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Úvod  

Domácí server je označení pro server, který je fyzicky sestaven uživatelem 

z jednotlivých hardwarových komponentů jako efektivní a levné východisko, 

v momentě, kdy má uživatel doma více počítačů. Často se jedná pouze o starý 

notebook či počítač.  

V mém případě je domácí server starý počítač, s rozšířeným úložištěm a potřebným 

softwarem k tomu, aby byl přístupný odkudkoliv ze sítě, daly se na něj jakkoli ukládat 

data, byl bezpečný a měl by umět spoustu dalších funkcí, ke kterým se dostaneme 

později.  

V této práci bych chtěl ukázat, jakým způsobem jsem se toho ujal já a předvedu, že 

to není nic extra složitého. Vždy se jedná jen o pár desítek programů, které si už 

musíte nastavit podle obrazu svého. 

Zároveň také představím pár příkladů a možností od firem, které již domácí servery 

začaly vyrábět sériově a snaží se jejich funkce a nastavení udělat co nejjednodušší. 

Bohužel jsem se ani s jednou z těchto možností nesetkal osobně, tedy v praxi, a tak 

mohu představit jen informace volně dostupné z internetu. 

 

 

Náhled na přihlášení do webové stránky mého serveru 
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1. Jak jsem se k domácímu serveru dostal? 

Již dlouho jsem přemýšlel o nějakém úložišti v domácí síti, ke kterému by byl snadný 

přístup, a mohl bych si na něj ukládat cokoliv. Bylo to hlavně kvůli tomu, že vlastním 

chromebook. Je to notebook s operačním systémem od Googlu, který je prakticky 

postavený kolem webového prohlížeče Google Chrome. Jeho vnitřní úložiště je 

pouze 16 GB a to by mohlo být pro spoustu uživatelů nepředstavitelné. Pro mě to 

zase takový problém nebyl, naučil jsem se hodně pracovat s cloudovým úložištěm 

Disk Google a tam jsem také nahrával všechny svoje soubory, a na tomto místě s 

nimi i pracoval.  

Myšlenka úložiště, které by se nacházelo u mě doma, byla velice lákavá. Pravda, 

cloud je cloud, a soubory přístupné odkudkoliv jsou skvělé, jenže pokud nemáte 

velice kvalitní internetové připojení, tak nahrání dat většího objemu, například 

takového filmu na toto úložiště, je otázka několika hodin, pro mnohé z nás určitě.  

Způsob, přes který jsem se k mému domácímu serveru dostal, neměl hlavní cíl 

právě server. Začátek všeho bych přirovnal k nákupu v obchodním domě IKEA. 

Jdete si koupit jen jeden hrnek a odcházíte s tím, že máte v nákupním koši nové 

nástěnné hodiny, ručníky, každý hezky na jeden den, celý čajový set, nový obraz do 

obývacího pokoje, který stejně nakonec nebude kam dát, a ten hrnek, tak nebo tak, 

koupit zapomenete. 

Teď pro vás asi není vůbec jednoduché představit si, jak to mohlo vypadat, ale já 

vám to velice jednoduše vysvětlím. 

Byl březen roku 2017 a mě zrovna schvátila „jarní zabijácká rýmička“, která se 

nakonec protáhla na 2 týdny, s trojími antibiotiky, ale to není důležité. Byl jsem doma, 

ležel jsem v posteli, na klíně jsem měl, jak jinak, než položený svůj chromebook a 

projížděl jsem web. Naprostou náhodou jsem narazil na téma, který operační systém 

je lepší pro střih videa. Velice mě to zaujalo, protože i já se střihem videa velice 

často pracuji, proto jsem se rozhodl se podívat.  

V článku jsem se dočetl o operačním systému Linux, který byl pro mě již povědomý 

z internetu. Slyšel jsem o něm již hodně, ale nikdy jsem neměl možnost ho 

vyzkoušet a teď s hromadou volného času stráveného v posteli, jsem se rozhodl ho 

prozkoumat a otestovat. Nejprve putoval tento operační systém na můj starý 

notebook, který jsem používal jen výjimečně.  
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Zde by možná bylo vhodné vysvětlit, co je to operační systém, uvedu definici 

z internetu: "Operační systém je základní programové vybavení počítače (tj. 

software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti 

až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů."1 

Předpokládám, že z této definice není spousta z vás o moc chytřejší, a tak si to 

dovolím doplnit vlastními slovy. Operační systém je pro velkou většinu uživatelů 

Windows. Pokud víte, co je to Windows, tak rozumíte, co je operační systém. Pokud 

ještě teď někdo tápe, tak je to zobrazení na vaší obrazovce, od jeho zapnutí až 

po jeho vypnutí. Pokud se váš počítač spouští, tak se spouští váš operační systém. 

Napsal jsem to ve verzi pro počítače, ale platí to naprosto pro vše, co s vámi 

nějakým způsobem komunikuje - od počítače, přes mobil (zde se jedná většinou 

o android, u iPhonu o iOS) až třeba po vaši televizi.  

Takže jsem Linux nainstaloval a doslova mě okouzlil.  

Zde by bylo vhodné vysvětlit hlavní rozdíl mezi takovým Linuxem a Windows. 

Windows vyvíjí Microsoft, a pokud jej chceme používat, tak si ho musíme koupit, 

u nových PC už bývá předinstalován, ale stále ho platíme. Linux je takzvaný 

"OpenSource", což znamená, že jej nikdo nevlastní, každý si s ním může dělat, co 

chce a nikomu za to nemusí platit. Možná si říkáte, jak tedy tento operační systém 

vzniknul a kdo se o něj stará? Vznik je na vysvětlení trošku složitější, ale myslím, že 

stačí říct, že vychází z operačního systému Unix. Unix je první operační systém, 

který byl do nějaké míry univerzální, dal se instalovat na víc různých počítačů (teď se 

bavíme o dávné historii, kdy byl počítač velký jako místnost a měl pro sebe speciálně 

navržený operační systém, v tomto směru byl Unix průlomový). 

Nějaký student vysoké školy si později řekl, že by chtěl tento operační systém 

používat i na později běžném PC, takže Unix vzal, upravil a začal používat. Svoji 

verzi sdílel a všichni, kdo chtěli a dostatečně tomu rozuměli, udělali to stejné. 

Přizpůsobili si tento operační systém, později nazvaný jako Linux, pro svůj počítač. 

Linux se tak stal volně přístupným a otevřeným operačním systémem, který si mohl 

každý upravit podle sebe. 

Dnes to platí stále, ale jen do nějakého bodu. Linux se dá stáhnout od několika 

desítek, možná i stovek, méně známých distribucí, které to vzaly tak nějak pod svá 

křídla a starají se o zabezpečení.  

                                            

1 https://cs.wikipedia.org/wiki/Operační_systém  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Operační_systém
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Já jsem se rozhodl pro Linuxovou distribuci Ubuntu a možná hlavně díky tomu, se mi 

tak zalíbil.  

A ano, už se začínáme dostávat k mému serveru. 

Po několika prvních hodinách používání Linuxu, jsem se rozhodl, že si stáhnu 

soubor přes torrent, opět si dovolím vysvětlení co je torrent. 

Když stahujete jakýkoliv soubor z internetu, tak je nahraný někde na serveru. A vy, 

po kliknutí na tlačítko stáhnout, nebo přímo po napsání adresy URL do webového 

řádku vašeho webového prohlížeče, začnete tento soubor stahovat z tohoto serveru.  

Jenže stahování přes torrent funguje na tom principu, že soubor se nenachází nikde 

na serveru, ale na počítači stovek uživatelů, kteří soubor stáhli před vámi, a pak ho 

zase odesílají dál. Takto vlastně vznikne síť čistě mezi uživateli. Stahování souborů 

tak je mnohem pohodlnější. Jelikož můžete stahování přerušit a pokračovat o několik 

dní později přímo tam, kde jste skončili. Ovšem, potřebujete na to program, který se 

stará o navázání spojení právě s uživateli, abyste mohli stahovat anebo nahrávat. 

Byl jsem z Windows zvyklý na uTorrent, skvělý program, takže jsem ho chtěl začít 

používat i na svém novém Linuxu. A teď vám nebudu lhát, v té době to pro mě 

nebylo vůbec nic jednoduchého. Operační systém byl pro mě nový a neměl jsem 

ponětí, jak soubor programu, který jsem stáhl z jeho oficiálního webu, nainstalovat a 

spustit. Našel jsem si to na internetu, a tehdy jsem se potkal s příkazovým řádkem 

Linuxu, tehdy španělská vesnice, dnes nástroj, na který nedám dopustit, doslova mi 

otevřel oči. 

Stále to ale nemá nic společného s mým domácím serverem, že? 

Program, který jsem později byl schopný spustit, byl pro Linux vyvíjen pouze ve verzi 

pro servery. Tato verze se tedy dala spravovat přes webové rozhraní a tím pádem se 

dala ovládat z jakéhokoliv počítače v síti. 

A tehdy se zrodil ten nápad. Věděl jsem, že na webu Ubuntu je speciální verze 

tohoto operačního systému pro servery, která už neměla vůbec žádné grafické 

rozhraní. Jediným způsobem, jak se dalo v tomto systému pracovat, byl právě 

příkazový řádek.  

Ještě ten den jsem si na internetu našel knihu o Linuxu a jeho příkazovém řádku 

a začal ji od začátku číst. Hned druhý den, když jsem ovládal základní funkce 

příkazového řádku, jsem se rozhodl tuto verzi nainstalovat na opravdu starý počítač, 

který by teď jinak asi ležel na sběrném dvoře. A ano, toto je můj nynější server, 
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výkonem naprosto dostačující. Jenom úložný prostor jsem musel rozšířit, protože 

80 GB bylo pro moje potřeby málo. 

Ještě dodám, že ta kniha, ze které jsem čerpal, měla, nebo spíše má, necelých 800 

stran A4. Po 4 dnech jejího opravdu intenzivního čtení, jsem přestal na straně 150, 

znalostmi mi to stačí. Čtyři dny mi to trvalo, jelikož jsem nečetl knihu s příběhem, ale 

opravdu obsáhlý návod, který jsem potřeboval pochopit a hlavně si pamatovat. 

Spoustu věcí jsem ihned zkoušel a takto jsem se v příkazovém řádku naučil 

pracovat. 

Pro upřesnění uvedu definici, co je to příkazový řádek: "Příkazový řádek (zkratka 

CLI, anglicky Command Line Interface) představuje uživatelské rozhraní, ve kterém 

uživatel s programy nebo operačním systémem komunikuje zapisováním příkazů 

do příkazového řádku." 2 

Pro ilustraci uvádím obrázek příkazového řádku:  

 

 

  

                                            
2
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Příkazový_řádek  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Příkazový_řádek
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2. Jak to funguje? 

Ukážu vám základní programy a protokoly, které používám a bez kterých by to 

prostě nešlo, včetně pár vychytávek. 

 

2.1 Samba 

 

Samba funguje na protokolu SMB. Je to protokol speciálně navržený pro komunikaci 

Windows s Linuxem a umožňuje přístup, celkovou správu souborů a adresářů, které 

nastavíme, z Windows. 

Jeho hlavní výhodou je, že je ve Windows přímo zabudovaný, a tak se dá rovnou 

připojit, bez nutnosti jakékoli instalace. 

Umožňuje mi i komunikaci s mým chromebookem a pokud se chceme na soubory 

na serveru podívat, tak vždy (s výjimkou DLNA a SFTP) používám protokol SMB. 

Pro ilustraci, tento protokol se používá, když ve Windows ve složce tento počítač 

vyberete „připojit síťovou jednotku“. 

 

2.2 µTorrent Server 

 

O uTorrentu jsme se již bavili a tudíž nemusím vysvětlovat, jak tento program 

funguje. Pro zopakování, je určen pro stahování souborů přes takzvané torrenty. 

Výhodou torrentů celkově je, že již započatá stahování můžeme kdykoliv přerušit a 

klidně můžeme pokračovat i po vypnutí a zapnutí PC. 

Momentálně funguje tak, že do jedné složky na serveru stačí přesunout soubory 

torrentů a uTorrent si již sám načte vše potřebné a začne stahovat. Používám jej 

především na stahování filmů a seriálů. 

 

2.3 FileBot 

 

FileBot je poměrně složitý nástroj, ale pokud se ho dokážete naučit ovládat, tak 

nemá konkurenci. 

Pro Windows býval dříve zdarma, ale nyní je již placený. Pro Linux je naštěstí stále 

zdarma. 
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FileBot má poměrně jednoduchý úkol. Řeknu mu, v jaké složce se filmy/seriály 

nachází a on si sám najde jejich oficiální názvy a přejmenuje je. Ideální je to také 

pokud chcete, aby soubory držely nějaký řád, aby bylo jednoduché je hledat a třídit. 

Já jsem šel s jeho využitím poněkud dál a vytvořil vlastně takový soupis příkazů, 

které se chovají jako program. 

Pokud tedy takový „program“ spustím, tak začne hledat stažené filmy a seriály. 

U filmů napíše do názvu název, žánry a hodnocení. U seriálů si najde jednotlivé 

epizody a vytvoří jim adresáře se sériemi a celkovým názvem seriálu. Takto 

pojmenované pak zařadí do adresářů, kam patří a vše je tak zcela automatizované. 

 

2.4 pyLoad 

 

PyLoad má na serveru jeden jediný úkol, stahuje cokoliv, co nejsou torrenty. 

Na serveru není jediný internetový prohlížeč a tak tedy není stahování souborů 

přímo na server úplně jednoduché. Použít se dá příkaz wget, který je velice 

jednoduchý, ale je to příkaz v příkazovém řádku a tak pokaždé, když bychom chtěli 

něco stahovat, museli bychom otevřít příkazový řádek. 

PyLoad na to jde jinak. Funguje na stejném principu jako uTorrent server, s tím 

rozdílem, že nestahuje přes torrenty. 

Odkudkoliv ze sítě tedy zadám do prohlížeče adresu serveru a port PyLoadu a tím 

se dostanu na tento program. 

Zde už je to jednoduché, jednoduše zadám nové stahování, zadám odkaz 

a stahování začne. 

PyLoad jsem instaloval především kvůli uloz.to, kde se před stahováním musí 

zadávat takzvaná capcha (opisujete kód) a to bohužel s příkazem wget nejde, 

protože jste stále v příkazovém řádku. PyLoad toto vše zvládá a jako bonus dokáže 

držet neomezený počet aktivních stahování z uloz.to najednou, což normálně možné 

není. 
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2.5 SSH a SFTP 

 

SSH, anglicky secure shell, česky zabezpečený řádek, je program, díky kterému 

nemusím mít k serveru neustále připojenou klávesnici a monitor, jelikož funguje, jako 

vzdálený příkazový řádek. Pro představu, pokud někdo zná, tak je to, jako 

TeamViewer, nebo vzdálená plocha chrome, ale s tím rozdílem, že se jedná jen 

o příkazový řádek. 

Díky SSH právě dokáži nastavovat server z jakéhokoliv místa v síti a z libovolného 

zařízení, na kterém stačí mít SSH klienta. 

SFTP není opět program, ale jen protokol, který je součástí balíku openSSH-server 

a stejně jako SMB funguje pro přístup a správu k souborům a adresářům na serveru, 

pouze potřebuje na Windows klienta, který ho dokáže připojit. 

 

2.6 Wake on LAN 

 

Technologie Wake on LAN umožňuje vzdálené zapnutí počítače, v mém případě 

tedy serveru. Funguje to tak, že opět z libovolného zařízení připojeného k domácí síti 

můžeme do síťové karty počítače poslat takzvaný magický paket (magicpacket), 

který karta zpracuje a následně pošle základové desce v počítači příkaz na zapnutí 

PC. Tato funkce musí být povolena jak v BIOSu, tak v operačním systému. 

 

2.7 Youtube-dl 

 

Youtube-dl je program, který mi dovoluje stahovat videa skoro z každé webové 

stránky. Nejdříve si stáhne celou stránku, najde na ní video a to potom stáhne. 

Z názvu vyplývá, že se jedná o nástroj určený pro YouTube. Zvládá, ale většinu 

video serverů a to například Facebook i iVysílání ČT. 

Přiznám se, že jej používám především na videa, na kterých jsem já, nebo členové 

mojí rodiny. 
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2.8 Hlasové ovládaní 

 

Server je možné ovládat hlasem pomocí mého telefonu. Přesněji pomocí aplikace 

tasker a autovoice s několika pluginy. Tasker je aplikace určená pro automatizaci 

telefonu, nastavíme podnět a tasker provede zadaný úkol. Nastavil jsem tedy 

pomocí autovoice, na jaké slovní spojení má reagovat a co má poté provést. 

Například, podržím tlačítko domů, aby telefon začal naslouchat, řeknu „Zapni 

server“, tasker pomocí Wake on LAN odešle paket do serveru, čímž ho zapne a 

odvětí mi „Server bude zapnut“. Tímto velice jednoduchým způsobem již mohu 

nastavit, co chci, aniž by to zabralo moc času. Zároveň všechno funguje v češtině. 

 

2.9 Emby 

 

Emby tvoří základ multimediálního serveru pro můj server. Zároveň vytváří i DLNA 

server pro sledování obsahu přímo v televizi. 

Právě přes něj se dívám na filmy, seriály, různá videa a také si pouštím hudbu. 

Funguje podobně jako pyLoud či uTorrent. Do webového prohlížeče zadám adresu 

s portem a dostanu se na webovou stránku Emby s veškerým obsahem. Jelikož se 

na něm nachází i rodinná videa a fotky, tak je přístup pod účty. 
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2.10 ownCloud 

 

Všichni víme, jak vypadají cloudová úložiště, a to ať už se bavíme o Disku Google, 

OneDrive či Dropboxu. OwnCloud je opensource projekt, který vám po nainstalování 

pomůže vytvořit váš vlastní cloud, kde máte všechno. Můžete vytvářet účty, sdílet 

soubory, nastavovat kvóty úložiště a všechno toto, se jako cloud i chová. Jedná se 

opravdu o váš vlastní cloud. 

 

 

Pomocí ownCloud jsem si tak tedy vytvořil vlastní kalendář, který se synchronizuje 

s mým telefonem, vlastní službu na streamování hudby a mnoho dalšího.  
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2.11 Apache a Drupal 

 

Apache je svobodný, multiplatformní HTTP (webový) server, který se v současné 

době používá na většině serverů. Právě na něm běží většina webových stránek a tak 

ani já jsem se nevydal jiným směrem. Pomocí programu drupal jsem dokázal vytvořit 

poměrně jednoduché webové stránky. Podařilo se mi všechno propojit, aby byl 

přístup jednoduchý a co nejvíce vstřícný. 

 

 

 

Zatím na nich ale moc obsahu není. V menu se nachází pouze jeden odkaz, který 

nás odkáže do cloudu, kde se momentálně nachází většina funkcí dostupných 

z webového prohlížeče. 

 

Na routeru je nastavená DDNS, což znamená, že místo veřejné IP adresy mohu 

používat libovolnou doménu, a tak je tento web normální webová stránka. 

Všechny služby jsou nastaveny tak, aby šlo opravdu o cloud, takže jsou přístupné, 

z kteréhokoliv místa na planetě, kde je internetové připojení. 

Z domu, na vlastní Wi-Fi, ale běží vše nejrychleji, jelikož rychlost není omezena 

tarifem od poskytovatele internetu, a tak sledování filmů v plné kvalitě si užijeme jen 

doma.  
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3. Shrnutí 

Před koncem své ročníkové práce tedy shrnu můj Jirka-server (ano, toto je oficiální 

název mého domácího serveru).  

Myslím, že jsem vám již představil všechny jeho dosavadní funkce (pokud jsem 

žádnou nezapomněl, nebo nepovažoval za nutné ji zmiňovat). 

Neustále přidávám funkce, a tak se i tato práce velice rychle stane zastaralá a 

neaktuální potom, co ji dokončím. 

Jirka-server mám ve vývoji něco přes rok, a momentálně se na něm nachází přes 

350 filmů v HD a fullHD, 33 kompletních seriálů, moje hudba, všechny rodinné fotky 

a videa a já si na něj kompletně vše zálohuji. Každý, kdo u nás doma chce, si tedy 

může prohlédnout, nebo pustit, co se mu líbí a také má k dispozici úložný prostor pro 

svoje soubory. Pokud by si nevybral ze zásoby videotéky, tak mi stačí říct a já ji 

doplním. 

Jen málokdo si stále uvědomuje, že to všechno, o čem jsem do teď psal, všechny ty 

funkce a protokoly, zvládá počítač, který by doma již nikdo nechtěl, nestačil by ani 

pro běžnou práci. 

Třeba se někdo, kdo čte tuto práci, nechá inspirovat a podaří se mu něco 

podobného, nebo lepšího vymyslet. Jelikož vždy je cesta i tam, kde ji nevidíme. A já 

jsem se obzvlášť naučil přidávat věcem funkce, které umět nemají. Protože to vždy 

jde, jen musí člověk chtít.  
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4. Další možnosti 

Doposud jsem psal o mém domácím serveru a držel se pravidla, udělej si sám. Ale 

není to jediná cesta, že ano. Takový server se dnes dá již i koupit, bez nějaké velké 

potřeby jej nastavovat. Pokud teď rychle nahlédnu na internet, tak narazím 

především na QNAP, WD My Cloud a Synology. Sám nemám zkušenosti ani s 

jednou z těchto možností. Výkonem dokonce převýší můj „slabý“ server, ale cenově 

už je to někde jinde. Zároveň si také myslím, že i přesto všechno, v tuto chvíli 

dokáže můj server více věcí a to díky Linuxu, kde navíc mohu kdykoliv cokoliv 

doinstalovat.  

Moje řešení není pro všechny, a proto zde uvádím možnosti výrobců, kteří veškerou 

práci již provedli za vás a prodávají hotový produkt, bohužel je to poznat 

i na pořizovací ceně. 

Pokud si nechcete vytvářet něco sami, tak ideální volba pro vás se odvíjí od toho, 

kolik do ní chcete investovat. (Přemýšlel jsem, jakým způsobem mám provést 

porovnání některých možností a napadla mne tabulka, která bývá vždy 

nejpřehlednější). V tabulce porovnávám určitá kritéria, z mého pohledu velmi 

důležitá: 

 

Vlastnost: Jirka-server QNAP TS-228 Synology 
DS218+ 

WD My Cloud - 3TB 

RAM 1 GB 1 GB 2 GB - 

Počet jader CPU 1 2 2 2 

Frekvence CPU 2.8 Hz 1.1 GHz 2 GHz - 

Wi-Fi NE ANO NE NE 

DLNA ANO ANO ANO - 

SMB ANO - - - 

SFTP ANO - - - 

Bluetooth NE ANO ANO NE 

AirPlay NE ANO ANO - 

Správa kamer NE ANO ANO NE 

S HDD ANO NE NE ANO 

Kapacita 4 TB - - 3 TB 

Max kapacita - - 20 TB - 

Počet slotů SATA 3 2 2 1 
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Vlastnost: Jirka-server QNAP TS-228 Synology 
DS218+ 

WD My Cloud - 3TB 

Přístup z internetu ANO ANO ANO ANO 

Možnost 
doinstalovávat 
funkce 

 
ANO 

 
ANO 

 
- 

 
- 

Synchronizace s 
cloudem 

ANO ANO ANO ANO 

USB 2.0 8 1 0 0 

USB 3.0 0 1 3 1 

Kódování videa - Full HD - - 

DVB-T/S NE NE ANO NE 

Stahování torrentů ANO NE NE NE 

Stahování z YT ANO NE NE NE 

Propojení se 
sociálními sítěmi 

NE ANO ANO - 

Správa z telefonu ANO NE NE NE 

Cena - 3 603 Kč 9 099 Kč 3 899 Kč 

 

* srovnání v takových základních věcech 

 
Pokud chcete domácí server, tak je to opravdu o tom, co od něj očekáváte, a podle 
toho musíte vybírat.  
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Závěr 

Ve zkratce jsem vám ukázal, co jsem si doma vytvořil a čemu se volnočasově věnuji. 

I když musím konstatovat, že poslední dobou ani moc ne, protože za tu dobu, co píši 

tuto práci, jsem strávil více času u ní, než u mého serveru. V závěru jsem se vám 

také snažil ukázat i jiné možnosti, „než udělej si sám“.  

Všem bych doporučil, aby si domácí server pořídili nebo vytvořili. Má to nesčetné 

výhody, především to usnadňuje život (mluvím ze své zkušenosti, mám to ověřeno 

v praxi) a rozhodně šetří čas, který se dá využít i na jiné aktivity. Dokonce mi to již 

potvrdili i moji rodiče. 

Domnívám se, že jsem ukázal, že to opravdu není žádná věda. 

Domácí server, pro mě tedy Jirka-server, je teď můj nejdelší projekt. Také jsem chtěl 

dokázat, že co se nejen elektroniky týče, je to jen o tom, co víte a jaké máte nápady 

a cíle. Není hned všechno na odpis po tom, co se to začne „sekat“, ale záleží, jaké 

jiné využití pro to dokážete nalézt. 

 

Resumé 

As a topic of my coursework, I chose a home server. I explained to you how these 

devices work and, together with that, introduced my own solution. In addition, I 

showed some solutions from a big companies which already started serial 

production. 

I believe that I brought an idea to your heads and that you might start using this 

solution.  
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