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Krátka anotácia záverečnej prezentácie 

k ukončeniu kurzu kontinuálneho vzdelávania 
 

Názov kurzu KV Minimum správcu školskej siete 

Titul, meno a priezvisko Ing. Gabriela Turyová 

Zamestnávateľ SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce 

Pracovné zaradenie učiteľ 

Počet rokov pedagogickej praxe 20 

Téma záverečnej prezentácie 

 

Diagnostika a opravy počítačovej siete 

 

Dôvod výberu témy a jej cieľové zameranie: 

V súčasnosti je veľký záujem o počítačové siete. Sú veľkým prínosom, komunikácia 

pomocou počítačov a internetu je rýchla, pružná a ekonomicky zaujímavejšia ako iné 

druhy komunikácie. Samozrejme pri bežnom používaní počítačovej siete sa vyskytnú aj 

problémy. Niektoré z nich sú špecifické, niektoré bežne sa vyskytujúce. Cieľom práce 

bolo ukázať postup pri diagnostike a riešení problémov v počítačovej sieti a to v úvode 

štandardný všeobecný postup, neskôr vyšpecifikovaný  v konkrétnych poruchách. 

 

Štruktúra a stručný obsah záverečnej prezentácie: 

V práci sa venujem popisu postupu pri riešení problémov v počítačovej sieti. V úvode je 

definovaný všeobecný postup riešenia problémov, vhodný pre použitie v akejkoľvek 

počítačovej sieti. Je rozpracovaná kontrola na fyzickej vrstve. V ďalšom postupe je 

venovaná pozornosť linkovej a sieťovej vrstve a nakoniec transportnej a aplikačnej 

vrstve. V druhej časti práce je rozpracované riešenie konkrétnych troch problémov. 

V každom z nich je popísaný spôsob definovania problému, hľadanie jeho príčin a je 

navrhnuté riešenie. Práca je doplnená obrázkami pre názornejšiu predstavu riešenia 

problémov.  

 

Praktický prínos (vlastné postupy, aktivity, názory a skúsenosti): 

Túto prácu možno použiť ako názornú ukážku diagnostiky a riešenia problémov v PC 

sieti pri vyučovaní žiakov v odbore mechanik počítačových sietí a to konkrétno vo 

štvrtom ročníku. Takto sa  výklad obohatí  konkrétnym príkladom a zároveň sa spestrí 

výučba. Vypracovanie práce je prínosom aj pre mňa osobne, takto  som sa mohla 

zdokonaliť v danej problematike. 

 

 

 

 

 

V Michalovciach dňa 28.6.2013                                                ......................................

                                                                                                   vlastnoručný podpis  


