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1. Cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudování špičkově vybaveného digitálního pracoviště na PF UJEP, 
které  bude  sloužit  především pro  výuku  programování  a  počítačového  modelování  i  pro 
samostatnou  práci  studentů  studijního  programu  fyzika,  v bakalářském  studijním  oboru 
„Počítačové  modelování  ve  fyzice  a  technice“  a  v magisterském  oboru  „Počítačové 
modelování ve vědě a technice“. Tohoto cíle bylo dosaženo, jak je popsáno dále. 

2. Postup řešení

Původní projekt předpokládal z investičních prostředků nákup 9 pracovních stanic a 1 serveru. 
Dále bylo v plánu vybavení pracovních stanic operačními systémy Windows a Linux a nákup 
10 licencí kompilátoru Visual Fortran 6.0. Z neinvestičních prostředků bylo v plánu 
zakoupení 9 monitorů 19“, licencí Visual C++ 6.0, MS Office 2000, Upgrade na 1 licenci 
Visual Fortran 6.0, 1 síťový přepínač (switch) a zálohové zdroje (UPS).

Při zahájení řešení projektu bylo nutné reagovat na některé změny na trhu, ke kterým došlo 
v průběhu schvalování projektu, a proto jsme požádali písemně FRVŠ o provedení a schválení 
změn dopisem ze dne 29. května 2002 a této naší žádosti bylo vyhověno v odpovědi ze dne 1. 
července 2002 (č.j. 484/2002).

O změny jsme požádali především vzhledem k těmto okolnostem: 
− Cenové relace i technické parametry v oblasti špičkové výpočetní techniky se neustále 

vyvíjí a to takovým způsobem, že nebylo v době podání návrhu projektu možné přesně 
specifikovat konfiguraci a počet pracovních stanic, které bude možné zakoupit. Bylo 
pravděpodobné, že se podaří vybavit učebnu více pracovními stanicemi, a všechny 
budou přitom mít vzhledem k vývoji vyšší výkon, než bylo uvedeno v původním 
projektu. 

− Vedení PF UJEP nám vyšlo vstříc a uvolnilo pro účely projektu větší učebnu než bylo 
plánováno. Do této učebny je možné umístit až 20 počítačů.
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− Ze zkušenosti s výukou programování a počítačového modelování vyplývá, že 
neocenitelnou pomůckou, výrazně zvyšující účinnost výuky, je datový (multimediální) 
projektor. Vzhledem k rozsahu výuky v učebně bylo rozhodnuto učebnu vybavit 
projektorem, který bude nainstalován trvale, a proto jsme požádali o možnost zakoupit 
datový projektor z investičních prostředků v ceně cca 150 až 200 tisíc Kč.

− V době návrhu jsme předpokládali, že pracovní stanice budou vybaveny zároveň dvěma 
operačními systémy – MS Windows 2000 a Linux. Vývoj v oblasti operačních systémů, 
zájem ze strany studentů a horší zkušenosti se správou počítačové sítě Windows nás 
přesvědčily, že nejvýhodnějším řešením s ohledem na charakter výuky počítačového 
modelování bude instalace pouze jediného operačního systému – Linux. Místo produktů 
firmy Microsoft jsme navrhli zakoupit Intel Fortran Compiler 6.0, který je velmi 
podobný původně požadovanému Visual Fortranu 6.0 a testováním na jiných 
pracovištích byla zjištěna jeho vysoká výkonnost. Další software potřebný pro výuku 
pod operačním systémem Linux je šířen zdarma nebo bude zakoupen z jiných 
prostředků.

− K učitelskému počítači a pro část studentů jsme navrhli zakoupení LCD monitorů místo 
klasických (CRT) monitorů. Důvodem byla jednak úspora místa na stole, jednak i 
zdravotně lepší parametry LCD displejů. Ceny LCD monitorů navíc také postupně 
klesaly, takže počet zakoupených LCD monitorů závisel na nabídce dodavatele v 
připravovaném výběrovém řízení.

− Došlo k dohodě s Centrem informatiky o umístění našeho nového serveru v jejich racku 
v klimatizované místnosti. Jelikož ten má již zabudovanou UPS, nebylo již nutné dále o 
nákupu zálohovacího zdroje uvažovat.

S těmito schválenými změnami jsme dále řešili  projekt.  Nejprve byl,  vzhledem k výhodné 
cenové nabídce ve srovnání s ostatními dodavateli,  zakoupen datový projektor značky 3M, 
který po propojení s počítačem učitele usnadní výuku. Rovněž byly zakoupena multilicence 
pro Intel Fortran Compiler 6.0 na 10 počítačů. Dále bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku 
počítačů,  ve  kterém  byla  vybrána  jako  nejlepší  nabídka  firmy  AS  Comp,  která  byla 
nejvýhodnější (cenou, kvalitou i servisními podmínkami) a umožnila nákup 18 pracovních 
stanic Integra 7100 pro studenty, 1 pracovní stanice Integra 7100 pro učitele a 1 server IBM 
se špičkovými  parametry  a  dále  umožnila  vybavení  všech  pracovních  stanic  17“  LCD 
monitory. Spojení mezi počítači zajišťuje přepínač 3COM, který má 24 vstupů 10/100 Mb/s a 
1 vstup 1 Gb/s. 

Mezitím  probíhaly  práce  na  úpravách  místnosti,  která  byla  určena  pro  vybudování 
počítačového  pracoviště  –  byly  odinstalovány  původní  nevyhovující  lavice  a  nahrazeny 
většími staršími lavicemi.  Vzhledem k tomu, že tyto  lavice nejsou příliš  stabilní,  rozhodlo 
vedení fakulty o nákupu nových počítačových stolů během ledna 2003 z jiných prostředků 
fakulty. Nově byla vybudována elektroinstalace a rozvody počítačových sítí, které propojují 
počítače mezi sebou a Centrem informatiky, kde je umístěn server. Všechny tyto práce byly 
uhrazeny z jiných prostředků.

Na počítače byl  nainstalován operační  systém Suse Linux 8.1 CZ a základní  programové 
vybavení, např. Intel Fortran Compiler 6.0 a MATLAB. Bylo vyřešeno síťové propojení se 
serverem, na kterém je instalován opět operační systém Linux. Tento server dále slouží jako 
správce  licencí  programu  MATLAB,  který  byl  pořízen  z jiného  projektu  a  umožňuje 
spouštění tohoto produktu na kterémkoli  počítači v učebnách i po celé katedře fyziky.  Pro 
případ, že by bylo nutné studentům předvádět programy či ukázky z prostředí MS Windows, 
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je učitelský počítač vybaven programem VMware 3.0, který umožňuje instalovat libovolnou 
verzi MS Windows přímo pod operačním systémem Linux.

3. Technická specifikace přístrojového vybavení

a) 1 ks pracovní stanice „Učitel“ Integra 7100 LAN:

Chipová sada : Intel 845PE 
Motherboard: ASUS P4PE, Serial ATA, i845PE, DDR333, 1Gbit LAN, IEEE 1394 
Procesor : Intel Pentium 4  2.53A GHz  
Paměť : 2××512 MB 333MHz DDRAM (1024 MB RAM)
Grafická karta: ATI RADEON 9000pro (DVI,TV-out) 64MB DDR
TV Tuner: Pinnacle Studio PCTV PRO - stereo + FM RADIO tuner
Pevný disk: 2×× 120 GB UDMA 133/7200 ot./min (WD 1200JB 8MB cache)  
Zvuková karta: SB 5.1 Live  
Klávesnice: PS/2 , Win 95/98 česká Keytronic KT 800
Myš: PS/2 třítlačítková s kolečkem optical
Floppy mechanika: 3,5“
DVD RW: DVD  HP dvd-writer dvd200i
DVD Rom: DVD-ROM Sony 16xDVD/40xCD + Cyberlink PowerDVD
Síťová karta 10/100/1000  integrovaná  
Provedení: ATX Triline INTEGRA
Záruka: 3 roky  + 5 let servis v místě zákazníka

b) 18 ks pracovních stanic „Student“ Integra 7100 LAN:

Chipová sada : Intel 845PE 
Motherboard: ASUS P4PE, Serial ATA, i845PE, DDR333, 1Gbit LAN, IEEE 1394 
Procesor : Intel Pentium 4  2.53A GHz  
Paměť : 2××512 MB 333MHz DDRAM (1024 MB RAM)
Grafická karta: ATI RADEON 9000pro (DVI,TV-out) 64MB DDR
Pevný disk: 1x 120 GB UDMA 133/7200 ot./min (WD 1200JB 8MB cache)  
Zvuková karta: SB 5.1 Live  
Klávesnice: PS/2 , Win 95/98 česká Keytronic KT 800
Myš: PS/2 třítlačítková s kolečkem optical
Floppy mechanika: 3,5“
DVD Rom: DVD-ROM Sony 16xDVD/40xCD + Cyberlink PowerDVD
Síťová karta 10/100/1000  integrovaná  
Provedení: ATX Triline INTEGRA
Záruka: 3 roky + 5 let servis v místě zákazníka

c) 18 ks LCD panelů 17“ Hyundai ImageQuest L17A White včetně DVI kabelu

d) 1 ks LCD panelů 17“ Viewsonic VX700 včetně DVI kabelu
- záruka 3 roky ČR

e) 1ks serveru IBM RACKMOUNT
- X 245 Series 2×P4 Xeon 2,2 GHz 400MHz FSB
- 6 HDD 15 000 ot./min. Hot Swap 36.4 GB IBM
- paměť 1GB ECC
- CD,FDD, příslušenství ,1×1000/100/10T 
- záruka 3 roky ČR

f) 1ks aktivní prvek  3Com 3300 24×10/100 1×1000 TX
- přepínač (switch)
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- 24 vstupů 10/100 Mb/s
- 1 vstup 1Gb/s
- záruka 5 let ČR

g) 1 ks datový projektor 3M MP 8749
− 2000 lumen dle ANSI, XGA, manuální zoom a focus, digitální lupa, 2× PC, 2× video, IR 

dálkové ovládání včetně PC mouse, repro 2×2W, laserové ukazovátko, 3,2 kg

h) Intel Fortran Compiler 6.0
− multilicence vývojového prostředí programovacího jazyka Fortran 90 pro 10 počítačů

4. Komentář k čerpání finančních prostředků

a) Investice
Z investičních  prostředků  byly  pořízeny  položky  dle  tabulky  „Přehled  hmotného  a 

nehmotného  majetku  pořízeného  z  investičních  prostředků  Fondu  rozvoje  vysokých  škol  a 
z prostředků VŠ“, tedy 19 pracovních stanic, server a dataprojektor. Z tabulky vyplývá, že prostředky 
byly  čerpány  v souladu  s projektem  včetně  schválených  změn,  a  že  fakulta  přispěla  ze  svých 
prostředků více než jednou třetinou celkových investičních nákladů (příspěvek fakulty činil 515 tisíc  
Kč, přičemž celková částka činila 1 538 tis. Kč).

b) Neinvestice
Z neinvestičních prostředků v celkové výši 372 tisíc Kč přispěla fakulta částkou 125 tis. Kč, 

tedy opět více než jednou třetinou. Tato částka byla použita na nákup 18 LCD monitorů Hyundai  
(celkem  296 400  Kč),  aktivního  prvku  3COM  (33  524  Kč),  kabelů  pro  připojení  počítače 
k dataprojektoru (3 294 Kč) a multilicence Intel Fortran Compiler 6.0 (38 782 Kč).

5. Závěr

V souladu  s projektem  a  jeho  schválenými  změnami  bylo  vybudováno  špičkové  digitální 
vzdělávací pracoviště, vytvářející plné předpoklady pro rozvoj bakalářského a magisterského 
studia počítačového modelování programu Fyzika na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. 
Purkyně, a to i se zřetelem na připravované doktorské studium. 

Toto pracoviště umožní inovaci výuky i pro studenty učitelství přírodovědných a technických 
oborů  a  vytváří  předpoklady  pro  zapojení  studentů  formou  samostatné  tvůrčí  činnosti  a 
diplomových prací do vědecké práce uskutečňované v rámci rozsáhlejší spolupráce s dalšími 
VŠ a pracovišti (např. MFF UK, FSI ČVUT).

Přidělené finanční prostředky byly čerpány s důrazem na jejich maximální účelnost a 
hospodárnost a v souladu s projektem, popř. se schválenými změnami. Veškeré cíle vytyčené 
v projektu byly dosaženy. 

V Ústí nad Labem dne 7. ledna 2003 RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
řešitel projektu


