux-1 
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kromě popisu i obrázky ze hry. Jelikož při realizaci projektu popsaného v této práci myslím i 

na využití učebny pro zábavu, vidím osobně zahrnutí a podporu her v Linuxu jako výhodu. 

Protože Ústav sociální péče Kociánka slouží především mládeži, dá se předpokládat, že 

předinstalované hry budou využity.  

5.8.2 Možnost využití pro výuku 

Mezi hlavní cíle navrhované učebny patří kromě rozšíření možných přípojných míst 

k internetu, také vytvoření místa pro vzdělávání klientů ústavu. Spolu s panem Kaponkem, 

administrátorem ICT v Kociáne si slibujeme od zavedení Linuxové sítě mnoho výhod. 

Klienti dostanou možnost výběru, systému, filozofie, ale i podružného software. Budou se 

moci naučit využívat kancelářský balík jako princip a nebude jim potom dělat problém využít 

ať již komerční kancelářský balík MS Office, nebo jeho svodnou alternativu OpenOffice.org. 

Tento postoj je již prosazován na některých českých základních i středních školách a je 

bezesporu přínosný.  

 

Klienti dále získají přehled o různých technologiích využívaných v osobních 

počítačích, budou se moci blíže seznámit s funkcí operačního systému a charakteristikami 

unixových systémů. Do budoucna se počítá s výukou kroužků různých oborů a pokročilostí, 

především podle zájmu klientů ústavu. Předběžně je navrženo : 

 

• Základy práce v Linuxu 

• Základy administrace v Linuxu 

• Programování v jazyce C 

 

Klienti ústavu by si z kroužků či kurzů měli odnést některé znalosti, ale primární cíl 

bude spíše jejich osobní realizace. Dále by měl mít každý klient svůj jednoznačný 

uživatelský účet a volný přistup do učebny. Po přihlášení svou skladbu programů a 

uživatelské nastavení. Klient by měl možnost využívat učebnu sám pro volný přístup na 

internet, zábavu ale i samostatné vzdělávání. K tomu slouží celá řada svobodných výukových 

programů. K dispozici jsou malé jednoúčelové programy typu GPeriodic – interaktivní 

periodická tabulka prvků, KBruch – program pro výuku matematických zlomků, 

KGeography – výuka zeměpisu, Celestia – populární program pro výuku astronomie. Pro 

výuku psaní na klávesnici lze využít program Všemi10ti, který je volně k dispozici na 

stránkách výrobce či jeho alternativa Klavaro. V repozitářích většiny distribucí včetně 
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Debianu, je potom velké množství různých výukových programů, které lze velmi jednoduše 

nainstalovat a využívat. Za nejpoužitelnější považuji programy pro výuku matematiky, od 

jednoduchých výpočtů a násobilky, po analytickou geometrii, teorii grafů, popř. dále po 

vědecké nástroje. V rámci kroužků provozovaných v Ústavu Kociánka budou uživatelé 

s tímto software seznámeni.  

5.8.3 Možnosti usnadnění 

Komunita kolem operačního systému Linux myslí i na možnosti usnadnění či 

zpřístupnění handicapovaným osobám. Jedním z užitečných projektů je projekt Festival pro 

hlasovou syntézu. Tento program je schopen naučit počítač číst dokonce české texty, ve 

srozumitelném jazyce. Osobně jsem ho vyzkoušel na distribuci Debian, pro účely předvedení 

v ústavu Kociánce, kde jsem uvažoval o jeho reálném využití. Ač je konfigurace tohoto 

programu zatím trochu složitější, skutečně funguje. Je možné jej nastavit, tak aby po 

zvýraznění nějakého textu myší, tento text okamžitě přečetl, a to zvoleným mužským či 

ženským hlasem. Poměrně dobře při nastavení tohoto programu může posloužit článek 

umístěný na serveru Linuxzone – Systém syntézy řeči Festival.19 

 

Samostatnou kapitolu ve zpřístupnění počítačů a zdrojů internetu nevidomým osobám 

je projekt BlindUbuntu, jakožto klon populární distribuce Ubuntu. Cílem tohoto projektu je 

snaha o zpřístupnění výpočetní techniky nevidomým uživatelům tak, aby tito byli schopni 

pracovat s počítačem na co možná nejkvalitnější úrovni. Od původní distribuce Ubuntu se 

odlišuje balíkem podpůrného software jako například odečítač obrazovky ORCA, zvětšovací 

program, řečové systémy Speech Dispatcher a Festival, programy mp3text a mp3text-festival 

pro převod textů do mluvené podoby v mp3, dále několik her pro nevidomé a běžné balíčky, 

které v distribuci Ubuntu nejsou standardně zahrnuty jako například webový prohlížeč 

Mozzila Firefox, sázecí systém LaTeX, s programem latexspace atp. Ač je tento projekt 

zatím v ranných fázích (byl poprvé vydán na začátku roku 2008), je určitě dobré, že se tento 

směr rozvíjí.  

 

 

 

 

                                                      
19 http://www.linuxzone.cz/index.phtml?idc=936&ids=6 
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5.9 Rozpočet navrženého řešení  

Celkové náklady na navržené řešení se skládá z nákladů na server a periferie ke 

klientským stanicím. Výpočet demonstruje tabulka č. 8. Celková cena tedy dosahuje částky 

47 745,00 Kč. 

 

Tabulka č.  8 - Výpočet ceny celkového řešení. 

Název Cena vč. DPH* 

Náklady na server 9 865,00 Kč 
LCD monitory a periferie 34 044,00 Kč 

Cena celkem 43 909,00 Kč 
* ceny platné k 24.5.2009 u velkoobchodu Abacus Electric, s. r. o. 

 

 

Náklady na opravy a údržbu ICT v roce 2007 dosáhly částky 500 000 Kč. Navrhované 

řešení nové počítačové učebny dosahuje necelých 10 % částky vydávané na roční údržbu 

současné techniky. Z tohoto pohledu je souhrn pořizovacích nákladů na navrženou 

počítačovou učebnu zanedbatelný. Považuji tento fakt za splnění cíle navržení skutečně 

levného řešení, které je dostupné většině českým organizacím.  
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6 Zhodnocení a závěr 

V průběhu práce jsem se snažil poukázat na často nedostatečné množství výpočetní 

techniky v ústavech sociální péče z důvodu vysoké finanční náročnosti. I pokud takový 

problém není, dá se při nasazování nových počítačů ušetřit velké procento finančních 

prostředků a ty pak využít jinak. Nabídl jsem objektivní porovnání alternativ řešení 

založených na různých technologiích a operačních systémech.  

 

V konkrétních podmínkách jsem navrhl projekt pro Ústav sociální péče pro tělesně 

postiženou mládež Kociánka s využitím free software. I přesto, že toto řešení nenabízí žádné 

ústupky v podobě snížené kvality pracovního prostředí, úspora vůči tradičnímu využití 

komerčního software činí v tomto případě 78%. Navržený projekt rovněž plní všechny 

požadavky ústavu, tedy minimální pořizovací a provozní náklady, využití vyřazených 

počítačů, vhodnost této učebny pro vzdělávání klientů a pořádání výukových kroužků.  

 

Řešení navrhované v této práci se dá zobecnit a využít jako podpora pro návrh a 

implementaci podobného řešení v jakémkoli jiném prostředí neziskové organizace či 

v podniku. 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro ústavy sociální péče 

 

Dotazník zaměřený na zjištění stavu výpočetní techniky v Ústavech sociální péče.  

 

Bude využito výhradně a jen pro účely vypracování bakalářské práce na téma : Návrh nízko-

nákladové počítačové učebny pro neziskový sektor. 

 

 

 

1) Vlastní Váš ústav počítačovou učebnu? 
a) ano jednu 
b) ano více než jednu 
c) ne 

 

2) Počítačovou učebnu využívají klienti pro 
a) Volný přístup na internet, volné aktivity 
b) Výuku pod vedením lektora ( základy ovládání PC, internet atp.) 
c) Obojí 
d) Jiné vyžití 

 

3) Chtěli byste aby počet počítačů (učeben) a lektorů byl vyšší ( tedy poptávka po 
počítačích převyšuje nabídku ) ? 

a) Ano 
b) Ne 

 

4) Hlavním problémem (popř. více možností) pro rozšíření výpočetní techniky je 
a) Nedostatek volného prostoru 
b) Finanční náročnost 
c) Administrativní náročnost 
d) Nedostatek personálu 

 

5) Považujete při nákupu výpočetní techniky za překážku nutnost nákupu drahých licencí 
za software ( Operační systém, Kancelářský balík, Antivir ) ? 

a) Ano 
b) Ne 

 

6) Myslíte, že (např. dobrovolná) výuka (práce na PC, internetu, kancelářského software, 
popř. pokročilejších kurzů) klientů ústavu: 

a) Bude uvítána a v dlouhodobém období může zlepšit jejich pracovní uplatnění  
b) Bude uvítána a ale hlavní přínos bude spíše v osobní realizaci klientů, než ve zvýšení 

jejich kvalifikace.   
c) Pravděpodobně nebude uvítána. Klienti o takovou výuku pravděpodobně nebudou 

mít zájem.  
d) Bude především velmi problematická. Výuka počítačových předmětů potřebuje velmi 

sofistikovaný přístup a kvalifikované lektory.  
 

 


