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1 Seznam úkolů 

1. Přihlašte se ve VMware do učebny „Operační systémy“. 

2. Vytvořte ve VirtualBox virtuální server WIN_SERVER_2019 s alokovanými 4 GB 

operační paměti a 50 GB Diskového prostoru, který má dynamicky alokovanou 

velikost. 

3. U vytvořeného VM vytvořte vnitřní síť (Internal Network) s názvem OS1A-NET 

bez připojení do internetu a připojte instalační ISO soubor s Windows Server 2019. 

4. Vytvořený VM spusťte a nainstalujte operační systém s grafickým uživatelským 

rozhraním. Jako heslo účtu Administrátor zvolte FimUHK2021. 

5. Nainstalujte přídavky pro hosta a vyzkoušejte sdílenou schránku. 

6. Po nainstalování se přihlaste do OS a prozkoumejte grafické uživatelské rozhraní 

Windows Server a především konzoli Server Manager. 

7. Změňte název počítače na OS1A-VM01 (zatím nerestartujte). 

8. Zakažte vzdálený management pomocí PowerShell a povolte Remote Desktop 

Protocol. 

9. Nastavte statickou IPv4 adresu na 10.0.0.1 a maskou 255.255.255.0. Zakažte IPv6. 

10. Prozkoumejte možnosti vytvoření týmu síťových karet. 

11. VOLITELNĚ: Přidejte druhý síťový adaptér a vytvořte tým síťových karet, který 

se bude v síti tvářit jako adaptér s IP 10.0.0.1. 

12. Nastavte korektní čas a časovou zónu. 

13. Vytvořte lokální účet AppAdmin s heslem FimUHK2021. Uživatel AppAdmin 

nebude mít administrátorské oprávnění, ale bude mít možnost se přihlásit k počítači 

pomocí RDP. 

14. Systém restartujte a po naběhnutí systému zjistěte v systémovém logu, kdy byl 

počítač restartovaný a jakým uživatelem. 
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2 Postup řešení 

2.1 Vytvoření virtuálního serveru:   

Spusťte virtualizační nástroj VirtualBox a vytvořte nový virtuální stroj (VM) s následujícími 

parametry: 

• Název: WIN_SERVER_2019, Typ: Microsoft Windows, Verze: Windows 

2019 (64-bit)  

• Velikost paměti nastavte na 4096 MB  

• Pevný disk – Vytvořte nový virtuální pevný disk o velikosti 50GB a upravte 

umístění disku VDI do složky C:\temp\ 

• Typ souboru s pevným diskem: VDI  

• Úložiště na fyzickém disku: Dynamicky alokované  

V nastavení Virtuálního stroje nastavte vnitřní síť (Internal Network) s názvem  

OS1-a. V sekci úložiště připojte instalační ISO soubor s Windows Server 2019, který 

naleznete ve složce C:\VirtualBox\ viz Obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Nastavení úložiště a sítě 

2.2 Spuštění instalačního procesu a první přihlášení do systému:   

Nyní můžeme spustit vytvořený VM a přistoupit k samotné instalaci operačního systému s 

grafickým uživatelským rozhraním. Projděte instalačním procesem a při výběru operačního 

systému zvolte edici Windows Server Standard (Desktop Experience) Před dokončením 
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instalačního procesu zadejte heslo FimUHK2021 pro uživatele Administrator a kliknutím na 

tlačítko Finish dokončete instalační proces viz Obrázek 2 a Obrázek 3.  

  

Obrázek 2: Proces instalace a výběr edice OS 

 

Obrázek 3: Vytvoření uživatelského účtu Administrator. 

Po dokončení instalace OS odemkněte Zabezpečení přihlášení stiskem Ctrl+Alt+Delete 

přihlašte se zadaným uživatelským jménem a heslem. Protože je však kombinace kláves 

Ctrl+Alt+Delete zachycena hostovaným systémem, je třeba pro přihlášení do virtuálního PC 

použít zkatku host+Delete (pod Windows nejčastěji pravý Ctrl + Delete), nebo lze klávesovou 

zkratku vyvolat v horní nabídce pod volbou: Vstup → klávesnice→ Poslat Ctrl-Alt-Del. 

Postup je znázorněn na Obrázek 4. 
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Obrázek 4: Zabezpečení přihlášení 

Po přihlášení do systému se automaticky otevře okno s konzolí Server Manager.  

Prozkoumejte grafické uživatelské rozhraní operačního systému Windows Server 2019 a 

především právě konzoli Server Manageru, se kterou budeme v následujících cvičeních 

využívat k instalaci správě a konfiguraci většiny služeb.  

2.3 Instalace přídavků pro hosta a sdílená schránka 

Po dokončení instalace je ještě nezbytné doinstalovat sadu hostitelských nástrojů nezbytný 

pro plnohodnotný chod virtuálního stoje a obsahuje ovladače virtuálního grafického a 

síťového adaptéru nebo zpřístupňují tzv. Režim plynulého přechodu (Seamless Mode), který 

umožňuje zobrazit na ploše hostitelského systému jednotlivá okna virtuálního systému jako 

jeho vlastní. Pro získání není nutné nic stahovat z internetu, ale postačí připojit Instalační CD 

v horním menu Virtualboxu v sekci Zařízení → Vložit obraz disku s Přídavky pro hosta (viz. 

Obrázek 5), čímž dojde k připojení obrazu disku CD do virtuálního systému. Instalační proces 

dokončíme standardním způsobem. Po jejím dokončení je vyžadováno restartování počítače.  

Sdílená schránka slouží pro kopírování textu z hostitelského systému do virtuálního a naopak.  

Sdílenou schránku aktivujeme opět v sekci Zařízení, přičemž na výběr máme ze tří režimů. 

Aktivujte některý z režimů a vyzkoušejte funkčnost sdílené schránky. Kromě sdílené 

schránky můžete rovněž vyzkoušet Funkce sdílené složky, nebo Táhni a pusť. 
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Obrázek 5: Přídavky pro hosta 

2.4 Základní konfigurace služeb:   

2.4.1 Změna názvu počítače 

Název počítače můžeme snadno změnit ve vlastnostech systému, kam se dostaneme 

standardně přes Tento počítač, nebo právě prostřednictvím Server Manageru v sekci Local 

Server kliknutím na aktuální název počítače viz Obrázek 6 pod volbou Change.   

 

Obrázek 6: Server Manager – změna názvu počítače 

Změníme aktuální název počítače na OS1A-VM01 a volbou Ok zadaný název potvrdíme. 

Změna se však neprojeví ihned, ale až po restartování sytému. Počítač však nemusíte 

restartovat okamžitě, ale lze jej odložit až po nastavení zbylých služeb.  
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2.4.2 Vypnutí vzdáleného managementu (Remote Management) a povolení přístupu 

přes Remote Desktop Protocol (RDP). 

Mimo změny názvu nabízí sekce Local Manager také mnoho dalších možností pro správu OS 

a slouží zároveň jako přehled aktuálního stavu systému a jednotlivých komponent. Pojďme 

tedy prozkoumat některé z nich.  

Jako první vypneme možnost vzdáleného managementu OS pomocí konzole PowerShell. 

Jedná se o možnost, jak efektivně spravovat několik instalací z jednoho bodu (více informací 

lze získat například zde: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=275850). V našem případě 

však tuto možnost vyměníme za přístup pomocí vzdálené plochy (Remote Desktop).  

V sekci Local Server vyhledáme položku Remote Management a kliknutím na enabled a 

odškrtnutím položky „Enable remote management of this server from other computers“ 

můžeme danou službu deaktivovat. Postup deaktivace služby Remote Management 

znázorňuje Obrázek 7. 

Deaktivaci lze rovněž provést prostřednictvím konzole PowerShell zadáním příkazu: 

 

Configure-SMremoting.exe -disable 

 

 

Obrázek 7: Deaktivace služby Remote Management 

Obdobným způsobem aktivujeme funkci Remote Desktop. Kliknutím na položku Remote 

Desktop a povolením volby „Allow remote connections to this computer“ a následným 

potvrzením informace o přidání nového pravidla do Firewallu viz Obrázek 8. Na ověření 

funkce tohoto nastavení si však budeme muset počkat až na dokončení konfigurace síťového 

adaptéru a přiřazení přístupových práv k přístupu přes RDP jednotlivým uživatelům.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=275850
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Obrázek 8: Aktivace režimu vzdálené plochy 

2.5 Konfigurace sítě 

2.5.1 Nastavení statické IPv4 adresy 

Pro server zvolíme statickou IPv4 adresu. Změnu provedeme v kliknutím pravým tlačítkem 

na Síťový adaptér na hlavním panelu, nebo opět ve sekci Local Server Server Manageru pod 

volbou Ethernet. Po kliknutím na Vlastnosti síťového adaptéru zakážeme použití IPv6 

odškrtnutím volby Internet Protocol Version 6. Nyní nastavíme statickou IP 10.0.0.1 a masku 

255.255.255.0 ve vlastnostech položky Internet Protocol Version 4 viz Obrázek 9. Poslední 

položku defaulth gateway můžeme ponechat prázdnou (správně by zde měla být adresa 

routeru, ale ten v naší síti nemáme) a stejně tak i DNS servery.  
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Obrázek 9: Nastavení IPv4 adresy ve vlastnostech síťového adaptéru  

 

2.5.2 VOLITELNÉ - Tým síťových karet (NIC Teaming/ Bonding)  

Tým síťových karet zvaný NIC Teaming, nebo také Bonding je termín, používaný k popisu 

různých způsobů kombinování více několika síťových připojení ať už az účelem zvýšení 

propustnosti nebo k zajištění redundance sítě v případě výpadku. 

Před povolením této funkce (kde jinde než v Server Manageru v sekci Local Machine) je 

nutné přidat minimálně ještě jeden síťový adaptér ve VirtualBoxu. To však nelze udělat za 

běhu a proto nejprve vypneme virtuální počítač. Jako důvod vypnutí můžeme uvést například 

instalaci nového HW. Následně přidáme druhou síťovou katu v nastavení VM v sekci Síť, kde 

opět zvolíme vnitřní síť se stejným názvem OS1-a. Postup znázorňuje Obrázek 10.  
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Obrázek 10: Přidání druhého síťového adaptéru pro NIC Teaming 

Nyní můžeme opět VM znovu zapnout a přistoupit k samotné konfiguraci služby.  

Aktivujeme tedy položku NIC Teaming a kliknutím pravým tlačítkem na některý z adaptérů 

přidáme adaptér do nového Teamu (viz Obrázek 11).  

 

Obrázek 11: Nic Teaming - Vytvoření nového Teamu 

Následně zadáme název Teamu a přiřadíme mu jednotlivé síťové adaptéry a můžeme 

prostudovat jaké mody NIC Temaing nabízí pod volbu aditional properties (Obrázek 12). 

Nastavení potvrdíme volbou OK a vyčkáme na dokončení procesu. Po jehož dokončení se 

v Síťových připojeních objeví nový virtuální adaptér pojmenovaný podle vytvořeného Teamu 
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(Obrázek 13), kterému nastavíme IP adresu 10.0.0.1 s maskou 255.255.255.0 a zakážeme 

IPv6 stejným způsobem, jakým jsme nastavovali původní síťový adaptér v kapitole Nastavení 

statické IPv4 adresy. Pokud rozklikneme status daného adaptéru, povšimněte si, že sloučeních 

dvou síťových karet došlo k navýšení přenosové rychlosti z 1 na 2 Gbps (Obrázek 14).  

 

Obrázek 12: Nový Team 

 

Obrázek 13: NIC Temaing virtuální adaptér 
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Obrázek 14: NIC Temaing – Status rozhraní 

 

2.6  Nastavení času a časové zóny 

O nastavení správného času by se za standardních okolností postaral NTP server, ale naše síť 

nemá žádný přístup k internetu. I když by se správné nastavení času mělo propsat 

prostřednictvím VirtulaBoxu, nebude od věci jej pro jistotu ještě jednou zkontrolovat. 

Vyhneme se tak pozdějším problémům například s platností certifikátů u jednotlivých služeb.  

V server záložce Local Server najdeme položku Time Zone a kliknutím na ni zkontrolujeme 

správnost zadaných údajů a případně je opravíme. Změnu lze rovněž provést standardním 

způsobem kliknutím na hodiny v oznamovací oblasti na hlavním panelu pod volbou Adjust 

date/time. 

 

2.7 Vzdálená plocha ověření nastavení a přístup přes RDP 

Vytvoření nového uživatele provedeme buďto standardním způsobem přes nabídku Start 

v Nastavení systému (Obrázek 15), nebo prostřednictvím Server Manageru v menu Tools → 
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Computer Management a následně v sekci Local Users and Groups kliknout prvým tlačítkem 

na složku users a zvolit New User (Obrázek 16).  

 

Obrázek 15: Vytvoření uživatele v Nastavení Windows 

  

 

Obrázek 16: Vytvoření uživatele přes Computer Management 

Vytvoříme uživatele s následujícími přístupovými údaji: 
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Uživatelské jméno:  AppADmin 

Heslo:    Test01 

 

Volitelně můžeme nastavit neomezenou platnost hesla a zakázat uživateli jeho změnu. 

Dále je nutné v Remote uživatele přidat do skupiny RemoteDesktopUsers buď opět v okně 

Computer Management, nebo v přímo ve funkci Remote Desktop v Server Manageru (viz 

Obrázek 8) pod volbou Select Users. Následně přidáme uživatele volbou Add… (Obrázek 17) 

a následně napsat login uživatele do pole pro object names a ověřit tlačítkem Check names, 

případně lze také uživatele vyhledat ručně ve stejném okně volbou Advanced přes tlačítko 

Find now. 

    

 

 

Obrázek 17: Přidání uživatele do RemoteDesktopUsers 

 Následně již zbývá jen ověřit funkčnost připojení připojením se ke vzdálené ploše. V nabídce 

start vyhledáme a spustíme aplikaci Remote Desktop Connection. Do pole s adresou počítače 

zadejte localhost, případně 10.0.0.1 a připojte se tlačítkem Connect. Následně se objeví okno 
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pro zadání přihlašovacích údajů a poté ještě oznámení o chybě certifikátu, který byl vydaný 

neověřenou certifikační autoritou (self signed certificate). Kliknutím na Yes potvrdíme, že 

chceme skutečně pokračovat a následně se již zobrazí okno vzdáleného připojení s naším 

uživatelem (Obrázek 18).  

  

  

 

Obrázek 18: Postup pro připojení přes RDP 
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2.8 Systémový log 

Systémový log slouží k monitorování událostí uvnitř systému, nebo domény. Každý typ 

události má vlastní id (EventId). Události lze sledovat buď v nástroji Event Viewer, nebo 

pomocí příkazů v PowerShell.  

Jako ukázkový příklad uveďme úlohu, kde chceme ověřit, kdy byl počítač naposledy 

restartován. Nejprve tedy potřebujeme zjistit právě ID konkrétní události. Rychlý dotaz do 

google (https://www.google.com/search?q=system%20reboot%20eventId) odhalí následující 

události: 

6005 – kdy byl systém naposledy zapnut 

6006 – kdy byl systém naposledy vypnut 

6008 – Systém byl neočekávaně vypnut (například v důsledku hard restart, 

výpadku napájení apod.) 

 

Případně další.  

Naším úkolem je tyto události najít a prozkoumat.  

2.8.1 Pomocí Event Viewer 

Otevřeme Monitor událostí viz. Obrázek 19 z okna Server Manageru a vytvoříme nový 

pohled (Obrázek 20) ve kterém specifikujeme: 

Event Level: Inforamtion 

Event Logs: Systém (v podsekci Windows Logs) 

a požadovaná čísla událostí stejně jako na Obrázek 21.  

Následně již stačí zadat název a prozkoumat dostupné události (viz. Obrázek 22).  

 

 

Obrázek 19: Event Viewer 

https://www.google.com/search?q=system%20reboot%20eventId
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Obrázek 20: Nový pohled 

 

Obrázek 21: Nový pohled specifikace událostí 

 

Obrázek 22: Event Viewer - Nový pohled 
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2.8.2 Pomocí PowerShell 

Předchozí ukázka pomocí Event Viewer sice umožňuje zobrazit i exportovat jednotlivé 

události, ale pro automatizaci se příliš nehodí. Proto si ukážeme ještě druhý způsob jak 

jednotlivé události zobrazit pomocí konzole PowerShell, kterou najdeme v nabídce Start.  

 

 

Obrázek 23: PoweShell Ikona 

Do konzole zadáme následující příkaz:  

get-eventlog System | where-object {$_.EventID -eq "6006"} | 

sort -desc TimeGenerated  

 

Případně pro specifikaci několika různých událostí: 

get-eventlog System | where-object {$_.EventID -in (6009, 

6005,6006)} | sort -desc TimeGenerated  
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