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1. ANOTACE

KRUPIČKA TOMÁŠ. Vývoj operačního systému Windows se zaměřením na Windows 

XP a porovnání s operačním systémem Linux. Most: VŠB – Technic�á univerzita Ostrava, 

Hornic�o-geo�ogic�á fa�u�ta. E2 s. Ba�a�ářs�á práce.

Před�ožená ba�a�ářs�á práce se zabývá vývojem operačního systému Windows, zaměřuje 

se na Windows XP a porovnává jej se systémem Linux. Práce je �oncipována ja�o přeh�ed 

nedů�ežitějších změn a �ro�ů, �teré určova�y vývoj operačního systému Windows. Úvodní 

�apito�a popisuje životopis Bi��a Gatese. Nás�edující �apito�y rozebírají vývoj operačního 

systému Windows a seznamují se systémem Windows XP. Da�ší �apito�a se soustředí na 

zá��adní informace o operačním systému Linux. Předpos�ední �apito�a porovnává systém 

Windows XP a Linux. Závěr ba�a�ářs�é práce hodnotí předchozí �apito�y a zamýš�í se nad 

tím, �terý ze dvou hodnocených operačních systémů je pro běžného uživate�e výhodnější.   
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1.     ANNOTATION

KRUPIČKA TOMÁŠ. The deve�opment of the operationa� system Windows with a 

concentration on Windows XP and comparison with the operationa� system Linux. Most: 

VŠB – Technica� University Ostrava, Mining-geo�ogica� Facu�ty. E2 p. Bache�or 

dissertation.

The submitted bache�or dissertation dea�s with the deve�opment of the operationa� system 

Windows, concerns on Windows XP and compares it with the system Linux. The 

dissertation is out�ined as an overview of the most important changes and steps, which 

have set the deve�opment of the operationa� system Windows. The introductory chapter 

describes the �ife of Bi�� Gates. The fo��owing chapters ana�yze the deve�opment of the 

operationa� system Windows and inform about the system Windows XP. The next chapter 

concerns on the basic information about the operationa� system Linux. The �ast but one 

chapter compares the system Windows XP and Linux. The conc�usion of the bache�or 

dissertation eva�uates the previous chapters and contemp�ates which of these two eva�uated 

operationa� systems is more user-friend�y.
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2. ÚVOD
Již má�o�do si v dnešní době do�áže představit práci bez výpočetní techni�y. Počítače se 

od svého vzni�u da�ece zdo�ona�i�y vý�onnostně i fun�čně a finančně se zpřístupni�y 

širo�é veřejnosti. Pos�edních deset �et je absence počítačů pra�tic�y nepředstavite�ná, a to 

nejen ve ve��ých firmách, v zaměstnání, a�e i v domácnostech. Počítače u�ehčují nejen 

práci ve výrobě a v �ance�ářích, zajišťují vzdě�ání, a�e i přinášejí zábavu ve formě 

přehrávání fi�mů, fote�, internetu a her. Bez rozdí�u zda jsou využívány pro práci či 

zábavu, je pro �aždý počítač dů�ežitý operační systém a zde vyvstává otáz�a, co veřejnost 

o těchto programech ví. Většina běžných uživate�ů nemá ani tušení, � čemu tento systém 

s�ouží, případně má pouze zá��adní informace a proto nechápe dis�uze a hád�y zastánců 

operačních systémů Linux či Windows. Protože i já užívám od první chví�e pouze operační 

systém Windows, a to ja�o běžný uživate�, chtě� bych nejen případné čtenáře, a�e i sám

sebe seznámit s touto prob�emati�ou a tyto informace využít nejen při da�ším studiu, a�e i 

při posouzení názorů na operační systémy.

Téma pod názvem „Vývoj operačního systému Windows se zaměřením na Windows XP a 

porovnání s operačním systémem Linux“ jsem si úmys�ně vybra� z důvodu studia oboru 

Informační a systémový management, �terý je sám o sobě v dnešní době bez výpočetní 

techni�y nemys�ite�ný.

Při práci na této ba�a�ářs�é práci by�y vytyčeny dva zá��adní cí�e. Prvním je seznámení 

s operačním systémem Windows XP z h�edis�a historic�ého vývoje, uživate�s�ého 

prostředí, srovnání různých verzí, prob�ému insta�ace a zajištění správného běhu a fun�ce. 

Druhým cí�em bude zjištění, zda operační systém Windows má do budoucna �on�urenci 

v podobě operačního systému Linux, u�ázat rozdí�y a zjistit, �terý ze systémů je �epší pro 

běžného uživate�e. 

Samotná ba�a�ářs�á práce bude rozdě�ena do pěti h�avních částí. Část označená ja�o 

Historie operačního systému WindoCs projde ce�ou historii vývoje operačního systému. 

Kapito�a začne životopisem Bi��a Gatese, samotným vzni�em prvního Windows a 

postupně v pod�apito�ách popíše většinu h�avních verzí tohoto programu. Tyto pod�apito�y 

budou stručně popisovat od�išnosti a novin�y oproti předchozím verzím.  

Da�ší �apito�a je věnována Operačnímu systému WindoCs XP. Zaměří se na popis 

samotného operačního systému, insta�aci, novin�y v OS Windows XP oproti starším 

verzím a způsob odstraňování chyb. Pod�apito�a o insta�aci bude popisovat insta�ační 

náro�y na počítač, popis samotné insta�ace a údržbu systému s možností a�tua�izace. 
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Pod�apito�y novin�y v operačním systému a srovnání verze Home a Professiona� popíší 

deset h�avních novine�, nejmar�antnější rozdí�y mezi verzemi a pozastaví se nad úvahou, 

pro ja�ou verzi by se mě� nový uživate� rozhodnout. Pos�ední pod�apito�a popíše, co je 

zpráva stop, co označuje a způsob ja� tento prob�ém odstranit.

Třetí �apito�a bude zaměřena na Operační systém LinuD. Před pos�ední �apito�ou, �terá 

bude porovnávat dva operační systémy a to Windows a Linux, je dů�ežité říci pár s�ov i o 

tomto software. Kapito�a stručně pojedná o tomto systému, vzni�u a historii, Linuxových 

distribucích a insta�aci.

Předpos�ední �apito�a nazvaná Další operační systémy se bude zabývat systémy  

GNOME a Mac O SX z h�edis�a jejich existence. 

Závěrečná �apito�a nazvaná Srovnání bude srovnávat dva �on�urenční operační systémy

Windows XP a Linux. Nejprve stanoví způsob hodnocení d�e vytvoření pomys�ného 

běžného uživate�e výpočetní techni�y a stanoví �ritéria hodnocení. Do těchto �ritérií budou 

zařazeny: procento uživate�ů na trhu, bezpečnost proti virům, cenovou dostupnost, 

uživate�s�é rozhraní, hardwarové náro�y, práce s operačním systémem, stabi�ita, s�ožitost 

insta�ace a ov�ádání, srovnání distribucí spustite�ných z CD či DVD a zjištění h�avních 

��adů a záporů obou systémů.

Závěr ba�a�ářs�é práce bude hodnotit všechny uvedené �apito�y a zaměří se nad úvahou 

autora ba�a�ářs�é, �terý ze dvou uvedených operačních systémů je pro běžného uživate�e 

výhodnější. 
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3. HISTORIE OPERAČNÍHO SYSTÉMU WINDOWS
Popis historic�ého vývoje operačního systému Windows ne�ze začít bez zmín�y o firmách 

Xerox a App�e. Bez těchto firem by tento operační systém jen ve�mi těž�o začína� viz. 

[Ho�čí�, 2004].

Firma Xerox, �terá se zabýva�a převážně výrobou �opíre�, vyvinu�a nové grafic�é 

prostředí a ov�ádací prve� „myš“. Toto grafic�é prostředí využíva�o o�na, i�ony a pane�y 

nabíde�. Vzh�edem � tomu, že tato techno�ogie neby�a přínosem pro ov�ádání �opíre�, 

považova�a ho za ved�ejší produ�t. V té době povo�i�a firmě App�e převzít tento �oncept 

viz. [Ho�čí�, 2004].

App�e použi� toto grafic�é prostředí a myš při vytvoření počítače App�e Macintosh. 

Jedna�o se o počítač obsahující monitor i výpočetní část v jednom přenosném tě�e. Tento 

počítač vyda�a firma na trh v roce 1984. V době vývoje Macintoshe nabíd� Microsoft 

App�e převedení tabu��ového procesoru Microsoft na p�atformu Macintosh, tímto si zajisti� 

možnost s�edování vývoje o�enného systému Mac OS. V této době začíná i Microsoft 

pracovat na svém o�enném systému viz. [Ho�čí�, 2004].

3.1. ŽIVOTOPIS BILLA GATESE
Bi�� Gates (obráze� č. 1) - předseda představenstva, za��adate� a h�avní softwarový 

archite�t Microsoft Corporation viz. [Koupý, 2007].

Narodi� se 28. října 19EE a pochází ze tří sourozenců. Vyrůsta� 

ve Spojených státech americ�ých ve městě Seatt�e. Jeho otec 

Wi��iam je advo�át. Mat�a Mary, �terá pracova�a ja�o učite��a, 

zemře�a v roce 1994 na ra�ovinu viz. [Koupý, 2007].

Již od raného vě�u by� sice p�achý, hubený a neši�ovný, a�e 

zato projevi� nadání pro matemati�u a �ogi�u. Až do šesté třídy 

navštěvova� veřejnou zá��adní š�o�u ve svém rodném městě. 

Poté přestoupi� na prestižní střední š�o�u La�aside Schoo�. Zde 

mě� v roce 19F8 poprvé možnost pracovat s počítačovým 

terminá�em. Při práci na tomto počítačovém terminá�u se 

seznámi� a pracova� s Pau�em A��anem (obráze� č. 2). Oběma se práce s počítačem nato�i� 

za�íbi�a, že přesvědči�i místní počítačovou firmu, aby jim umožni�a přístup � mi�ropočítači 

PDP-10. Na tomto počítači se Gates nauči� programovací jazy�y a za možnost přístupu 

Obr. č.1 – Bill Gates
http://www.financnici.cz/bi��-gates
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� tomuto mi�ropočítači pomáha� firmě h�edat chyby v systému počítače. V sedmnácti 

�etech vytvoři� v�astní program, �terý s�ouži� � vytváření š�o�ních 

rozvrhů. Tento program proda� své š�o�e za 4 200 do�arů. Ve stejném

roce, tedy v roce 1972, za�oži� s Pau�em A��anem první spo�ečnost 

s názvem TRAF-O-DATA. Tuto spo�ečnost za�oži�i pod zámin�ou

vytvoření systému na počítání aut při dopravním provozu. Při tomto 

proje�tu již pracova�i s mi�roprocesorem 8008 od Inte� viz. [Koupý, 

2007].

V roce 1973 zača� studovat na University of Harvard, �de se chtě� stát 

právní�em ja�o jeho otec. Na této univerzitě se ta�é seznámi� se

Stevem B�amerem (obráze� č. 3), �terý se později sta� vý�onným ředite�em Microsoft.

V roce 197E, po napsání programovacího jazy�a BASIC, za�oži�i s Pau�em A��anem 

spo�ečnost Microsoft (původně MICRO-SOFT). V této firmě se soustředi�i na vytváření 

da�ších verzí BASICu do jiných počítačů. V této době se Gates rozhod� a opusti� ve třetím 

roční�u studium na University of Harvard, aby se moh� p�ně věnovat programování.

V osmdesátých �etech Gates změni� Microsoft na spo�ečnost, �terá vyvíje�a ap�i�ace, 

programy a operační systémy. V roce 1981 vytvoři�i operační systém pro osobní počítač 

IBM PC. Tento operační systém s názvem MS-DOS původně vycháze� z programu QDOS, 

�terý Gates a A��an za�oupi�i od jiné firmy za E0 000 do�arů a částečně jej 

přeprogramova�i. V té době se ta�é Gates snaži� přesvědčit ostatní výrobce počítačů, aby 

zača�i používat operační systém MS-DOS. Tento �ro� by� ve�ice úspěšný a přispě� ta� 

nejen �e zjednodušení, a�e i �e �ompatibi�itě softwaru počítačů viz. 

[Koupý, 2007].

Největší vzestup zaznamena�a firma Microsoft při vytvoření operačního 

systému Windows. Tento systém se ve�ice rych�e rozšíři� do ce�ého 

světa a sta� se nejpoužívanějším operačním systémem na osobních 

počítačích. Již v roce 1993 se měsíčně prodáva�o více ja� mi�ion verzí

operačního systému Windows. V roce 199E se Gates a jeho spo�ečnost 

soustředi�a na Internet. I přes počáteční neúspěchy se spo�ečnosti 

podaři�o prosadit proh�ížeč Internet Exp�orer a stát se ta� jednič�ou na 

trhu.

V roce 1994 se Gates oženi� s mar�etingovou manažer�ou Microsoft Me�indou French

(obráze� č. 4). Spo�u mají tři děti, a to dvě dcery Jennifer a Phoebe a syna Roryho. V roce 

Obr. č. 2 – Paul Allan
http://www.financnici.cz

/bi��-gates

Obr. č. 3 – Stev Blamer
http://www.financnici.cz

/bi��-gates
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2000 Gates jmenova� Steva Ba��mera vý�onným ředite�em Microsoftu a sám se sta� 

h�avním softwarovým archite�tem viz. [Koupý, 2007].

V počát�u své �ariéry počítačový genius Gates nejspíš netuši� ja�ý 

popras� a �avinu s sebou strhne. Firma Microsoft se sta�a jednou 

z největších a nejs�avnějších firem v ob�asti softwaru 

s mi�iardovými ročními zis�y. Sám Gates se sta� nejbohatším 

č�ově�em světa ně�o�i� �et po sobě. Do�once v roce 1999 dosáh� 

jeho majete� neuvěřite�ných 90 mi�iard do�arů. Již ve svých 31 

�etech se sta� papírovým mi�iardářem viz. [Koupý, 2007].

Je bezpochyby zřejmé, že tato zpočát�u ma�á, neznámá a 

bezvýznamná firma mě�a ve�i�ý v�iv na světový vývoj software, a�e 

ta�é na rozvoj výpočetní techni�y a možná i internetu. Zprvu ve�mi poma�é, drahé a těž�o

ov�adate�né počítače se sta�y s pomocí operačních systémů řady Windows da�e�o �épe 

ov�adate�né a pro běžného uživate�e snadno použite�né. Možná i tímto �ro�em se počítače 

sta�y běžným spotřebním zbožím a nejen výsadou bohatých viz. [Koupý, 2007].

3.2. HISTORICKÝ VÝVOJ WINDOWS
Vytvoření operačního systému Windows (obráze� č. E) 

znamena�o pro firmu Microsoft ra�etový start na trhu s počítači. 

Tento operační systém se ve�mi rych�e rozšíři� a sta� se ta� 

nejpoužívanějším operačním systémem na osobních počítačích. 

Již v roce 1993 se měsíčně prodáva�o více ja� mi�ion verzí 

operačního systému Windows. Za d�ouhou �ariéru by�o 

vytvořeno spousty verzí a to: Windows 1.01, Windows 1.03, 

Windows 2.0, Windows 2.1, Windows 3. , Windows 3.1, Windows 3.11 for Wor�groups, 

Windows NT 3.1, Windows NT 3.E, Windows 9E, Windows NT 4.0, Windows 98, 

Windows 98 RE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Server 2003, Windows 

Vista viz, Windows server 2008, Windows CE a Windows mobi�e viz. [Ho�čí�, 2004].

3.2.1. HISTORICKÝ VÝVOJ DO VERZE WINDOWS 95

WindoCs 1.01 - Tato první verze operačního systému Windows 1.01 (obráze� č. F) přiš�a 

na trh v roce 198E. By�a dodávána na pěti E,2E pa�cových dis�etách. Při nainsta�ování do

Obr. č. 4 – Melinda French
http://www.financnici.cz/bi��

-gates

Obr. č. 5 – logo Windows
http://www.obrazky.cz/?q=windows
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počítače zabíra�a na dis�u nece�ý 1 MB paměti. V zá��adu 

obsahova�a správce souborů, �a��u�ač�u, �a�endář, 

�artoté�u, hodiny, poznám�ový b�o�, terminá�, MS-DOS 

Executive, hru Reversi, Contro� Pane�, PIF (Program 

Information Fi�e) Editor, Print Spoo�er, C�ipboard, 

RAMDrive, Windows Write a Windows Paint. Zpočát�u 

Windows sice vypada� ja�o nepovedený produ�t, protože programy pro DOS nabíze�y 

podstatně více možností, a�e do budoucna mě�o dojít � ve��ému prů�omu viz. [Ho�čí�, 

2004].

WindoCs 1.03 - Tato verze označená ja�o Windows 1.03 

(obráze� č. 7) by�a vydána v srpnu ro�u 198F. Dodáva�a 

se již na šesti dis�etách. By�a ve�ice podobná verzi 1.01. 

Navíc nabíze�a různé roz�ožení ��ávesnice a podporu většího 

množství tis�áren s možností dodatečné insta�ace viz. 

[Ho�čí�, 2004].

WindoCs 2.0 - Jedna�o se o první verzi pro procesor Inte� 8028F, �terá vyš�a v prosinci

ro�u 1987. Název zně� Windows 2.0 (obráze� č. 8). Tento 

operační systém již podporova� strán�ování paměti a 

poprvé se zde objevi�a dynamic�á výměna dat mezi 

ap�i�acemi a možnost pře�rytí o�en přes sebe. V této době 

by�y ap�i�ace MS-DOS stá�e ještě �va�itnější a 

propracovanější a pro systém  

Windows by�o stá�e ještě

má�o použite�ných ap�i�ací a programů viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs 2.1 - V roce 1987 zareagova� Microsoft na 

příchod procesoru 8038F a v červnu ro�u 1988 vyda� na trh 

verzi Windows 2.1 (obr.

č. 9) viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs 3.0 - Tento operační systém (obráze� č. 10) by� 

vydán na trh v �větnu ro�u 1990. Jedna�o se o první verzi, 

�terá předči�a MS-DOS, a proto nastartova�a rozšíření 

firmy OS Windows. Tato verze podporova�a 1F-ti barevné 

prostředí a do�áza�a adresovat větší paměť. V roce 1991 

Obr. č. 6 – Windows 1.01
http://images.google.cz

Obr. č. 0 – Windows 1.03
http://images.google.cz

Obr. č. 1 – Windows 2.0
http://images.google.cz

Obr. č. 2 – Windows 2.1
http://images.google.cz

Obr. č. 10 – Windows 3.0
http://images.google.cz
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by�a tato verze dá�e a�tua�izována o mu�timediá�ní fun�ce. Hardwarové firmy si uvědomi�y 

dů�ežitost Windows a zača�y pro něj vytvářet nové produ�ty 

viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs 3.1 - Verze 3.1 (obráze� č. 11) vyš�a v dubnu 

ro�u 1992 a by�a považována za profesioná�ní systém. 

Ap�i�ace by�a distribuována na sedmi 3,E pa�cových 

dis�etách a po insta�aci zabíra�a na dis�u 4,E MB paměti. 

Systém obsahova� vy�epšení pro podporu mu�timédií a by�a 

ta�é pře�ožena do češtiny. Za ně�o�i� měsíců by�o této verze prodáno přes 3 000 000 �opií 

viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs 3.11 for Workgroups - Verze 3.11 For Wor�groups (Obráze� č. 12) vydaná 

v říjnu 1992 podporova�a peer-to-peer sítě. Ovšem až 

vy�epšená verze 3.11 For Wor�groups vydaná o ro� 

později by�a da�e�o více rozšířena a by�a využívána pro 

snadné sdí�ení v síti. Tímto vy�epšením doš�o � rozšíření 

síťového prostředí viz. 

[Ho�čí�, 2004].

WindoCs NT 3.1 - Tento 

systém (Obráze� č. 13) by� určen ja� pro pracovní stanice,

ta� pro servery. Přiše� na trh v roce 1993 a by� to p�ně 

fun�ční 32 bitový systém. Zvenčí sice vypada� stejně ja�o 

verze 3.1, a�e nitřně by� zce�a jiný viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs NT 3.5 - Jedna�o se o vy�epšenou verzi NT 3.1 

vydanou též ro�u 1993. Přiby�a zde podpora Open GL, z�epšení 32 bitových ap�i�ací a 

podpora d�ouhých jmen souborů (až 2EE zna�ů) viz. [Ho�čí�, 2004].

3.2.2. HISTORICKÝ VÝVOJ OD VERZE WINDOWS 95

WindoCs 95 - Windows 9E (Obráze� č. 14) vyše� v srpnu 

ro�u 199E a by� da�ším ve��ým s�o�em v grafic�ém 

rozhraní, a ta�é poprvé použi� integrovanou podporu 

TCP/IP. Doš�o � vy�epšení souborového systému, 

mu�timas�ingu, objevuje se p�ung-and-p�ay a připojení přes 

modem. Tato verze by�a ta�é považována za herní p�atformu 

Obr. č. 11 –Windows 3.1
http://images.google.cz

Obr. č. 12 –Windows 3.1 for Workgroups
http://images.google.cz

Obr. č. 13 – Windows NT 3.1
http://images.google.cz

Obr. č. 14 – Windows 25
http://images.google.cz
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h�avně z důvodu využití DirectX viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs NT 4.0 - Windows NT 4.0 (Obráze� č. 1E) 

představova� převedení grafic�ého rozhraní Windows 9E na 

NT p�atformu. Tato verze vyš�a v roce 199F a by�a hojně 

používána v podni�ovém prostředí. Sice neobsahova�a 

mu�timediá�ní výbavu, a�e zato mě�a ve�mi dobré síťové 

připojení viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs 98 - Tato a�tua�izovaná verze označená ja�o 

Windows 98 (Obráze� č. 1F) vycháze�a z operačního systému 

Windows 9E. Název vycháze� z ro�u vydání, �terý by� 

stanoven na ro� 1998. Systém již podporova� DVD 

mechani�u, USB připojení, AGP a FireWire. Systém ta�é 

obsahova� Internet Exp�orer 4.0 a možnost připojení na více 

monitorů najednou viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs 98 SE - Tato verze s p�ným názvem Windows 98 

Second Edition vyš�a v �větnu ro�u 1999. Obsahova�a Iternet Exp�orer E.O, DirectX F.1, 

možnost sdí�eného připojení � internetu a by�a zde provedena oprava pro přechod na ro� 

2000, �dy se předpo��áda� prob�ém při přečís�ování z numera 

99 na 00 viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs ME - Jedna�o se o pos�ední mode� vycházející 

z verze Windows 9E. ME nebo�i Mi��ennium Edition 

(obráze� č. 17) obsahova� systém pro obnovu poš�ozených 

souborů, Movie Ma�er a Media P�ayer 7. Tato verze by�a 

dosti veřejností �ritizována pro svou nespo�eh�ivost viz. 

[Ho�čí�, 2004].

WindoCs 2000 - S novým označením verzí NT přiše� 

Microsoft v únoru ro�u 2000. Místo verze E.0 zača�i tyto 

verze označovat pod�e ro�u vydání, tedy Windows 2000 

(obráze� č. 18). Novin�ou v této verzi by�a podpora 

moderního hardware ja�o napří��ad FireWire, Infraport, 

USB nebo bezdrátové sítě viz. [Ho�čí�, 2004].

Obr. č. 15 – Windows NT 4.0
http://images.google.cz

Obr. č. 16 – Windows 21
http://images.google.cz

Obr. č. 10 – Windows ME
http://images.google.cz

Obr. č. 11 – Windows 2000
http://images.google.cz
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WindoCs XP - Windows XP (obráze� č. 19) by� vydán na trh v říjnu ro�u 2001 a spojuje 

�va�itu a ve�i�ost NT a mu�timediá�ní využite�nost 

Windows. Používá osvědčené části předchozích verzí, a�e i 

novin�y ja�o napří��ad vzh�ed, nastavení a využití 

mu�timédií. V průběhu �et by� tento operační systém 

ně�o�i�rát opraven pomocí ta�zvaných Service Pac�. 

Systém je nato�i� rozšířený, že většina výrobců software 

vytváří programy právě pro tento systém a více ja� 8F % 

uživate�ů výpočetní techni�y má ve svých počítačích tento 

systém nainsta�ován viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs Server 2003 - Jedná se čistě o serverový produ�t 

s názvem Server 2003 (obráze� č. 20), �terý by� vydaný 

v roce 2003. Systém se soustředí na zvýšení pracovní 

bezpečnosti, �epší robustnost a správu systémů. Server 2003 

je spo�eh�ivý síťový operační systém pro rych�é a snadné řešení podni�ových ú�o�ů, �terý 

spo�ečně se Standard Edition podporuje symetric�é zpracování dvou procesorů a možnost 

využití až 4 GB paměti viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs Vista - Windows Vista (obráze� č. 21) mě� původně vyp�nit mezeru při 

přechodu z Windows XP na Windows Vienna. Na�onec 

ovšem většina inovací, �teré mě�y být právě až ve verzi 

Windows Vienna, přeš�y rovnou  do Windows Vista. Vývoj 

tohoto operačního systému zača� již v srpnu ro�u 2004 a 27. 

července by�a zveřejněna první betaverze. Ovšem první 

oficiá�ní verze vydaná v ang�ičtině přiš�a na trh 9. �istopadu 

200F. V Čes�é repub�ice zača� prodej pro firmy v �istopadu 

200F a pro ostatní uživate�e v �ednu 2007. Čes�ý pře��ad vyše� 1. března 2007. 

V operačním systému přiby�a řada úprav, ja�o je využití techno�ogie NET Framewor�, 

nový grafic�ý a zvu�ový subsystém, výraznější podpora pro digita� rights management

(DRM, ochrana proti neoprávněnému �opírování), �epší podporu pro insta�aci programů 

(techno�ogie C�ic�Once a nová verze s�užby Windows Insta��er) viz. [Ho�čí�, 2004].

WindoCs server 2008 – systém vycházející ze stejného �ódu ja�o Windows Vista, �terý

Obr. č. 12 – Windows XP
http://images.google.cz

Obr. č. 20–Windows Server 03
http://images.google.cz

Obr. č. 21 – Windovs Vista
http://images.google.cz
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nás�eduje po řadě operačních serverových systémů Windows 

Server 2003. V současné době jsou � dispozici tři beta verze, 

první vyš�a 27. 7. 200E, druhá 23. E. 200F a třetí 2E. 4. 2007. 

Server 2008 (obráze� č. 22) těží z výhod nových techno�ogií 

spojených s vývojem Windows Vista. Patří sem 

přebudovaný síťový modu�, �epší podpora insta�ačních 

obrazů, širší možnosti diagnosti�y, monitoringu a záznamu 

udá�ostí serveru, �epší bezpečnostní prv�y a vy�epšení jádra, správy pamětí a procesů viz. 

[Windows Server 2008, 2008]. 

WindoCs CE – firma Microsoft se v průběhu �et snaži�a proni�nout na trh zabudovaných 

ap�i�ací. Tento proje�t ovšem vždy z�rachova�, ja�o 

v případě proje�tu Windows At Wor�, proto se spo�ečnost 

rozhod�a vytvořit zce�a nový proje�t s názvem Windows CE

(obráze� č. 23) určeného pro práci v zabudovaných 

ap�i�acích bez pevného dis�u a s omezenými zdroji. 

Výhodou, a�e možná i prob�émem tohoto systému, je 

�ompatibi�ita ap�i�ačního programového rozhraní s ostatními produ�ty Windows viz. 

[Moravs�é po�e, 200F]. 

WindoCs Mobile – systém vydaný pod označením Windows Mobi�e (obráze� č. 24) je 

operační systém spojený se zá��adními ap�i�acemi pro 

mobi�ní zařízení. Jedná se tedy o software, �terý obsahuje 

většina po�ro�ových mobi�ních zařízení. Program s�ouží 

� posí�ání e-mai� pošty, podporuje proh�ížení internetu a 

umožňuje pracovat s mobi�ní verzí softwaru Office. Od 

zrodu tohoto systému by�o vytvořeno již ně�o�i� verzí. 

Pos�ední vydaná ap�i�ace by�a označena ja�o Windows 

Mobi�e F. Na trhu by�a představena 12. 2. 2007. Microsoft 

již dnes vyvíjí nástupce této verze pod označením Photon, �terá by mě�a být zveřejněna 

v průběhu ro�u 2009 viz. [Windows Mobi�e, 2008].

Obr. č. 22 – Windows Server 2001
http://automatizace.hw.cz/clanek/2006021101

Obr. č. 23 – Windows CE
http://automatizace.hw.cz/clanek/2006021101

Obr. č. 24 – Windows Mobile
http://stahovat.okamzite.eu/news.php
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4. OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS XP
Windows je operační systém, tedy software, �terý s�ouží � ov�ádání ce�ého počítače. 

Do�áže spojit hardwarové a softwarové �omponenty počítače do jednoho ce��u a zajistit 

ta� do�ona�ou fun�ci počítače. V dnešní době �aždý počítač 

využívá operační systém, �dy nejrozšířenějším systémem po 

ce�ém světě je právě operační systém Windows. Windows 

(nebo�i o�na, viz �ogo obráze� č. 2E) je za�ožen na využití o�en, 

což jsou obdé�ní�y zobrazující informace o ap�i�acích. Moderní 

Windows, tedy i Windows XP, do�áže pracovat s více o�ny 

najednou, čímž výrazně usnadňuje a zrych�uje práci na počítači viz. [Kotecha 2003, s. 8].

Operační systém Windows XP ja�o první přiše� na trh s dvěma variantami tohoto systému. 

První s označením Home Edition je verze, �terá je určena pro sou�romé užívání. Druhá 

s označením Professiona�  je určena pro pracovní využití. Obě verze jsou si podobné, 

přičemž verze Professiona� je rozšířena o fun�ce, �teré jsou níže uvedeny v �apito�e E.2 

viz. [Kotecha 2003, s. 8].

4.1. INSTALACE OS WINDOWS XP
Před samotnou insta�ací je nutné provést dva �ro�y. Prvním �ro�em je zjištění, zda počítač 

je hardwarově schopný operační systém Windows XP spustit. Druhým �ro�em je zjištění, 

zda BIOS v počítači je �ompatibi�ní s touto verzí Windows. Po zjištění, že počítač i BIOS 

je připraven pro insta�aci Windows XP, je dů�ežité rozhodnout, zda se provede obs�užná či 

bezobs�užná insta�ace, a zda se bude jednat o prvotní insta�aci či se provádí inovace

předchozího operačního systému Windows viz. [Di��ard; Kotecha 2002, s. E].

Bezobs�užná nebo�i automatic�á insta�ace operačního systému je efe�tivnější a méně 

náročná a náchy�ná na chyby. Je určena především pro běžné uživate�e, �teří nejsou nato�i� 

seznámeni s prob�emati�ou insta�ace tohoto software viz. [S�owí� 2002, s. 23].

Při v�ožení insta�ačního CD či DVD do mechani�y a po zvo�ení insta�ace, přečtení �icenční 

sm�ouvy a zvo�ení místa insta�ace si počítač většinu operací řídí sám. Samozřejmě i zde se 

občas systém dotazuje na určité informace potřebné � insta�aci, a�e ty jsou dostatečně 

vysvět�eny a provázeny nápovědou. I přes tuto jednoduchost je doporučeno méně zdatným 

uživate�ům si insta�aci operačního systému Windows XP  nechat provést počítačovou 

firmou zaměřenou na práci se softwarem viz. [S�owí� 2002, s. 23].

Ob. č. 25 – logo Windows XP
http://www.obraz�y.cz/?q=windows
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4.1.1. INSTALAČNÍ NÁROKY NA PC

Před samostatnou insta�ací musí dojít � zjištění a rozhodnutí, zda počítač je hardwarově 

schopen spustit Windows XP a zda je �ompatibi�ní s touto verzí. Proto je nutné zjistit,

ja�ý hardware počítač obsahuje a zda sp�ňuje a�espoň minimá�ní požadav�y výrobce 

software na chod systému viz. [Di��ard; Kotecha 2002, s. E].

Minimá�ní hardwarové prostřed�y počítače (obráze� č. 2F) jsou:

procesor Pentium II s fre�vencí 233,

F4 MB RAM paměti, a�e doporučeno je a�espoň 128 MB 

RAM paměti,

1,E GB vo�ného místa na pevném dis�u pro insta�aci a poté 

dostatečné místo pro a�tua�izace,

grafic�á �arta a monitor s roz�išením VGA,

��ávesnice a myš,

CD nebo DVD mechani�a.

Jest�iže dojde �e zjištění, že hardwarové vybavení počítače je nedostatečné, musí dojít 

� odstranění tohoto nedostat�u, jina� operační systém nebude správně fungovat nebo bude 

�o�abovat. Při zvyšování hardware je též dobré nejen dosáhnout minimá�ních požadav�ů, 

a�e zvýšit vý�on nad tuto doporučenou �onfiguraci. Při dodržení pouze minimá�ní 

�onfigurace může docházet �e zpoma�ení systému a nevyužití ce�ého vý�onu Windows 

viz. [Di��ard; Kotecha 2002, s. E].

V případě zjištění, že BIOS použitý v počítači není �ompatibi�ní s Windows XP, je nutné 

provést a�tua�izaci BIOSu. Tuto a�tua�izaci �ze provést za použití internetu na strán�ách 

výrobce BIOSu. V případě, že majite� počítače nedisponujeme síťovou �artu a připojením 

� internetu, mě� by požádat výrobce o zas�ání a�tua�izačního CD viz. [Di��ard; Kotecha

2002, s. E].

4.1.2. POSTUP INSTALACE OS WINDOWS XP 

Po odstranění všech hardwarových prob�émů a nastavení BIOSu a to nejen a�tua�izací, a�e 

i nastavení CD či DVD mechani�y ja�o první při startu počítače, může dojít � startu 

samotné insta�ace. Insta�ace trvá přib�ižně 30 minut. Prvním �ro�em je zapnutí počítače a 

v�ožení CD či DVD do mechani�y počítače (dá�e jen CD).  Po načtení hardware se na 

monitoru objeví pří�az „Libovo�nou ��ávesou spustíte systém z dis�u CD“. Po sp�nění 

tohoto upozornění se spustí start insta�ace. V případě, že dosud není nainsta�ován žádný 

operační systém, spustí se start insta�ace automatic�y viz. [Liš�a, 200F].

Obr. č. 26 – počítačová sestava
http://www.obraz�y.cz/?q=windows
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Po u�ončení startu insta�ace nastává přivítání insta�ačního programu (viz Obr. č. I.). Zde je 

možný výběr ze tří variant, a to možnost insta�ace, opravy nebo u�ončení insta�ace. 

Insta�ace se potvrdí ��ávesou „Enter“ a na obrazovce se objeví �icenční sm�ouva (viz Obr. 

č. II.). V případě po�račování v insta�aci, musí dojít � souh�asu se sm�ouvou a � potvrzení

��ávesou „F8“ viz. [Liš�a, 200F].

Da�ším �ro�em je výběr oddí�u insta�ace (viz Obr. č. III.). Vytvoření nového oddí�u 

nastane při zmáč�nutí ��ávesy „C“. Poté se zde určí ve�i�ost oddí�u, �terá je udávána v MB 

a potvrdí se ��ávesou „Enter“ (viz. Obr. č. IV.) viz. [Liš�a, 200F].

Protože nový oddí� není naformátován, počítač navrhne možnosti formátování (viz Obr. č. 

V.). Doporučeno je provést úp�né naformátování, proto se vybere šip�ami tato možnost a 

potvrdí „Entrem“. Po této vo�bě provede počítač �ontro�u dis�ů, �opírování souborů (viz 

Obr. č. VI.) a restart počítače viz. [Liš�a, 200F].

Po restartu počítače začne samotná insta�ace systému (viz Obr. č. VII.). Uživate� provede 

nastavení národního prostředí a ��ávesnice (viz Obr. č. VIII.). Zde se většinou nemusí nic 

měnit ani přednastavit, protože � počítači jsou dodávány Windows v přís�ušném jazyce

země. Poté nastává nastavení uživate�s�ého jména a popřípadě název podni�u viz. [Liš�a, 

200F].

Da�ší částí, bez �teré insta�aci ne�ze provést, je zadání ��íče nebo�i certifi�átu dodávaného 

s insta�ací Windows (viz Obr. č. IX.). Tato bývá zpravid�a uvedena na oba�u CD. Po zadání 

tohoto �ódu a potvrzením i�onou „Da�ší“, uvede se zde jméno počítače (toto jméno musí 

být na síti jedinečné) a dá�e hes�o administrátora. Toto hes�o je dů�ežité si zapamatovat pro 

da�ší přístup � počítači. Na�onec dojde � nastavení data, času a časové zóny viz. [Liš�a, 

200F].

Da�ší ú�ohou bude nastavení sítě. Je zde možnost ze dvou variant. Buď „Typic�é 

nastavení“ nebo�i automatic�é nastavení TCP/IP pomocí DHCP nebo „V�astní nastavení“, 

�de je nutné ruční nastavení TCP/IP a ta�é v�astnosti síťové �arty (viz Obr. č. X.). Mezi 

tyto v�astnosti patří IP adresa, mas�a, brána, servery a podobně. Po nastavení sítě dojde 

� insta�aci jednot�ivých �omponentů počítače a počítač se restartuje viz. [Liš�a, 200F].

Po restartu a naběhnutí systému nastává přivítání operačním systém (viz Obr. č. XI.). Poté 

dojde � návrhu „Pomoc při zabezpečení počítače“, �de je možnost vybrat ze dvou variant a 

to „Zapnout ochranu pomocí automatic�ých a�tua�izací“ nebo „Nyní nezapínat“. První 

varianta, tedy zapnutí a�tua�izací je doporučená z důvodu �epší ochrany počítače. Dá�e je

možnost vytvořit účty uživate�ů počítače viz. [Liš�a, 200F].
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Po opětovném přih�ášení (viz. obr. č. XII.) počítač ještě provede insta�aci ov�adačů a 

případně a�tua�izaci. Samozřejmě pro do�ona�ý chod počítače je ještě dá�e nutné provést 

insta�ace či a�tua�izace hardware, ja�o napří��ad zvu�ové či grafic�é �arty, se �terým si 

operační systém sám neporadi� viz. [Liš�a, 200F].

4.1.4. SERVICE PACK - ÚDRŽBA SYSTÉMU PO INSTALACI

Pro správnou fun�ci a chod operačního systému Windows XP vytváří pod�e potřeby

spo�ečnost Microsoft úpravy a inovace, �teré jsou shromažďovány do ba�íč�ů s názvem 

„Service Pac�“. Ně�teré tyto úpravy nejsou zce�a podstatné, a�e inovace „hotfix“ jsou ve�ice 

dů�ežité pro vý�on, zabezpečení a stabi�itu systému viz. [Bott; Siechert 2002, s. 44].

Od doby vzni�u operačního systému Windows vyda�a spo�ečnost Microsoft tři h�avní 

ba�íč�y Service Pac� označené ja�o SP1, SP2 a SP3.

SP1 – v době vydání obsahova� nejnovější a�tua�izace zaměřené na spo�eh�ivost a 

zabezpečení systému. A�tua�izace by�a navržena ta�, aby zajisti�a �ompatibi�itu Windows 

XP s nově vydaným softwarem a hardwarem. Dá�e obsahova� a�tua�izace a opravy chyb, 

�teré by�y zjištěny samotnými uživate�i systému viz. [Microsoft. Windows XP Service Pac� 

1].

SP2 - jedna�o se o jednu z nejdů�ežitějších a�tua�izací, �terá by�a vydána. Obsahova�a �epší 

ochranu před viry, počítačovými podvodní�y a červy. Součástí této úpravy by�a brána 

firewa�� systému, fun�ce b�o�ování automatic�y se otevírajících o�en v ap�i�aci Internet 

Exp�orer a nové centrum zabezpečení systému viz. [Microsoft. Windows XP Service Pac� 

2].

SP3 – v pořadí třetí servisní ba�í� oprav a inovací obsahuje samozřejmě i mimo jiné veš�eré 

předchozí dostupné a�tua�izace, �teré obsahova�y z�epšení bezpečnosti, stabi�ity a vý�onu. 

Na první poh�ed po nainsta�ování SP3 není poznat žádný rozdí� mezi předchozí verzí. 

Nejedná se o rapidní změnu ja�o mezi verzi SP1 a SP2. Běžný uživate� zde nenajde 

pra�tic�y nic užitečného, protože se ves�rze jedná o systémové s�užby. Mimo tyto s�užby se 

SP3 zaměři� na vy�epšení podpory sítě, �teré ve většině případů by�y převzaty z Windows 

Vista viz. [KLIMÁNEK, 2008].

Způsob stahování těchto a�tua�izací �ze v systému přednastavit ně�o�i�a způsoby:

a) A�tua�izace stahovat automatic�y – tento způsob je výhodný pro uživate�e 

s vyso�orych�ostním internetem. Systém při zjištění nové a�tua�izace tuto stáhne a 

potom se uživate�e zeptá, zda si přeje tuto úpravu nainsta�ovat.
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b) Upozornění před stahováním a�tua�izací – před samostatným stahováním a�tua�izace 

se systém uživate�e zeptá, zda má začít stahovat. Tento způsob nebrzdí internet, 

protože máme možnost a�tua�izaci po�aždé nestahovat.

c) Vypnutí automatic�é a�tua�izace – tato varianta se využívá ve větších firmách, �dy 

není potřeba na �aždém počítači zv�ášť stahovat a�tua�izaci, a�e provádí se centrá�ně 

viz. [Bott; Siechert 2002, s. 44].

4.2. NOVINKY V OS WINDOWS XP OPROTI STARŠÍM VERZÍM
Windows XP využi� osvědčené a používané části z předchozích verzí a dá�e přináší nové 

možnosti pro �epší využití systému. H�avní částí úprav či vy�epšení �ze shrnout do 

nás�edujících deseti bodů:

1) Nový vzhled – doš�o � přepracování uživate�s�ého rozhraní systému, �teré je 

jednoduší a uživate� ta� snadněji se systémem pracuje a má �epší přístup �e �aždé jeho 

části.

2) Spolehlivost – Windows XP využívá nový modu�, �terý zajišťuje větší stabi�itu 

systému. V předchozích verzích Windows docháze�o při insta�aci nových ov�adačů 

� možné nestabi�itě a hrozi�o zhroucení systému. Tento prob�ém by� vyřešen i tím, že 

dů�ežité části systému jsou chráněny proti přepsání.

3) Snadné použití – mino nového vzh�edu, �terý je patrný již při prvotním spuštění, je 

systém obohacen novými fun�cemi. Tyto fun�ce umožní uživate�i �epší orientaci a 

usnadní práci s počítačem. Systém uživate�i nabízí i možnost využití nápovědy, �terá je 

dop�něna i obrazovým zpracováním.

4) Zvýšení výkonu – pomocí fun�ce přednačítání souborů během spuštění a používání 

počítače je Windows XP rych�ejší a vý�onnější než jeho předchozí verze. Tato fun�ce 

si pamatuje potřebné soubory, �teré zpřístupní rych�é mezipaměti ještě dříve, než jsou 

počítačem a systémem požadovány. Systém dá�e rezervuje více vo�ného místa pro 

ap�i�ace.

E) Usnadnění a inovace při práci s internetem – systém je obohacen o novou verzi 

proh�ížeče Internet Exp�orer F. Tento proh�ížeč je vy�epšený o pane� nástrojů a t�ačíte�. 

Dá�e Windows XP podporuje rych�ejší připojení � internetu a zajišťuje �epší ochranu a 

bezpečnost proti napadení počítače a ztrátě dat. 

F) Digitální média – systém umožňuje snadnější přehrávání hudby a domácího videa a 

proh�ížení obráz�ů a fotografií.
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7) Mobilita – v systému je možnost nastavení řízení spotřeby energie, což je výhodné 

h�avně u přenosných počítačů (�aptopů). Touto regu�ací dochází �e zvýšení životnosti 

baterií, a tím i � prod�oužení doby při práci na počítači. Da�ší inovací je i možnost 

připojení počítače � více monitorům najednou. To je výhodné pro předvádění 

prezentací. Windows XP je dá�e obohacen o novou techno�ogii C�ear Type, �terá 

vy�epšuje zobrazení textu a čite�nost obrazov�y. 

8) Komunikace – tato část je ve�ice rozsáh�á a obsahuje ve��é množství vy�epšení. 

K h�avním přednostem a inovacím patří:

a) vy�epšení s�užby Windows Messenger s�oužící � odes�ání o�amžitých zpráv, 

�teré nově umožňují � textu připojit obraz i zvu�,

b) vzdá�ená p�ocha – toto vy�epšení je pouze ve verzi Windows XP Professiona� a 

umožňuje přístup � pracovnímu počítači, �terý je umístěn napří��ad ve firmě, 

z počítače v pohod�í domova,

c) možnost nastavení a připojení da�ších bezdrátových zařízení.

9) Zabezpečení a soukromí – tato část obsahuje bezpečnostní bránu Firewa�, �terá s�ouží 

pro bezpečné připojení � internetové síti, nastavení přih�ášení � počítači a pro šifrování 

souborů.

10) Nápověda a podpora – Windows XP nově obsahuje v�astní on�ine nápovědu systému 

a centrum pro nápovědu a odbornou pomoc viz. [Kotecha 2003, s. 8].

4.3. SROVNÁNÍ VERZE HOME A PROFESSIONAL
Při posuzování verze Home a Profesiona� (Obr. č. 27) je 

dů�ežité specifi�ovat dva zá��adní fa�tory, �teré budou 

�aždého uživate�e zajímat.  Prvním, a možná pro většinu 

běžných uživate�ů ve�mi dů�ežitým fa�torem pro 

rozhodnutí ja�ou verzi si vybrat, je zjištění pořizovací

ceny jednoho či druhého produ�tu. Pod�e internetového 

obchodu BEN-Shop ze dne F. F. 2007 je cena operačního systému Windows XP 

Professiona� téměř o po�ovinu vyšší. Stojí tedy 4 221 Kč oproti verzi Windows XP Home, 

�terý uživate� pořídí již za 2 F73 Kč.

Druhým �ro�em při výběru verze je dů�ežité uvědomit si, zda tento systém bude používán

pro práci doma nebo v zaměstnání. Pro běžného uživate�e, �terý tento operační systém 

bude využívat v domácnosti, postačí verze Home (tedy domov). Obě verze na první poh�ed 

Obr. č. 20 - Windows Home a Professional
http://www.obrazky.cz/?q=windows

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



2E

vypadají stejně a �ai� by mezi nimi možná ani nena�ez� rozdí�, a�e samozřejmě, že verze 

Professiona� mimo vyšší cenu a obsah shodný s verzí Home, navíc nabízí da�ší úpravy, 

�teré spíše než uživate� v domácnosti využije firma či úřad. Tyto úpravy, �teré jsou 

uvedeny na �onci �apito�y, jsou ve ve��é míře zaměřeny na ochranu dat a informací, na 

zprávu webu a ve��ou mírou usnadňují práci podni�ového správce sítě.

Mezi vy�epšení verze Professiona� oproti Home patří:

šifrování souborů při v��ádání a u��ádání na dis�u,

vyšší zabezpečení dat,

více síťových proto�o�ů a nastavení,

podporu vý�onnějších počítačů se dvěma procesory,

možnost vzdá�ené správy systému,

soubory a s�ož�y off�ine, nebo�i přístup � souborům ve sdí�ené síťové jednotce i 

v době, �dy síť není připojena,

možnost přih�ášení � různým počítačům s možností využití stejného nastavení 

uživate�e,

automatic�á insta�ace, oprava a odebírání ap�i�ací,

možnost vzdá�ené insta�ace po síti viz. [Rouba� 2002, s. 27].

4.4. ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB SYSTÉMU WINDOWS
V případech, �dy operační systém Windows nedo�áže nebo nemůže spo�eh�ivě po�račovat, 

dojde � jeho zastavení a zobrazení zprávy STOP. Jedná se o bí�ý text na modrém po�i, 

proto ta�é označovaný ja�o „ modrá obrazov�a“ nebo s�angově „modrá smrt“ (Obr. č. 

3F), �terý označuje chybu. Ve správě jsou uvedeny informace potřebné � zjištění příčin 

vzni��é chyby. V případě, že se tato tabu��a objeví, doš�o � závažné chybě, �terá vyžaduje 

pozornost a řešení viz. [Bott; Siechert 2002, s. 42E].

K zobrazení zprávy stop může dojít v různých etapách práce počítače, a to zejména:

1. V průběhu insta�ace operačního systému Windows – � této chybě dochází nejčastěji 

z důvodu poš�ozeného zařízení, ne�ompatibi�ního systému BIOS, nebo chybným 

ov�adačem zařízení. Pro provedení insta�ace je nutné tyto chyby odstranit.

2. Při spuštění operačního systému Windows – tento prob�ém nejčastěji nastává 

v případě, že před vypnutím počítače doš�o � nainsta�ování nového software nebo 

zařízení s ne�ompatibi�ním ov�adačem.
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3. Při běhu operačního systému Windows – tento případ je ve�ice s�ožitý a je obtížné 

odha�it příčiny chyby. Zpravid�a se jedná o poš�ozený hardware či prob�ém s ov�adači 

viz. [Bott; Siechert 2002, s. 42E].

4.4.1. ÚDAJE ZPRÁVY STOP

Formát zprávy je stá�e stejný, pouze se mění její obsah (Obr. č. XIII.) pod�e vzni��é chyby. 

Zpráva obsahuje čtyři h�avní s�upiny sdě�ení, do �terých patří:

1. Symbo�ic�ý název chyby – jedná se o zprávu předanou operačnímu systému chybou 

STOP.

2. Doporučení pro odstranění chyby – pod�e povahy chyby jsou zde uvedeny obecné rady 

a postupy, ja� prob�ém odstranit.

3. Čís�o a parametry chyby – specifi�ační čís�o chyby uvedené v šestnáct�ovém formátu.

4. Podrobné informace o ov�adači – ně�teré zprávy STOP uvádějí v tomto odstavci 

ov�adač, �terý tuto chybu způsobuje. V případě, že není chyba v ov�adači, tato zpráva 

není v tabu�ce Stop uvedena viz. [Bott; Siechert 2002, s. 42F].

4.4.2. OZNAČENÍ ZÁKLADNÍCH CHYB STOP

Pro správný chod počítače a odstranění chyb STOP je dů�ežité zjistit, o ja�ou chybu 

v systému se jedná. K tomuto úče�u s�ouží čís�o a parametry chyby, což je specifi�ační 

čís�o chyby uvedené v šestnáct�ovém formátu viz. [Bott; Siechert 2002, s. 429].

Pod�e tohoto šestnáct�ového čís�a je možno určit dvacet zá��adních chyb:

1. Stop 0x0000000A – proces nebo ov�adač s�oužící pro režim jádra se po�ouší dostat 

� paměti, �e �teré nemá povo�ený přístup.

2. Stop 0x0000001E – jádro systému Windows XP rozpozna�o nepovo�enou či neznámou 

instru�ci procesoru.

3. Stop 0x00000024 – doš�o � potížím s ov�adačem umožňujícím číst a zapisovat na 

systémové jednot�y.

4. Stop 0x0000002E – prob�émem je ne�ompatibi�ní nebo rozbitá paměť RAM.

E. Stop 0x0000003F – � této chybě dochází, jsou-�i vypotřebovány nebo fragmentovány 

po�ož�y tabu��y stráne�.

F. Stop 0x000000E0 – označuje údaj o chybějících datech v paměti.

7. Stop 0x00000077 – chyba vzni��á v případě, že požadovaná strán�a ze strán�ové 

paměti neby�a na�ezena.

8. Stop 0x00000079 – � chybě dochází při neshodě rozhraní HAL a typu jádra počítače. 
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9. Stop 0x0000007A - strán�a ze strán�ové paměti neby�a na�ezena z důvodu

ne�ompatibi�ního ov�adače dis�u nebo řadiče.

10. Stop 0x0000007B – systém Windows XP ztrati� v době spouštění přístup 

� systémovému oddí�u či spouštěcímu svaz�u.

11. Stop 0x0000007F – doš�o � poš�ození hardware.

12. Stop 0x0000009F – � této chybě dochází v úsporném režimu nebo v režimu spán�u, 

�dy dochází � nep�atnému režimu napájení.

13. Stop 0x000000C2 - proces nebo ov�adač s�oužící pro režim jádra se po�usi� o 

nepovo�ené přidě�ení paměti

14. Stop 0x000000D1 – nejčastější chyba, �e �teré dochází při přístupu �e strán�ované 

paměti pří�iš vyso�ou úrovní přerušení IRQL.

1E. Stop 0x000000D8 – upozornění při nedostat�u po�ože� tabu��y stráne�.

1F. Stop 0x000000EA – prob�ém, �terý nastává při prob�ému s grafic�ou �artou a to při 

jejím poš�ození nebo chybě jejího ov�adače.

17. Stop 0x000000ED – doš�o � po�usu připojení spouštěcího svaz�u, �teré se nezdaři�o.

18. Stop 0x000000F2 – chyba, �terá vzni�á v o�amži�u, �dyž jádro obdrží ve��é množství 

požadav�ů na přerušení.

19. Stop 0xC000021A – prob�ém způsobený přechodem systému Windows XP do režimu 

jádra, čímž dojde � narušení zabezpečení.

20. Stop 0xC0000221 – značí prob�ém s ov�adači, systémovým souborem či doš�o 

� poš�ození dis�u viz. [Bott; Siechert 2002, s. 429].

4.4.3. ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Při prob�ému a zobrazení zprávy STOP je ve�ice dů�ežité tuto chybu odstranit. Prob�ém 

může nastat z různých důvodů, a proto je dů�ežité peč�ivě postupovat a odha�it, z ja�ého 

důvodu � této chybě doš�o. V první řadě je dů�ežité prostudovat tabu��u zprávy STOP, �de 

je nutné se soustředit na �ód chyby. Pod�e tohoto �ódu �ze zjistit, o ja�ou chybu se jedná. 

Bohuže� tyto informace mohou být ve�ice obecné a často je nutné z�ontro�ovat mnoho 

da�ších po�ože�. Jest�iže se pod�e �ódu nedá zjistit, o ja�ou chybu se jedná, je nutný postup

v ně�o�i�a �rocích:

1. V případě, že tabu��a zprávy STOP obsahuje informace o ov�adači, �terý prob�ém 

způsobi�, ta� tento je možno za�ázat, odebrat či vrátit jeho předchozí verzi. 

2. Je nutné z�ontro�ovat systém BIOS – může se stát, že systém pro správný chod všech 

součástí počítače potřebuje a�tua�izaci BIOS. 
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3. V případě, že v pos�ední době doš�o � v�ožení nového hardware či software do 

počítače, moh�o dojít � prob�ému z důvodu ne�ompatibi�ity. Proto je vhodné toto 

zařízení odebrat či odinsta�ovat a zjistit, zda tato chyba dá�e po�račuje.

4. Při nedostat�u paměti na dis�u či paměti RAM se doporučuje spustit počítač 

v nouzovém režimu a provést vyčištění pamětí. 

E. Moh�o dojít � poš�ození hardware, a to napří��ad �e zničení dis�ů, grafic�é �arty, 

zá��adní des�y, paměti RAM, či da�ších částí počítače. Z tohoto důvodu je dů�ežité 

nechat z�ontro�ovat součásti počítače.

F. Pos�ední možností může být poš�ození dů�ežitého systémového souboru. V tomto 

případě se doporučuje spustit počítač v nouzovém režimu či z dis�u CD Windows XP 

a zde nově z�opírovat požadovaný systémový soubor viz. [Bott; Siechert 2002, s. 427].
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5. OPERAČNÍ SYSTÉM LINUX
Operační systém Linux (Obr. č. 28) je jedním z řad 

svobodného software, což znamená, že jeho ce��ový zdrojový 

�ód je vo�ně � dispozici pro veřejnost, a �ze jej vo�ně používat

pro v�astní potřebu, a�e i dá�e distribuovat. Linux �ze tedy 

z internetu stáhnout pra�tic�y zadarmo, jedinou pořizovací 

investicí je cena za internetové připojení viz. [Říha, 200E].

Původně by� Linux vytvořen pro počítače s procesorem 

8038F. Dnes je již používán na všech popu�árních 

počítačových archite�turách, a�e i na mobi�ních te�efonech či 

mu�timediá�ních proh�ížečích. Systém by� z počát�u využíván jen počítačovými nadšenci a 

odpůrci �omerčního systému Windows, a�e postupem času si zís�a� přízeň i ve��ých 

spo�ečností pro své výborné využití na serverech. Výhodou systému je přístupnost, 

f�exibi�ita, bezpečnost a spo�eh�ivost viz. [Říha, 200E].

5.1. HISTORIE
K�íčovou postavou zrodu operačního systému Linux je 

Richard Matthew Sta��man (Obr. č. 29). Tento č�en hnutí 

bezp�atného software známý pod přezdív�ou „RMS“ se 

narodi� 1F. března 19E3. V roce 1983 za�oži� proje�t GNU. 

Cí�em tohoto proje�tu by�o vytvořit operační systém 

za�ožený na svobodném software. Zpočát�u se vývojáři 

snaži�i shromáždit všechny potřebné části a v roce 1990 

zača�i vyvíjet své v�astní jádro jménem GNU Hurd. Vývoj 

by� ovšem ve�ice s�ožitý a postupova� ve�mi poma�u. Sta��man při proje�tu GNU stanovi� 

čtyři zá��adní pravid�a pro svobodný software:

možnost využití software za ja�ým�o�iv úče�em,

možnost studia systému a přizpůsobení pro v�astní úče�y,

vo�nost distribuce systému,

vo�ný přístup při vy�epšování systému a distribuce ostatním uživate�ům.

Souběžně v roce 1991 zača� na novém jádru pracovat student he�sins�é univerzity Linus 

Torve�ds (Obr. č. 30). Ten nejprve vycháze� z Minuxu, nebo�i ze zjednodušeného ��onu 

Unixu. Torve�s chtě� tento ��on částečně upravit a využít při své práci, a�e z důvodu 

Obr. č. 21 - Oficiální maskot Linuxu
http://www.obrazky.cz/?q=linux

Obr. č. 22 - Zakladatel projektu GNU 
Richard Stallman

http://www.obraz�y.cz/?q=Richard+Sta��
manhstep=20hfi�ter=1hs=
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�icenčních prob�émů na�onec vytvoři� v�astní náhradu tohoto jádra. Z počát�u by� Linux

(název vzni�� ze spojení Linus MiniD) nahráván z dis�ety a by� schopen pracovat mimo 

původní operační systém. Dá�e se rozvíje�, až na�onec obsadi� ce�é jádro operačního 

systému. Dne 17. září 1991 vyš�a první verze �inuxového jádra označená 0.01. Da�ší 

verze vyš�a již za měsíc. Od doby vzni�u první verze do 

současnosti pracova�o na tomto proje�tu tisíce vývojářů 

ce�ého světa. Možnost přístupu vývojářů ce�ého světa se již 

mnoho�rát osvědči� z h�edis�a rych�ého řešení chyb a 

prob�émů v systému. 

Moderní operační systém Linux obsahuje grafic�é rozhraní 

pro přidání a odebrání software, obsahuje širo�é množství 

softwarových ap�i�ací a možnost využití pří�azového řád�u. 

D�ouho�etá práce na vývoji tohoto operačního systému na�onec ved�a �e sp�nění původní 

myš�en�y a vytvoři�a �omp�etní, p�ně fun�ční a svobodný operační systém viz. [Říha, 

200E].

5.2. LINUXOVÉ DISTRIBUCE
Pod pojmem Linux se ve většině případů rozumí ce��ový operační systém. Jedná se tedy o 

�inuxové jádro včetně ap�i�ací (distribucí). Ne�ze tedy posuzovat pouze historii �inuxového 

jádra, a�e je dů�ežité rozebrat a posoudit historii �inuxových distribucí. 

Zpočát�u se za distribuci považova�o �aždé médium obsahující �inuxové jádro s uti�itou a 

ap�i�ací. V roce 1991 vytvoři� H. J. Lu první �inuxovou distribuci, �terá se s��áda�a ze 

dvou E.2E pa�cových dis�et. První dis�eta umožňova�a přímé nahrání �inuxového jádra a 

druhá vytvoření v�astního �ořenového systému viz. [Linux: historie, 2007].

Da�ší distribuce, �terá již nepotřebova�a manuá�ní operace, by�a vytvořena firmou 

Manchester Computing Center pod názvem MMC Interim Linux. Tato neobsahova�a žádná 

o�na, nebo�i X server. Krátce po vydání MMC Interim Linux by�a vytvořena pro zájmy 

a�ademic�ého prostředí první verze obsahující X server. Jedna�o se o distribuci vydanou 

Wi�ipadia:en:TAMU 1.0A Texas AhM University viz. [Linux: historie, 2007].

V průběhu ně�o�i�a da�ších �et by�a vytvořena spousta různých distribucí. Mezi 

nejznámější a prů�omové patří: Yggdrasi�, SLS, S�ac�ware, Debian, Bogus, Red Hat, 

SUSE a Mandriva viz. [Linux: historie, 2007].

Obr. č. 30 - Tvůrce linuxového jádra 
Linus Torvalds

http://www.obraz�y.cz/?q=Linus+Torva
�dshstep=20hfi�ter=1hs=
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5.2.1. YGGDRASIL, SLS, SLACKWARE

Yggdrasil - verze vydaná ro�u 1992 by�a první, �terá by�a určena pro �omerční využití. 

Distribuce by�a určena pro širo�ou veřejnost za níz�ý pop�ate�. Jedna�o se o první Live 

CD, �teré se nahráva�o z dis�ety, a�e samotné spuštění by�o z CD. Z důvodu tehdejších 

poma�ých CD mechani�, �teré by�y jen dvourych�ostní, trva�o spuštění ve�mi d�ouhou 

dobu viz. [Linux: historie, 2007].

SLS - nebo�i Soft�anding Linux Systém by� vydán 1. září 1992 Perem MacDona�dem. Tato

distribuce obsahova�a ja�o první insta�ační ba�íč�y a jedna�o se o první veřejnou verzi. 

Insta�ační ba�íče� by� s�ožen z �inuxového jádra verze 0.99.11, �nihoven a zá��adní uti�ity 

včetně X systému. Ve své době by�a tato ap�i�ace ve�ice popu�ární až do doby, �dy 

spustite�né programy formátu „assemb�er output“ by�y nahrazeny novým formátem ELF –

Executab�e and Lin�ab�e Format. S tímto formátem mě� SLS ve��ý prob�ém. Nástupní 

verze 1.2 i 1.3 mě�y neustá�é potíže s nástupem modu�árního mode�u jádra. Tyto prob�émy 

ved�y �e snížení popu�arity a nahrazením distribucí S�ac�ware viz. [Linux: historie, 2007].

SLACKWARE - prob�émy s modu�árním jádrem ved�y � vyčištění SLS a � vytvoření 

nové distribuce uvedené pod názvem S�ac�ware (Obr. č. 31). 

Jedná se o s�oženinu s�ov „s�ac�“, což označova�o vůdčí ideu a 

„ware“, nebo�i zábava nebo zboží. 1F. února 1993 vyš�a tato nová 

distribuce označená ja�o verze 1.0, �terá se již do�áza�a vypořádat 

s prob�émy s modu�árním jádrem viz. [Linux: historie, 2007].

Vývoj S�ac�ware po�račuje dodnes, �dy pos�ední verze vyš�a pod 

označením 2.F. Ve��ou výhodou tohoto systému je jeho 

jednoduchost. Největší nevýhodou je tzv. „one man show“, nebo�i představení jednoho 

muže, �dy vývoj ce�ého systému zajišťuje pouze jeden programátor. Z tohoto důvodu není 

tato distribuce dostatečně pružná při vni��ých prob�émech a rych�osti vytváření uti�it a 

inovací. Tato nevýhoda se již u�áza�a při d�ouhodobém onemocnění jediného vývojáře této 

distribuce Patrica Vo��erdinga, �teré ved�o �e zpoma�ení da�šího vývoje a nemožnosti 

rea�ce na vzni��é prob�émy v systému viz. [Linux: historie, 2007].

5.2.2. DEBIAN, BOGUS, RED HAT

Debian - počát�em vývoje této distribuce označené ja�o 

Debian (Obr. č. 32) by�a idea os�ovit různé vývojáře Linuxu a 

spojit se ta� při vytvoření nového �onceptu. Otcem této 

Obr. č. 31 – logo Slackware
http://www.obrazky.cz/?q=+Sla
ckware&step=20&filter=1&s=

Obr. č. 32 – logo Debian
http://www.obraz�y.cz/?q=Debianhste

p=20hfi�ter=1hs=
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myš�en�y by� tehdy dvaceti�etý student Purduovy univerzity v Indianě Ian Murdoc�. Tento 

1F. srpna 1993 rozes�a� výzvu � vytvoření nové otevřené distribuce. Ve výzvě stanovi� 

�ritéria systému, mezi �terá patři�a: otevřený vývoj, možnost samostatného vývoje, 

pravid�a sestavení systému, správa insta�ace a podmín�a ne�omerčního využití. První verze 

pod označením 0.01 by�a vydána již na podzim ro�u 1993. Již v �ednu 1994 ji nahradi�a 

verze 0.91, �terá mě�a sté�e ještě ve�mi jednoduchý ba�íč�ovací systém. Až v březnu 199E 

vyš�a opravdu revo�uční distribuce s označením 0.93, �terou tvoři� tým vývojářů, �dy 

�aždý mě� na starosti své ba�íč�y (maintaiery). Pro manipu�aci by� vytvořen ba�íč�ovací

systém DEB a nástroj dp�g viz. [Linux: historie, 2007].

BOGUS - distribuce Bogus pod označením 0.1 zača�a být vyvíjena v říjnu 1993 a by�a

do�ončena v prosinci 1993. V�astní ba�íč�ovací systém „pms“ by� poté do�ončen v �ednu 

1994. Bohuže� tím, že by�a vydána ve stejné době ja�o Debian a S�ac�ware, nemoh�a v této 

�on�urenci obstát. Vývoj by� zastaven ještě před vydáním pos�ední p�ánované verze 2.0 

v roce 1998 viz. [Linux: historie, 2007].

RED HAT - Red Hat (Obr. č. 33) pracova� s v�astním 

ba�íč�ovacím systémem RPM a by� vydán 3. �istopadu 1994. 

Jedna�o se o pos�ední významnější distribuci zahájenou před 

ro�em 199E. Vývoj zača� vydáním verze 1.0 a s�onči� pos�ední 

vydanou verzí Red Hat Linux 9 fina� re�ease v roce 2004. V této 

době s�onči�a i oficiá�ní podpora tohoto proje�tu ze strany firmy 

Wi�ipedia:en:Red Hat Enterprise Linux, �terá pro vo�né využití 

vytvoři�a proje�t Wi�pedia:en:Fedora Core ja�o svou testovací p�atformu viz. [Linux: 

historie, 2007].

5.2.3. SUSE, MANDRIVA

SUSE - firma S.u.S.E. (Obr. č. 34) nebo�i Software und System Entwic��ung by�a za�ožena 

v roce 1992. Zpočát�u pracova�a ja�o �onzu�tační s�upina a 

chtě�a distribuovat �inuxový software a �iteraturu. V roce 1994 

vyda�a tato firma S.u.S.E. Linux 1.0, což by�a CD verze Linuxu 

za�ožená na p�atformě S�ac�ware. V roce 199F vyda�a da�ší verzi 

d�e distribuce Wi�ipedia:en:Jurix Roche pod názvem S.u.S.E. 

Linux 4.2., �de využi�i i ba�íč�ovací systém RPM z Red Hat viz. 

[Linux: historie, 2007]. V roce 2003 by� změněn název na SUSE 

Linux z důvodu od�oupení firmy S.u.S.E. firmou Nove��. Tato firma vyda�a F. října 200E 

Obr. č. 33 – logo Red Hat¨
http://www.obraz�y.cz/?q=red+

hathstep=20hfi�ter=1hs=

Obr. č. 34 – logo SUSE
http://www.u�tracisc.com/de/wa�

�paper.php
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verzi 10.0 a v �istopadu 200F z důvodu možných patentových sporů uzavře�a �ontroverzní 

sm�ouvu s firmou Microsoft, �terá by ovšem moh�a mít do budoucna za nás�ede� ohrožení 

svobodného software viz. [Linux: historie, 2007].

MANDRIVA - Tato distribuce by�a zahájena pro �omerční 

využití v roce 1998. Vychází z distribuce Red Hat a využívá 

systém ba�íč�ů RPM. Dá�e vytvoři�a nástavbu tohoto ba�íč�ování 

s názvem „urpmi“. V Čes�é repub�ice většina uživate�ů začína�a 

právě na distribuci Mandriva (Obr. č. 3E). Firma Mandra�eSoft, 

�terá je výrobcem Mandrivy, se v roce 2003 s�ouči�a s firmou 

Connectiva a pos�éze v roce 200E s firmou Lycoris viz. [Linux: 

historie, 2007].

5.3. INSTALACE
Většina verzí operačního systému Linux (Obr. č. 3F) nabízí 

textovou a grafic�ou verzi insta�ace, s jejichž pomocí zv�ádne 

insta�aci i úp�ný začáteční�. Uživate�é uvádí, že tato insta�ace 

je da�e�o jednoduší než u �on�urenčního systému Windows.

Systém si většinu operací provede sám. Uživate� nastaví pouze 

ně�teré fun�ce, mezi �teré patří: výběr jazy�a, odsouh�asení

�icenčního ujednání, nastavení časového pásma, výběr pracovní p�ochy, zadání �ibovo�ného 

jména počítače a hes�o superuživate�e, nastavení sítě a vytvoření uživate�s�ého účtu. Při 

insta�aci samotného operačního systému dochází i � nainsta�ování software potřebného 

� chodu počítače viz. [Linux, 2007].

Samotná insta�ace může probíhat buď z média, nebo nahráváním a a�tua�izací ze sítě nebo 

z jiného běžícího systému. Pos�ední možnost je spíše zajímavostí a nedoporučuje se 

začáteční�ům pro svou s�ožitost viz. [Linux, 2007].

Před insta�ací je dů�ežité vybrat jednu ze čtyř možností uspořádání systémů. Je zde 

nás�edující výběr :

1. Na počítači je již nainsta�ován Windows a bude zde ponechán – v tomto případě se 

dis� rozdě�í na dvě části a Linux se nainsta�uje do vo�né po�oviny dis�u.

2. Na počítači ještě není nainsta�ován Windows, a�e je v zájmu uživate�e jej zde mít –

před insta�ací Linux se nejprve nainsta�uje Windows, potom rozdě�í dis� a insta�uje se 

Linux.

Obr. č. 35 – logo Mandriva
http://www.obraz�y.cz/?q=Mand

rivahstep=20hfi�ter=1hs=

Obr. č. 36 – vzhled Linux
http://www.obrazky.cz/?q=linux
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3. Na počítači Windows není, a ani jej zde uživate� nechce – nejjednodušší řešení, �dy se 

pouze insta�uje operační systém Linux.

4. Na počítači je Windows, a�e uživate� o něj nestojí – před insta�ací Linux musí dojít 

� odstranění Windows viz. [Linux,2007]
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U. DALŠÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY
Ja� již by�o řečeno, operační systém s�ouží � ov�ádání ce�ého počítače. Do�áže spojit 

hardwarové a softwarové �omponenty do jednoho ce��u a zajistit ta� do�ona�ou fun�ci 

počítače. Mezi nejrozšířenější patří Windows a mezi vo�ným softwarem je nejznámější 

Linux. Ovšem ve světě výpočetní techni�y je širo�á š�á�a da�ších operačních systémů. 

Z tohoto důvodu by by�o vhodné se na tomto místě zmínit ještě a�espoň o dvou da�ších 

systémech, mezi �teré bezpochyby patří systémy GNOME a Mac O SX.

U.1. GNOME
Operační systém GNOME (obráze� č. 37) je svobodný 

software, což �ze chápat ja�o vo�ně přístupný zdrojový �ód, 

�terý �ze vo�ně užívat pro v�astní potřebu, a�e i dá�e 

distribuovat. Cí�em tohoto proje�tu by�o vytvoření 

des�topového prostředí s jednoduchým ov�ádáním, �terý 

čerpá inspiraci z operačního systému Mac OS. Jednoduchost 

ov�ádání zde by�a vy�oupena nedostat�em uživate�s�ého nastavení. Samozřejmě systém 

do�áže do p�né míry uspo�ojit zá��adní uživate�s�é potřeby, mezi �teré patří správa 

souborů, �ance�ářs�é ap�i�ace, práce s internetem, do�umenty a s mu�timédii. Tyto s�užby 

jsou součástí samotného programu. Samozřejmostí je i možnost doinsta�ování širo�é š�á�y 

da�šího software viz.[GNOME, 2008].

Nové verze systému GNOME jsou vytvářeny v cy��ech, �teré trvají přib�ižně šest měsíců. 

V této době jsou vytvářeny opravy chyb a nedostat�ů předchozí verze. Při vývoji dochází 

�e č�enění na dvě větve. První větví je ta�zvaná „Stabi�ní“, �terá je určena pro běžného 

uživate�e. Druhá větev je označena ja�o „Vývojová“ a s�ouží pro potřebu da�šího vývoje a 

v��ádání nových v�astností. Vývojový cy��us začíná při zajištění předchozí stabi�ní verze, 

ze �teré je oddě�ena větev. Tato větev je využita ja�o Vývojová a s�ouží � vytváření nové 

verze. Označení verze se s��ádá ze tří údajů. Prvním je označení řady, druhý údaj označuje 

verzi a třetí čís�o označuje čís�o opravy viz. [GNOME, 2008].

U.2. MAC OS X
Mac OS je operační systém firmy App�e určený pro počítače Macintosh. V dnešní době je 

obr. č. 30 – vzhled GNOME
http://cs.wikipedia.org/wiki/GNOME
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již v �aždém tomto počítači přeinsta�ovaný a stačí zde 

pouze vyp�nit své jméno, nastavení ��ávesnice a podobně. 

Samozřejmě �ze tento systém za�oupit i samostatně 

přib�ižně za 4.000 Kč. Na počítačích Mac �ze spustit systém 

Windows, ovšem opačně toto není možné viz. [Konvič�a, 

2007].

Zpočát�u by� na počítačích Macintosh používán operační 

systém Mac OS. Ovšem již v průběhu 90. �etech 20. sto�etí, již nedo�áza� uspo�ojit 

uživate�e. Z tohoto důvodu firma App�e zača�a vyvíjet v�astní software pod označením 

Mac OS X (obráze� č. 47). Tento produ�t využívá jádro Drawin využívající jednu z odnoží 

Unix. Označení „X“ v názve Mac OS X tuto souná�ežitost s Unixem viz. [Konvič�a, 

2007].

V průběhu �et již by�o vytvořeno širo�é množství verzí software Mac OS X, �teré �ze 

rozdě�it do dvou s�upin a to na pracovní verze a veřejné verze (tabu��a č. 1) viz. 

[Konvič�a, 2007].

Pracovní verze Datum vydání Veřejné verze Datum vydání
Mac OS X DP 10. 0E. 1999 Mac OS X 10.0 Cheetah 13. 09. 2000
Mac OS X DP2       11. 1999 Mac OS X 10.1 Puma 2E. 09. 2001
Mac OS X DP3       02. 2000 Mac OS X 10.2 Jaguar 23. 08. 2002
Mac OS X DP4 1E. 0E. 2000 Mac OS X 10.3 Panther 24. 10. 2003
Mac OS X Pub�ic Beta 13. 09. 2000 Mac OS X 10.4 Tiger 29. 04. 200E

Mac OS X 10.ELeopard 2F. 10. 2007
Tabulka č. 1 – verze software Mac OS X -  http://www.emag.cz/zaklady-osx/

obr. č. 31 – vzhled Mac OS X
http://www.emag.cz/zaklady-osx/
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V.     SROVNÁNÍ 
Porovnání dvou operačních systémů (Obr. č. 39) je ve�ice obtížné. Odborné č�án�y 

uveřejněné na internetových strán�ách a pub�i�acích 

jsou často ov�ivněny v�astními názory na jeden či druhý 

produ�t. Aby moh�o dojít � obje�tivnímu posouzení, 

musí se stanovit �ritéria, pod�e �terých se dají oba 

operační systémy porovnávat. Může ovšem dojít � 

částečnému z�res�ení a nepřesnostem způsobených v 

důs�ed�u nepřesných statisti� a informovanosti uživate�ů. Samotné srovnání by mě�o

novým uživate�ům u�ázat přednosti jednoho či druhého produ�tu a pomoci při rozhodnutí,

pro ja�ý systém by se mě�i pod�e svých potřeb rozhodnout.

Oba operační systémy jsou rozdí�né a by�y navrženy za jiných o�o�ností. Operační systém 

Windows by� vytvořen �omerčně vývojovou firmou Microsoft. Je navržen ta�, aby 

�do�o�i, �do se s ním poprvé set�á, moh� o�amžitě s tímto systémem pracovat. Ovšem tato 

jednoduchost přináší náročnějšímu uživate�i řadu nedostat�ů. Spousta věcí v systému je 

přednastavena a nedá se změnit. Vyžaduje grafic�é rozhraní a ve��ou nevýhodou je pevně 

daný o�enní systém. 

Oproti tomu operační systém Linux by� vyvinut nadšencem Linusem Torva�dsem pro 

ne�omerční užití. Po zveřejnění na internetu se do tohoto proje�tu zapoji�o tisíce 

programátorů z ce�ého světa. Systém je sice částečně s�ožitější a vyžaduje určité počáteční 

zna�osti, a�e zato je da�e�o �reativnější a přináší náročnějšímu uživate�i širo�ou pa�etu 

nastavení. Linux je nezávis�ý na grafic�ém prostředí, povo�uje práci v testovém režimu, 

obsahuje spoustu pomocných programů, grafic�é prostředí �ze upravit pod�e v�astních 

představ. 

V.1. HODNOCENÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ 
Aby moh�o dojít � obje�tivnímu posouzení, je opět nutno stanovit �ritéria, pod�e �terých je 

možno oba operační systémy porovnávat a dá�e vyč�enit s�upinu uživate�ů, pro �terou 

bude toto srovnání určeno. Kritéria, potřebná pro hodnocení dvou operačních systémů,

budou brána z ba�íč�u priorit, �teré většina běžných uživate�ů preferuje. Mezi tyto priority

se řadí: procento uživate�ů na trhu, bezpečnost proti virům, cenovou dostupnost,

uživate�s�é rozhraní, hardwarové náro�y, práce s operačním systémem, stabi�ita, s�ožitost 

Obr. č. 32 – Windows versus Linux
http://www.obrazky.cz/?q=Linux+a+windows

&step=11&filter=1&s=
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insta�ace a ov�ádání, srovnání distribucí spustite�ných z CD či DVD a zjištění h�avních 

��adů a záporů obou systémů. 

Využití počítačů, a tedy i rozpětí uživate�ů, je ve�ice širo�é. Jina� by hodnoti� systém 

profesioná�, jina� �ai�. Pro potřeby této ba�a�ářs�é práce, a pro po�rytí nejširší a nejméně 

informované s�upiny, bude využita ta�zvaná s�upina souhrnně uvedená pod názvem 

„Běžný uživate�“. Tato s�upina zahrnuje domácí uživate�e, �teří využívají počítač 

� přehrávání fi�mů, her, brouzdání po internetu a �e stahování pošty. Do této s�upiny dá�e 

patří širo�é spe�trum úřední�ů a pracovní�ů ve firmách, �teří na počítačích provádí běžné 

rutinní operace. Ve většině případů se tedy jedná o počítačového �ai�a, �terý ov�ádá pouze 

zá��adní uživate�s�é ú�o�y a do nových ob�astí se nepouští. V případě prob�émů se 

systémem tento uživate� není schopen nebo nemá zájem tento prob�ém sám řešit a raději 

vyh�edá odbornou pomoc. 

V.1.1. STATISTICKÝ VÝVOJ UŽIVATELŮ OS V ROCE 200V

Pod�e statistic�é monitorovací s�užby OneStat.com z července 2007 vyp�ynu�o, že více ja� 

9F,7 % (Tab. č. 2 + graf č. 1) uživate�ů 

počítačů využívá operační systém produ�tů 

Microsoft Windows. Tento údaj by� zjištěn 

měřením návštěvnosti různých webových 

stráne� a vyhodnocením uživate�s�ého 

systému. Pod�e níže uvedených statisti� 

používá nejvíce uživate�ů verzi Windows 

XP. S ve��ou ztrátou nás�edují starší verze 

ja�o Windows 2000 a poté zbrusu nová verze Windows Vista. Až sedmé místo s 0,3F % 

obsadi� operační systém Linux. Z těchto statisti� 

dá�e vyp�ynu�o, že nejvíce uživate�ů Windows 

XP je v Ho�ands�u, �de jej využívá 88,42 % 

počítačů, naproti tomu je operační systém Linux 

nejvíce zaznamenán v Němec�u, �de jej využívá 

více ja� 0,83 % počítačových stanic viz. 

[Microsoftis Windows Vista has a g�oba� usage 

share of 3.23 percent, 2007].

Ja� už by�o řečeno, tyto statistic�é údaje by�y zjištěny měřením návštěvnosti různých 

webových stráne�, ovšem opravdové využití různých operačních systémů se od těchto 

Umístění Operační systém % uživate�ů
1. Windows XP 87,72 %
2. Windows 2000 3,99 %
3. Windows Vista 3,23 %
4. Macintosh 2,FE %
E. Windows 98 1,39 %
F. Windows ME 0,F4 %
7. Linux 0,3F %
8. Ostatní 0,02 %
Tabulka č. 2 – statistika uživatelů operačních systémů

Graf č. 1 -  statistika uživatelů operačních systémů
Údaje z tabulky č. 2

� � � � � � � �

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



39

měření může �išit. Už při průz�umu různých debatních webů zaměřených na operační 

systémy je patrné, ja� ve��é množství uživate�ů výpočetní techni�y již vyz�ouše�o, či užívá

operační systém Linux a oh�asy na jeho zpracování jsou více než pozitivní. Do budoucna 

se jistě uvidí, zda uživate�é budou nadá�e využívat drahý, a�e široce zavedený operační 

systém Windows, či přejdou na vo�ně přístupný systém Linux viz. [Microsoftis Windows 

Vista has a g�oba� usage share of 3.23 percent, 2007].

V.1.2. BEZPEČNOST PROTI VIRŮM

Před samotným srovnáním je dů�ežité uvědomit si, co to jsou počítačové viry a ja�ým 

způsobem se šíří. V podstatě se jedná o vědomě vytvořené softwarové programy, �teré při 

vstupu do počítače porušují nebo mažou u�ožená data, zpoma�ují či narušují počítač a 

vytvářejí širo�ou š�á�u prob�émů v systému. Šíří se přenosem na dis�etách, CD, či DVD a 

v pos�edních �etech se masově rozšíři�y pomocí hojného využití a g�obá�ního rozšíření 

internetu. Od doby vzni�u prvního viru, za �terý se považuje „Pá�istán Brain“, se již na 

počítačích ce�ého světa objevi�o nespočetné množství různých virů. Ně�teré z nich 

v počítači nezanechají žádnou š�odu a nejsou ani na první poh�ed patrné, ovšem ně�teré 

do�ážou zničit ce�ý počítač či do�once ce�ou síť viz. [Bitto, 200F]

Přeh�ed nejznámějších počítačových virů:

Pá�istán Brain – první zaznamenaný vir vzni�� v roce 198F, mě� původně odha�ovat 

piráts�é �opie.

Christmas Tree – 1987 – způsobi� první epidemii na počítačových sítích a zpočát�u 

zobrazova� na monitoru obráze� vánočního stromeč�u.

Morfia Worm – 1988 – první červí virus, �terý ochromi� asi 10 % počítačů, �teré v té 

době by�y připojeny � internetu (asi F000 počítačů).

Miche�ange�o – 1991 – virus, �terý se uhnízdi� v počítači a �aždého F. března přepsa�

obsah pevného dis�u.

Černoby� – 1998 – napada� soubory s příponou exe. a snaži� se přepsat údaje potřebné 

pro provoz počítače.

Me�isa – 1999 – dopis s nabíd�ou porno serverů, �terý se o�amžitě zača� šířit ce�ou sítí 

a tím jí zah�ti� a vyřadi� stov�y poštovních serverů.

I�oveyou – 2000 – červí virus vytvořený ja�o pří�oha mi�ostného dopisu způsobi�a 

mi�iardové š�ody.

Anna Kourni�ovova – 2001 – zpráva obsahující, mimo fote� známé tenist�y, i virus, 

�terý se rozes�a� na všechny adresy v adresáři. Vir naštěstí nemě� destru�tivní účin�y.
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W32.Winux – 2001 – první virus, �terý zasáh� ja� Windows, ta� Linux. Nedo�áza� se 

ovšem sám šířit a neby� destru�tivní.

Code Red – 2001 - červí virus putující samovo�ně po internetu, �terý nemě� žádný 

ničivý účine�, a�e zasáh� více je� 300 000 počítačů.

My Party – 2002 – virus, �terý uživate�e �á�a�, aby si proh�éd�i fot�y z večír�u.

B�aster – 2003 – červí síťový vir využívající chyb ve Windows.

Sobig.f – 2003 – ve své době nejrych�ejší červí vir, �terý za 24 hodin napad� přes 

1 000 000 počítačů.

Mydoom – 2004 – červí vir při�ožený v pří�oze pošty, �terý �á�á uživate�e Windows 

� jeho otevření. Po otevření doš�o � zah�cení sítě viz. [ČTK, 2004].

Win32 – 2004-2008 – jedná se o červí virus, �terý v různých svých podobách napadá 

počítače ce�ého světa již ně�o�i� �et. Spo�ečnost Microsoft varuje uživate�e před tímto 

virem, �terý se šíří internetem a tváří se ja�o oprava software právě firmy Microsoft 

s od�azem na jejich adresy.

Žádný operační systém o sobě nemůže tvrdit, že je stoprocentně proti všem virům imunní. 

Kva�ita ochrany operačního systému je nejen závis�á na jeho v�astní obranyschopnosti a 

podpůrných antivirových programech, a�e i na informovanosti a přístupu samotného 

uživate�e. Jest�iže se sám uživate� nebrání pomocí antivirových programů, firewa��u, 

antispywaru a případnými a�tua�izacemi těchto ochranných programů, je sám systém často 

bezmocný. Samozřejmě je i nutné vyvarovat se návštěv pochybných internetových stráne�, 

stahování neznámé pošty a ��i�ání na vše, co se na obrazovce objeví. 

Otáz�ou zůstává, zda Linuxe, �terý je často spojován s virovou bezpečností, je opravdu 

�épe chráněn proti tomuto prob�ému.

V dnešní době �ze uvést, že výs�yt virů na počítačích, �de je nainsta�ován operační systém 

Windows, je da�e�o častější. Ú�o�em této pod�apito�y není najít chyby systémů, a�e spíše 

se zaměřit na důvody, proč si výrobci virů vybírají pro svůj úto� tu či onu s�upinu. Vir je 

vědomě vytvořen softwarovými programy, a tudíž ho vytvářejí �idé, tedy počítačoví

programátoři. I oni se před vytvořením tohoto programu zamýš�í nad otáz�ou, ja� 

nejsnadněji svůj produ�t rozšířit do o�o�ních počítačů. Proto i oni se zaměřují na čtyři

zá��adní fa�tory, mezi �teré patří ochrana systému, druh uživate�ů, počet uživate�ů a 

využití podpůrných antivirových programů viz. [KRČMÁŘ, 2007].

1. Samotná ochrana obou operačních systémů je na podobné úrovni. Výrobci virů se 

nesnaží projít přímo přes tuto ochranu, a�e nejčastěji využívají prob�émy v systémech, 

nebo�i ta�zvaných děr. V případě, že virový programátor objeví mezeru v systému, 
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o�amžitě se snaží této s�abiny využít. K těmto úče�ům vytvoří program, �terý do�áže 

tuto chybu zneužít při �i�vidaci napadeného počítače. Vývojáři operačních systémů 

proto musí tento prob�ém odstranit, a to v co nej�ratší době. A právě zde je patrný 

ve��ý rozdí� v těchto �on�urenčních systémech. Linux oproti Windows je na tomto 

bojišti ta�ř�a nedostižite�ný. Obrovs�ou výhodou je zde právě otevřenost Linuxu pro 

širo�ou veřejnost. Dí�y této možnosti se může na systému a na odstraňování chyb 

podí�et ta�ř�a �aždý. Tento ce�osvětový tým s�ožený z řad odborní�ů do�áže prob�émy 

odstranit ve většině případů do jednoho dne. Oproti tomu uzavřená s�upina vývojářů 

systému Windows je méně f�exibi�ní a z důvodu uzavřenosti i dosti poma�ejší. Rea�ce 

na vzni��é prob�émy jsou často nedostatečně rych�é, často trvají i ně�o�i� dní a 

v ně�terých případech se prob�ém podaři�o odstranit až po �ritic�ých devíti dnech.

2. Všichni uživate�é a h�avně ti špatně informovaní a nesvědomití jsou jedním 

z nejs�abších č�án�ů řetězu při ochraně počítače. A zde se nabízí otáz�a, �do a ja�ým 

způsobem si ten či onen sytém vybírá. Operační systém Windows si většina uživate�ů 

nezvo�í. Běžný uživate� nad vo�bou nepřemýš�í a proto, že je právě Windows nepsaným 

standardem, ja� v domácnostech, ta� ve firmách, je mu v�astně bez vo�by přidě�en. 

Právě tito běžní uživate�é jsou tím rizi�ovým fa�torem při sty�u viru s počítačem. 

Oproti tomu uživate�é Linuxu si tento operační systém z ve��é části vo�í sami a to

vědomě a dobrovo�ně. Bývají zpravid�a na vyšší úrovni zna�ostí než běžný uživate� a 

chtějí si vyz�oušet i jiné možnosti software. Mají bohaté z�ušenosti z prací na PC, a 

proto se do�ážou vyvarovat chyb, �teré vedou � zavirování počítače, ja�o napří��ad 

zmiňované otvírání neznámé pošty a podezře�ých pří�oh. Ta�ovýto informovaný a 

zna�ý uživate�, �terý se dá považovat za po�oprofesioná�a, do�áže jen svým chováním 

předejít zavirování počítače a tím i �o�apsu systému. 

3. D�e statisti� uvedených v pod�apito�e „7.1.1. statistic�ý vývoj uživate�ů OS v roce 

2007“ je jasně patrné, že uživate�ů operačního systému Windows je více ja� 200 

násobný. Z tohoto důvodu je i 200 x více možných šiřite�ů ná�az a virů. S největší 

pravděpodobností i z tohoto důvodu většina vývojářů virusových programů vytváří tyto 

viry právě pro Windows a tím do�ážou po�rýt širší spe�trum počítačové sítě. 

4. Podpůrné antivirové programy jsou v dnešní době připojení � internetu nedí�nou 

součástí ochrany počítače. Na �aždém uživate�i vša� zá�eží, zda si tento program 

za�oupí a zda bude provádět potřebné �ontro�y a a�tua�izace. Ně�teré tyto programy 

mohou sice částečně systém zpoma�it, a�e zajistí vyšší bezpečnost proti napadení. Oba 

systémy, ať už Windows či Linux, podporují širo�ou š�á�u těchto antivirových 
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programů, ovšem je ve�ice těž�é a s�ožité usoudit, �terá s�upina je �va�itnější při 

zajišťování bezpečí počítače viz. [KRČMÁŘ, 2007].

V.1.3. CENOVÁ DOSTUPNOST

Při srovnání cenové dostupnosti je h�avní a jedinou prioritou pořizovací cena samotného 

operačního systému. V tomto případě je jasné, že operační systém Windows ve srovnání 

s Linuxem nemá šanci. Po�ud se bere v úvahu, že by se běžný uživate� rozhodova� pod�e 

pořizovací ceny systému, ta� by vždy zvo�i� operační systém Linux. Tento produ�t se dá 

bezp�atně stáhnout ve více ja� 4E0 různých distribucích. Tyto distribuce obsahují jádro 

Linux, �nihovny, nástroje, pří�azové she��y a tisíce ba�íč�ů ap�i�ačního software. Oproti 

tomu Windows XP v případě, že je vynecháno ne�egá�ní a piráts�é šíření, �ze užívat pouze 

za nema�ý pop�ate�. Tedy je nejprve za potřebí za�oupení originá� CD či DVD 

s autors�ým ��íčem, �teré stojí od 2 000 do 4E00 Kč pod�e verze a obchodu. Po�ud bude 

vynechána případná cena za internetové připojení, �teré je zapotřebí při stahování 

distribuce Linuxu z internetu, pa� cenový rozdí� mezi těmito dvěma produ�ty je právě 

v ceně Windows. Bude-�i uživate� používat Linux místo Windows, může ušetřit pouze za 

tento systém až 4 E00 Kč. Da�ší peníze ušetří i za pomocné uživate�s�é programy, �teré 

jsou pro Linux oproti Windows ve většině případů ta�é bezp�atné a vo�ně stažite�né a 

šiřite�é na internetu.

V.1.4. GRAFICKÉ ROZHRANÍ

Operační systém Windows je úzce svázán se svým GUI (Graphic User interface), bez 

�terého je zpráva systému ta�ř�a nemožná. Jedinou výhodou tohoto grafic�ého rozhraní je 

pomoc při práci. Běžnému nez�ušenému uživate�i napomáhá při práci se systémem a při 

odstraňování chyb a prob�émů. Ovšem toto rozhraní dosti zpoma�uje počítač a omezuje 

možnosti v�astního grafic�ého nastavení počítače. Jedním z mnoha míst, �de je tento 

produ�t naprosto zbytečný a �de grafic�é rozhraní pouze brzdí systém, je při práci na 

serveru. Zde při �onfiguraci poštovních účtů a nastavování IP adres není možno využít viz. 

[Smith, 200F].

Oproti tomu je provázanost Linuxu s GUI ta�ř�a nepatrná. Méně z�ušený uživate� jej může 

využít, oproti tomu zna�ec systému může grafic�é rozhraní systému přes�očit a zasáhnout 

přímo do �onfiguračních souborů. Samotné grafic�é nastavení je ve�ice a�ternativní a 

�aždý uživate� si jej může upravit pod�e své představy viz. [Smith, 200F].
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V.1.5. HARDWAROVÉ NÁROKY

Hardwarovými náro�y se rozumí správně s�aděný a vý�onný počítač, na �terém bude 

operační systém či jiný software správně fungovat. Před samotnou insta�ací je dů�ežité 

seznámit se s dvěma pojmy. Výrobce Software uvádí dva údaje a to minimá�ní a 

doporučenou �onfiguraci. Minimá�ní �onfigurace je opravdové minimum vý�onu počítače, 

na �terém �ze program spustit. Ovšem to neznamená, že nemohou nastat prob�émy, 

případně se nevyužije ce�ý potenciá� software a může nastat zpoma�ení systému. Naproti 

tomu doporučená �onfigurace uvádí vý�on a sestavení počítače, při jehož sp�nění do�áže 

program pracovat na 100 % bez zpoma�ení při využití maximá�ního roz�išení. Náro�y na 

hardware budou dá�e narůstat v případě, že systém bude využit na serverovém počítači.

Minimá�ní hardwarové požadav�y pro Windows XP jsou: procesor Pentium II s fre�vencí 

233, F4 MB RAM paměti, 1,E GB vo�ného místa na pevném dis�u pro insta�aci a poté 

dostatečné místo pro a�tua�izace, grafic�á �arta a monitor s roz�išením VGA, ��ávesnice a 

myš, CD nebo DVD mechani�a. Doporučená �onfigurace se s��ádá z vy�epšeného 

procesoru Pentium II s fre�vencí 300 a rozšíření RAM na 128 viz. [Di��ard; Northrup 2002, 

s. E].

Minimá�ní hardwarové požadav�y pro Linux jsou: Procesor 200 MHz třídy Pentium, F4 

MB RAM, 2 GB vo�ného místa na pevném dis�u pro insta�aci a poté dostatečné místo pro 

a�tua�izace, grafic�á �arta a monitor s roz�išením VGA, ��ávesnice a myš, CD nebo DVD 

mechani�a viz. [Rosebroc�, Fi�son 200E, s. 27].

Doporučená �onfigurace požaduje procesor 400 MHz řady Pentium II, 3 GB vo�ného místa 

na dis�u a 192 RAM paměti. Při použití na serveru do 2E0 uživate�ů budeme muset počítač 

ještě vy�epšit na procesor Inte� Pentium 4 s 2 GHz, 80 GB vo�ného místa na dis�u a 1 GB 

RAM paměti viz. [Rosebroc�, Fi�son 200E, s. 27].

V.1.U. PRÁCE S OPERAČNÍM SYSTÉMEM

Ja� Linux, ta� Windows jsou operační systémy, tedy software, �terý s�ouží � ov�ádání 

ce�ého počítače. Do�áže spojit hardwarové a softwarové �omponenty do jednoho ce��u a 

zajistit ta� do�ona�ou fun�ci počítače. V dnešní době �aždý počítač využívá operační 

systém a v�astně jen na uživate�i zá�eží, �terý ze systémů si zvo�í viz. [Kotecha 2003, s. 8].

Oba systémy do�ážou podobným způsobem počítač ov�ádat a p�nit pří�azy a fun�ce 

uživate�e. Windows je jednoduší na pracovní operace, oproti tomu Linux nabízí širší š�á�u 

nastavení a možností ov�ádání systému ovšem za cenu s�ožitější manipu�ace a nutnosti 

vyššího stupně z�ušenosti práce s výpočetní techni�ou viz. [Kotecha 2003, s. 8].
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Tato �apito�a nemá určit, zda je systém stabi�ní či nestabi�ní nebo do h�oub�y probírat 

podstatu a s�ožitost systémů. Naopa� má u�ázat, ja� může běžný uživate� využívat tento 

systém pro běžnou práci či zábavu. K těmto úče�ům bude využito tří v dnešní době hojně 

používaných operací na počítači, mezi �teré patří práce se zvu�em, videem a využití 

internetu. Sám systém by neby� schopen uspo�ojit �aždý náro� uživate�e, a proto 

podporuje širo�é zastoupení uživate�s�ého software, �terý je zapotřebí i � uspo�ojení právě 

zmíněných tří operací viz. [Kotecha 2003, s. 8].

V začát�u počítačů neby� zvu� ani video nija� dů�ežitý. Dnes ovšem snad �aždý na 

počítači něja�é mp3 či videa má a počítač používá nejen pro práci, a�e i ja�o mu�timedium 

při přehrávání těchto souborů viz. [Kotecha 2003, s. 8].

Přehrávače potřebné pro zvu� jsou u obou systémů podobné a trh nabízí nepřeberné 

množství těchto programů. Příznivci Windows nejčastěji využívají Windows media P�ayer 

či WinAmp a naopa� příznivci Linux hojně využívají Maro� či XMMS. Všechny tyto čtyři 

programy jsou fun�čně podobné a přináší pro uživate�e maximá�ní využití při přehrávání 

zvu�u viz. [Jaroš, 200F].

Oproti zvu�u �ze uvést, že přehrávače potřebné pro video jsou pro Linux nejen jednoduší, 

a�e odpadá i prob�ém s �ode�y. Nejčastěji je využíván program MP�ayer a Xine. Majite� 

operačního systému Windows naopa� ve většině případů sáhne po Windows media P�ayer, 

Rea�P�ayer a Bsp�ayer. Tyto programy se bohuže� set�ávají s prob�émem přehrávání DVD 

s ochranou, nutností a�tua�izace �ode�ů a ně�dy až zbytečně s�ožité a zd�ouhavé ov�ádání 

samotného přehrávače viz. [Jaroš, 200F].

Práce s internetem a intranetem je již dnes nutností a jen má�o domácností či firem, nejsou 

� síti připojeny. Oba systémy nabízejí podobné s�užby při práci na internetu a v ně�terých 

případech do�once i stejné programy. Ov�ádání internetových proh�ížečů a práce s e-mai� 

poštou je jednoduchá. Da�ším zjednodušením je i pře�ožení těchto programů do češtiny viz. 

[Jaroš, 200F].

V.1.V. STABILITA

Stabi�ita počítače a jeho bezchybné fungování je závis�é na řadě o�o�ností. Do této s�upiny 

patří správně s�aděný hardware, výběr operačního systému a jeho údržba. Nic ta� nez�azí 

práci na počítači, ja�o ta�zvané „zamrznutí“. V po�ovině práce se může stát, že počítač 

přestane reagovat a jediné východis�o z této svíze�né situace je restart počítače a ztráta dat. 

Stabi�ita operačního systému Linux je na �epší úrovni než �on�urenční Windows. Při 

testech na dvou stejných počítačích docháze�o � častějším prob�émům stabi�ity právě na 
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počítači s operačním systémem Windows. Linux se oproti tomu jevi� ja�o ve�ice stabi�ní. 

Prob�émy stabi�ity ve většině případů neby�y způsobeny systémem, a�e spíše použitím 

nestabi�ního jádra či mazáním dů�ežitých věcí v systému. Ve��ou výhodou je i fa�t, že 

v případě �dy dojde � prob�ému, ta� nedojde � nutnosti restartu ce�ého systému viz. [Jaroš, 

200F].

V.1.8. SLOŽITOST INSTALACE A OVLÁDÁNÍ

Insta�ace obou systémů je podobná. Prob�ém nastává při �ompatibi�itě a insta�aci hardware. 

Zde má operační systém Windows ve�i�ou výhodu. Všichni výrobci hardware pravide�ně 

vydávají �e svým výrob�ům ov�adače � systému Windows, �dežto Linux zde časově 

po�u�hává a ta�zvané open-source ba�íč�y, �teré jsou � tomuto úče�u určeny, vycházejí 

s časovým zpožděním. K samotné insta�aci těchto ov�adačů je též zapotřebí být na 

po�roči�é úrovni, případně nechat si ce�ou insta�aci provést při �oupi počítače viz. 

[Eichsmann, 2007].

Obrat nastává po samotné insta�aci. U Windows práce ne�ončí, je zapotřebí insta�ace

uživate�s�ých programů. Tyto programy je opět nutno za�oupit, či stáhnout starší free 

software, �terý je ovšem zastara�ý nebo jeho užití je časově omezeno. Zato Linux po 

samotné insta�aci je připraven � práci. Již obsahuje všechny zá��adní používané programy 

viz. [Eichsmann, 2007].

Ov�ádání programů je u obou systémů podobné. Ovšem při přechodu z jednoho systému na 

druhý je potřebné zjistit způsob ov�ádání, �terý se v mnohém �iší. Při užívání obou systémů 

na vyšších úrovních je dů�ežité proš�o�ení a studium systému viz. [Eichsmann, 2007].

V.1.9 SROVNÁNÍ DISTRIBUCÍ SPUSTITELNÝCH Z CD ČI DVD

Distribuce spustite�né z CD či DVD nebo�i Live distribuce jsou operační systémy, �teré �ze 

spustit přímo z médií a není třeba jejich insta�ace. Spuštění začíná po restartu počítače 

s CD v mechanice a poté pracuje zce�a nezávis�e na systému, �terý je již v počítači 

nainsta�ovaný. Tyto distribuce jsou určeny pro uživate�e, �teří chtějí nový systém 

vyz�oušet bez rizi�a ztráty předchozích dat nebo jsou na svůj systém zvy��í a používají 

právě tyto Live distribuce na počítačích, �teré musí jinde užít. Každá distribuce je jiným 

způsobem náročná na hardware, a�e v �aždém případě se doporučuje dostatečně ve��á a 

rych�á paměť RAM.

Operační systém Windoxs XP umožňuje vytvoření v�astního spustite�ného CD. Ovšem 

v tomto případě zde bude v nabídce pouze pří�azový řáde�, připojení � internetu či 
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možnost �opírování. Pro vytvoření p�nohodnotného systému spustite�ného z CD je 

zapotřebí využít ně�terý software, �terý je � těmto úče�ům určený. Mezi tyto programy 

patří napří��ad Bart´s PE Bui�der. Při spuštění tohoto programu je zde zapotřebí vybrat 

cestu � insta�ačním souborům Windows, cestu � souborům, �teré se ta�é � CD přidají a

místo �am bude systém u�ožen. Poté se může spustit proces a vytvořit medium, na �terém 

bude systém umístěn. Po nabootování ta�to vytvořeného média se objeví grafic�é rozhraní 

se všemi programy, �teré by�y do nabíd�y přidány. Rych�ost chodu ve ve��é míře zá�eží na 

�va�itě čtecí mechani�y, a�e ve většině případů se jedná o ve�mi poma�ý proces viz [Po�zer, 

200F].

Operační systém Linux nabízí širo�ou š�á�u Live distribucí, �teré �ze zdarma stáhnout 

z internetu, půjčit si od �amaráda nebo zís�at ja�o pří�ohu � něja�ému programu či 

časopisu. I u Linux �ze vytvořit v�astní Live CD z již nainsta�ovaného operačního systému, 

�dy v případě bezchybného vypá�ení na medium nenastává již žádný větší prob�ém. Mezi 

osvědčené distribuce vo�ně spustite�ných z média patří napří��ad Danix, Knoppix, 

Morphix, Movix a S�ax viz [Formáne�, 2007].

V.1.10. KLADY A ZÁPORY WINDOWS

K�ady:

vyso�é rozšíření mezi uživate�i

jednoduchost insta�ací a práce se systémem bez proš�o�ení

vyso�ý výběr software a her viz. [ČAV, 2007].

Zápory:

vyso�é rizi�o ztráty dat

občasné bezpečnostní díry v systému

ne zce�a p�ná �ontro�a nad systémem

vyso�é rizi�o virů, až 1E0 000 druhů virů

vyso�é náro�y na software počítače viz. [ČAV, 2007].

V.1.11. KLADY A ZÁPORY LINUX

K�ady:

vyšší stabi�ita

p�ná �ontro�a nad systémem

v současné době vyšší bezpečnost dat
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stáhnutí oficiá�ní verze bezp�atně

otevřený systém podporovaný obrovs�ým množstvím programátorů ce�ého světa

výborné síťové využití

možnost využití i na jiných p�atformách než je Inte� viz. [ČAV, 2007].

Zápory:

nedostatečné množství programů a her 

nepodporuje ně�teré hardwarové �omponenty

při přechodu z Windows na Linux je nutné přeš�o�ení

prob�émy se software určených pro tuto p�atformu viz. [ČAV, 2007].

V.2. VÝSLEDKY SROVNÁNÍ 
Po�ud budou zhodnoceny všechny výs�ed�y srovnání, zá�eží na �aždém uživate�i, ja�ým 

prioritám při�oží dů�ežitost a pod�e nich se rozhodne, �terý operační systém použije. Pod�e 

statistic�ých výs�ed�ů uživate�ů operačních systémů je patrné, že používání Windows XP 

oproti Linux je v současné době nesrovnate�né v poměru 731:3 (graf č. 2).

Tento rozdí� může být způsoben spoustou 

fa�torů, mezi �teré bezpochyby patří 

d�ouhá doba Windows na trhu, re��ama, 

rozšíření tohoto systému v podnicích, �teré 

nestojí o reformu počítačové sítě a v 

nepos�ední řadě v širo�é podpoře a 

�ompatibi�itě ostatních hardware a software. Nás�edující doba a h�avně přínos a rozvoj 

obou vývojářs�ých týmů u�áže, ja� se do budoucna budou statistic�é tabu��y uživate�ů 

měnit. 

Bezpečnost obou systémů je na podobné úrovni. Ve�mi obtížně �ze posuzovat tuto 

bezpečnost pomocí údajů a statisti� výs�ytu virů u toho či onoho systému. Ja� by�o již 

řečeno, je zřejmé, že operační systém Windows je více napadán viry, a�e to je ta�é 

způsobeno obrovs�ým zastoupením uživate�ů na síti a da�e�o vyšším výs�ytem virů, �teré 

tento systém napadají.

D�e statisti� �ze opravu uvést, že operační systém Windows je více napadán viry, a�e ne�ze 

s jistotou říci, že by tento prob�ém by� způsoben špatně navrženým nebo zabezpečeným 

systémem.

Graf č. 2 - Poměr uživatelů Windows XP a Linux 031:3
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�

Windows XP

Linux
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Cenový rozdí� je zřejmý na první poh�ed. Windows XP �ze �egá�ně používat pouze po 

zap�acení insta�ačního CD či DVD, �dežto Linux �ze �egá�ně stáhnout na internetu 

případně dá�e veřejně šířit. Bude-�i uživate� používat Linux místo Windows, může ušetřit 

pouze za tento systém až 4 E00 Kč.

Oba systémy využívají grafic�é rozhraní. Pro nez�ušeného uživate�e je to ve��á výhoda 

ovšem za cenu zpoma�ení počítače. Výhodou Linuxu je možnost přes�očení tohoto 

rozhraní a možnost zasáhnout přímo do �onfiguračních souborů počítače. Samotné 

grafic�é nastavení je ve�ice a�ternativní a �aždý uživate� si jej může upravit pod�e své 

představy.

Potřeba vý�onnějšího počítače je sice u Windows o něco má�o vyšší, a�e rozdí� není pří�iš 

ve��ý. Tento rozdí� je z ve��é části zapříčiněný závis�osti Windows na svém GUI.

Při srovnání přehrávání zvu�u, videa a použití internetu (a zde nesrovnáváme bezpečnost) 

jsou oba systémy na stejné úrovni. Ma�ý prob�ém má pouze Windows u přehrávání videa,

�dy nastávají prob�émy při přehrávání DVD s ochranou, nutnost a�tua�izace �ode�ů a 

ně�dy až zbytečně s�ožité a zd�ouhavé ov�ádání samotného přehrávače.

Z poh�edu stabi�ity je operační systém Linux na vyšší úrovni než Windows, u �terého 

dochází � větším a častějším prob�émům, �teré jsou způsobeny samotným systémem.

O insta�aci a užívání systémů ne�ze říci, �terý je jednoduší. Oba pro stejnou práci potřebují 

znát stejné množství informací a dost zá�eží na uživate�i, na ja�ou úroveň zna�osti systému 

se chce dostat. Insta�ace Linux ov�adačů je sice s�ožitější, a�e zato je vy�ompenzována 

o�amžitou práceschopností počítače.

Systém Windows XP nabízí možnost vytvoření v�astního samostatně spustite�ného 

mu�timédia bez nutnosti insta�ace. Ovšem bez použití potřebných programů samostatně 

nabízí jen ve�mi ma�ý uživate�s�ý �omfort. Ta�é je zde zapotřebí, aby systém a potřebné 

programy již by�y nainsta�ovány na počítači, �de toto CD by�o vytvořeno. Oproti tomu 

systém Linux nabízí širo�ou š�á�u různých Live distribucí, �teré �ze zdarma stáhnout 

z internetu, půjčit si od �amaráda, nebo zís�at ja�o pří�ohu � něja�ému programu. Při 

srovnání je ve�ice patrné, že rych�ost čtení a práce Live systému je u Linux rych�ejší než u 

Windows XP. Oproti tomu v případě vytvoření v�astního Live Windows XP při da�ší práci 

bude použit stá�e stejný, �dežto širo�á š�á�a systémů Linux nutí uživate�e �e stá�ému učení 

se ov�ádání různých variant ov�ádání.
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8. ZÁVĚR   
Ú�o�em operačního systému je zjednodušit �aždému uživate�i práci na počítači a dopřát 

mu tímto co největší uživate�s�ý �omfort. Snahou spo�ečnosti Microsoft, a tím i vývojáře 

Bi��a Gatese, by�o této myš�ence vyhovět. V průběhu vývoje všech možných variant 

systému Windows se Microsoft snaži� vytvořit co možná nejdo�ona�ejší software své doby. 

Ne vždy se stejným úspěchem, a�e i přesto se tento program sta� nejpoužívanějším 

operačním systémem světa. 

Vstup do nového tisíci�etí a rozmach nových informačních techno�ogií si vyžáda� vytvoření 

vý�onnějších a rozsáh�ejších systémů. Tento prob�ém ve�mi rych�e zv�ád� Microsoft 

vývojem Windows XP. Samozřejmě doš�o � počátečním prob�émům, a�e tyto by�y ve 

většině případů vyřešeny pozdějšími opravami v podobě Service Pac�. Windows XP se 

sta� nejpoužívanějším systémem své doby a ve�ice rych�e se rozšíři� do většiny firem a 

domácností na ce�ém světě.

Podstatou tržní e�onomi�y je �on�urence, proto se dá oče�ávat, že i operačních systémů je 

širo�á š�á�a. Mezi tyto systémy patří i systém Linux, �terý se řadí do s�upiny svobodného 

software, tedy jeho ce��ový zdrojový �ód je vo�ně � dispozici pro veřejnost a �ze jej vo�ně 

používat pro v�astní potřebu, a�e i dá�e distribuovat. I Linux proše� řadou změn a 

zdo�ona�ením a v pos�ední době si nachází stá�e větší ob�ibu mezi uživate�i výpočetní 

techni�y.

Srovnání dvou operačních systémů je ve�ice s�ožité. Každý uživate� je jiný a má jiné 

představy a náro�y. Během srovnání z ně�o�i�a h�edise� ne�ze jednoznačně říci, že jeden 

systém je �epší a druhý horší. Každý má své ��ady a zápory. Určením tedy není závěr, že 

napří��ad Windows XP ano a Linux ne, a�e spíše specifi�ace s�upiny, pro �terou se tento 

systém �épe hodí. Běžný uživate� si nejspíše vybere raději systém Windows XP, �terý je 

méně náročný na ov�ádání a je používán na většině počítačů. Z tohoto důvodu je ochoten 

zap�atit pořizovací pop�ate� a nevadí mu menší uživate�s�ý �omfort. Naproti tomu náročný 

uživate�, �terý se nebojí experimentovat a je ochotný učit se novým postupům, se spíše 

při��oní � systému Linux, �terý pro ta�ového uživate�e přináší vyšší uspo�ojení v rámci 

uživate�s�ých náro�ů.

Da�ší vývoj a doba u�ážou, zda si systém Windows udrží majoritní podí� na trhu napří��ad 

rozšířením uživate�s�ého rozhraní, či se více rozšíří systém Linux sjednocením a 

zjednodušením ov�ádání.
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11. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
AGP

 Acce�erated Graphics Port/Advanced Graphics Port - Vyso�orych�ostní �aná� pro 

připojení grafic�é �arty � zá��adní desce počítače

antispyCar 

 Ap�i�ace chránící počítač před spywarem.

antivirový program

 počítačový software, �terý s�ouží � identifi�aci, odstraňování a e�iminaci 

počítačových virů a jiného záš�odného software.

assembler 

 Assemb�er je pře��adač symbo�ic�ého strojově orientovaného jazy�a, �terý existuje 

v operačním systému většiny počítačů typu JSEP. Tyto strojově orientované jazy�y 

umožňují fyzic�ou rea�izaci a�goritmu, jsou tedy prostřed�em této rea�izace.

CD

 Compact Disc - �ompa�tní dis� (s�angově "cédéč�o"). Jedná se o optic�ý dis� s 

průměrem 12 cm pro u��ádání digitá�ních dat.

Clipboard

 schrán�a - jedná se o ob�ast vyhrazenou v operační paměti, �terou spravuje OS, 

s�oužící � přechodnému u��ádání nejrůznějších dat.

DHCP

 Dynamic Host Configuration Protoco�) je ap�i�ační proto�o� z rodiny TCP/IP. 

Používá se pro automatic�é přidě�ování IP adres �oncovým stanicím v síti.

DirectX

 jedná se o ba�í� pravide�ně vydávaný spo�ečností Microsoft, obsahující podporu pro 

2D/3D grafi�u a mu�timedia.

DVD

 Digita� Verstati�e Disc, též Digita� Video Disc - jedná se o formát optic�ého datového 

média, �terý přiše� ja�o náhrada za již nedostačující CD (v ob�asti PC) a ta�é �azety 

VHS (v ob�asti videa).
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FireCall

 Firewa�� je bezpečnostní brána, �terá definuje pravid�a �omuni�ace mezi sítěmi s 

různou úrovní důvěryhodnosti nebo zabezpečení a ta�é určuje, �terá �omuni�ace je 

povo�ená a �terá ne.

FireWire

 jedná se o standard vyvíjený v �etech 1990 až 199E spo�ečností App�e Computer.

free softCare

 čes�y svobodný software. Jedná s o software, u �terého je � dispozici zdrojový �ód. 

Je ho možno používat, modifi�ovat i distribuovat a obvy��e je zdarma.

GNU

 proje�t zaměřený na svobodný software, inspirovaný operačními systémy unixového

typu. Původní cí� by� vyvinout operační systém se svobodnou �icencí, �terý vša� 

neobsahuje žádný �ód původního UNIXu.

HAL XhardCare abstraction layerY

 Část Windows NT, �terá za�rývá použitý procesor a pro systém se chová jednotně na 

všech HW p�atformách.

HardCare 

 z ang�ic�ého významu „že�ezářs�é zboží“ nebo ta�é „nářadí“, počítačový hardware je 

pa� „computer hardware“ označuje veš�eré fyzic�y existující technic�é vybavení 

počítače

Internet EDplorer

 program spo�ečnosti Microsoft určený pro proh�ížení webových stráne�

IP adresa

 jedinečný identifi�átor zařízení v síťi. Pomocí IP adres je řešena adresace a směrování 

počítačů v Internetu.

IRQL 

 Interrupt ReQuest Leve�. Úroveň přerušení, určuje prioritu.

MB 

 megabyte – jednot�a ve�i�osti paměti. 1MB = 1 048 E7F bytů. 
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Media Player

 předchůdce dnešního mu�timediá�ního přehrávače Windows Media P�ayer, �terý je 

standardní součastí operačního systému Windows XP.

Modem

 zařízení pro převod mezi ana�ogovým a digitá�ním signá�em a naopa�. Modem je 

z�rat�ové s�ovo z výrazu „modu�átor demodu�átor“. Modemy se používají především 

pro přenos digitá�ních dat pomocí ana�ogové přenosové trasy. Přenosová trasa může 

být te�efonní �in�a, �oaxiá�ní �abe�, radiový přenos apod.

MS-DOS

 operační systém vyvinutý spo�ečností Microsoft, často nesoucí přídome�: první 

operační systém s jednoduchou obs�uhou.

NT

 Northern Te�ecom Ltd. Jméno spo�ečnosti. NT je její ochranná znám�a.

open-source softCare

 Open Source Software (OSS) je software s otevřeným zdrojovým �ódem. Při 

dodržení určitých podmíne� je možno zdrojový �ód �egá�ně proh�ížet a upravovat.

peer-to-peer

 partners�á síť. Souhrn ap�i�ací pro výměnu a sdí�ení souborů za�ožených na stejném 

proto�o�u.

PIF (Program Information Fi�e) Editor 

 Soubor obsahující informace �e spuštění programu pod MS Windows, �terý neby� 

vytvořen pro Windows.

pms

 Pantone Matching Systém - sjednocení barev Pantone.

RAM 

 energetic�y závis�á přepisovate�ná po�ovodičová paměť s přímým přístupem.

RPM 

 RedHat Pac�age Manager - Správce (SW) ba�í�ů RedHat. Systém evidující vazby 

SW �omponen systému Linux distribuce RedHat, mj. umožňuje deinsta�aci SW 

ba�í�ů.

Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.!

Po registraci Print2PDF se tato informace nebude zobrazovat.!

Produkt Print2PDF lze zakoupit na http://www.software602.cz



F4

Service Pack

 Sada oprav systému.

SoftCare

 programové vybavení počítače je sada všech počítačových programů umístěných v 

počítači.

TCP/IP

 Transmission Contro� Protoco�/Internet Protoco�. Z�rat�a a obecné označení pro 

proto�o�y TCP a IP (přenosového a síťového), �teré jsou využívány především pro 

připojení � síti Internet. 

USB

 Universa� Seria� Bus - univerzá�ní sériová sběrnice, �terá nahradi�a postupně většinu 

ostatních starších způsobů připojování periferií � počítači (PS/2, COM, LTP atp.).
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