
Závěrečná zpráva projektu FRVŠ
Název projektu: Inovace počítačové učebny PřF UJEP 
Řešitel: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
Pracoviště: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
TO / spec.:  A / b 
Dotace z FRVŠ: 1736 tis. Kč 
Příspěvek školy: 390 tis. Kč 

1. Cíle řešení
Cíle projektu byly následující: 

• Inovace dosluhujícího vybavení počítačové učebny Přírodovědecké fakulty číslo CN 245, 
vybavené počítači v roce 2002, které byly nepřetržitému provozu a na hranici životnosti. 
Rovněž  výkon  procesorů  Pentium  4  nebyl  dostatečný  pro  aplikace,  se  kterými  pracují 
studenti  bakalářského oboru Počítačové modelování  ve fyzice  a  technice  a  navazujícího 
magisterského  oboru  Počítačové  modelování  ve  vědě  a  technice.  Cílem  proto  bylo 
zakoupení nových počítačů, které staré počítače nahradí a umožní svým výkonem spouštění 
náročných aplikací. 

• Vytvoření  studentského  počítačového  clusteru  propojením  PC  v  učebně  přes  stávající 
gigabitový přepínač. Bude pak možné spouštět úlohy jak sériově na jednotlivých PC, tak 
paralelně v prostředí MPI. Zároveň bude možné, aby studenti spouštěli své úlohy vzdáleně 
(např. z domova). 

• Rozšířit přístup do učebny i pro studenty kateder matematiky a chemie. Učebna CN245 byla 
dosud přístupná zejména studentům katedry fyziky studujících v oborech zaměřených na 
počítačové modelování. Cílem je umožnit přístup studentům kateder matematiky a chemie, a 
to především v předmětech, ve kterých se učí používat informační zdroje, různé programové 
balíčky užívané ve svých oborech, pro zpracování dat získaných v průběhu experimentální 
práce v laboratoři. Přístup bude umožněn i pro samostatnou práci studentů. 

• Rozšířit softwarové vybavení učebny o multilicence programů Mathematica a ChemOffice, 
aby mohli efektivně využívat tuto učebnu i studenti kateder matematiky a chemie. 

• Vybavit počítačovou učebnu interaktivní tabulí s dataprojektorem. Ta bude sloužit zejména 
didaktikům  přírodovědných  předmětů,  kteří  by  měli  zvládnout  práci  s  touto  učební 
pomůckou. 

2. Postup řešení
Klíčovým  úkolem  při  řešení  projektu  byl  nákup  a  instalace  vybavení,  kterým  se  inovovala 
počítačová učebna Přírodovědecké fakulty UJEP. Proběhly celkem 4 nákupy přesně tak, jak byly 
plánovány v projektu:
Zakoupení licencí programu Mathematica
Nákup licencí software Mathematica proběhl bez výběrového řízení, neboť v České Republice je 
pouze jeden výhradní dodavatel. Síťovou multilicenci programu Wolfram Mathematica 8 pro 20 
uživatelů dodala firma Elkan s.r.o. a je možné ji používat jak pod OS Linux, tak i Windows.
Zakoupení licencí programu ChemOffice
Nákup licencí software ChemOffice proběhl také bez výběrového řízení, neboť v České Republice 



existuje pouze jeden jeho výhradní dodavatel. Program ChemOffice 2010 Pro EDU pro 17 uživatelů 
by dodán firmou SciTech s.r.o.,  přičemž z projektu FRVŠ bylo uhrazeno 6 licencí a zbylých 11 
licencí bylo dokoupeno za finančního přispění PřF UJEP, do celkového počtu 19 licencí je nutné 
přidat 2 licence, které již byly na katedru chemie zakoupeny. Zakoupený balík pro OS Windows 
obsahuje nejnovější verze programů:

• ChemBioDraw Ultra 12.0

• ChemBio3D Ultra 12.0

• ChemBioFinder Pro 12.0

• E-Notebook

• ChemScript

• předplatné chemických databází
Vybavení učebny novými počítači
Na zakoupení souboru 19 PC bylo vypsáno výběrové řízení podle platné směrnice UJEP. Bylo 
osloveno 7 dodavatelů, z nichž na výzvu odpověděli 4 dodavatelé a další 3 dodavatelé se přihlásili 
do  soutěže  na  základě  výzvy na  internetových  stránkách  UJEP,  celkem se  tedy vybíralo  ze  7 
nabídek,  1  nabídka  byla  vyloučena  pro  nesplnění  zadání.  Výzva  pro  veřejnou  zakázku  byla 
koncipována tak, aby za cenu v daném cenovém rozpětí byla nabídnuta nejvýkonnější konfigurace 
při zachování vysoké kvalita pro 19 PC. Každý uchazeč mohl nabídnout až 3 varianty řešení. Jako 
nejvýhodnější  byla  vyhodnocena nabídka firmy CCS International  s.r.o.,  která  nabídla 19 PC v 
následující konfiguraci:

• základní deska ASUS M4A87TD EVO, socket AM3, AMD 870, síťová karta 1 GB, DDR3 
1600/1333 MHz

• šestijádrový procesor AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.2 GHz,  socket  AM3, 
9 MB cache

• 8 GB (2×4GB) paměti DDR3 Kingston 1333 MHz

• grafická karta  ASUS nVidia ENGTX 470,  1280 MB DDR5, 448 CUDA cores,  Graphic 
Clock 607 MHz, Processor Clock 1215 MHz

• pevný disk Seagate Barracuda 750 GB SATA II, 7200 ot/min, 32 MB cache, přístupová doba 
<8,5 ms

• mechanika DVD/RW/RAM SATA

• zdroj Fortron 550 W, AX550-60APN

• skříň Thermaltake VK90001N2Z Element

• klávesnice CZ/ENG, dvoutlačítková myš s kolečkem

• monitor  24“  LCD  Samsung  2443BW,  5ms,  kontrast  1000:1,  Pivot,  DVI,  rozlišení 
1920×1200 bodů.

Na jeden testovací počítač byl nainstalován systém SUSE Linux 11.3 a jako druhý operační systém 
byly nainstalovány Windows 7. Zároveň byly do obou systémů nainstalován software buď volně 
dostupný nebo se zakoupenými licencemi pro práci studentů v učebnách, zejména: Mathematica, 
ChemOffice, Intel Fortran, Intel C++, MATLAB, Comsol Multiphysics, IDL, Lazarus, OpenOffice, 
LaTeX,  MS  Visual  Studio  (pouze  pro  Windows).  Sestava  byla  otestována  a  nakopírována  na 
zbylých 18 PC.
Během září 2011 pak proběhla výměna starých počítačů za nové a proběhl testovací provoz učebny, 
při kterém byly odstraněny nedostatky. Operační systém Linux je primárním operačním systémem, 



jako druhý OS lze používat Windows 7 (po restartu systému). Uživatelé Linuxu se přihlašují do 
svého domácího adresáře na serveru physics.ujep.cz, mohou se tedy přihlásit na libovolný počítač v 
učebně. Uživatelé Windows mají zatím k dispozici jeden studentský účet. 
V  zimním  semestru  2010/2011  byla  již  učebna  uvedena  do  plného  provozu.  Stará  PC  byla 
převedena do laboratoří katedry fyziky, na katedru matematiky, část našla využití na Fakultě umění 
a designu a část počítačů byla odepsána, neboť byly již nefunkční. 
Nákup interaktivní tabule
Při  nákupu interaktivní  tabule s  dataprojektorem bylo  vypsáno výběrové řízení,  ve  kterém byli 
osloveni 4 dodavatelé. Zde se z pohledu směrnice UJEP jednalo o zakázku menšího rozsahu (do 
500 tis. Kč). Na základě výběrového řízení pak byla vybrána nabídka firmy Profimedia s.r.o., která 
jako jediná poslala svoji nabídku. Dodávka zahrnovala 

• interaktivní tabule Activboard A378PRO s úhlopříčkou 200 cm, vestavěnými reproduktory, 
systémem ActivArena

• software Activstudio 3 CZ / Activinspire (výukový a ovládací software)

• dataprojektor Hitachi ED-A411 s ultrakrátkou projekční vzdáleností, XGA, 2000 ANSI lm

• pylonový systém pro tabuli Activboard, který umožňuje vertikální posuv interaktivní tabule 
i s dataprojektorem a s odklopnými keramickými tabulovými křídly

• odpovědní (hlasovací) systém Activexpressionpro 32 studentů

• instalaci, kabely, konektory a zaškolení
Součástí  nabídky byla instalace,  která proběhla v měsíci  prosinec 2010. Projekce je možná jak 
z učitelského  počítače,  tak  i  z  notebooku  přednášejícího.  V únoru  2011  pak  proběhne  školení 
pracovníků, které je v ceně této dodávky. Do konce zimního semestru 2010/2011 zůstala zároveň 
plně funkční projekce na plátno pomocí dataprojektoru zakoupeného v roce 2002.
Studentský počítačový cluster
Všechna PC v učebně byla propojena do počítačového clusteru s využívajícího knihovny Intel MPI. 
Uživatelé se mohou přihlásit do clusteru vzdáleně a spouštět úlohy buď jednotlivě na jednotlivých 
PC, nebo paralelně pomocí MPI. K výpočtům lze využívat i grafické karty NVidia GeForce GTX 
470 s architekturou CUDA.
Informovanost studentů a vyučujících
Byla vytvořena webová stránka http://physics.ujep.cz/ucebna245 informující o vybavení učebny a 
obsahující informace potřebné pro všechny uživatele učebny, např. odkaz na rozvrh učebny a rozpis 
služeb, které zajistí dohled nad učebnou mimo dobu výuky. Vyučující, kteří měli v zimním semestru 
rozvrhovanou  výuku  v  učebně,  byli  seznámeni  se  změnami.  Pracovníci  kateder  chemie  a 
matematiky byli informováni o možnosti využívat učebnu pro výuku. Dne 3. února 2011 proběhne 
od firmy Profimedia s.r.o. školení všech zájemců z řad vyučujících o práci s interaktivní tabulí. 
Koncem února  2011 plánujeme uspořádání  semináře,  na  kterém seznámíme s  inovacemi  členy 
kateder fyziky, chemie a matematiky. Následovat budou speciální semináře k základnímu využití 
programů Mathematica a ChemOffice.
Zavádění učebny do výuky
Zahájení provozu v zimním semestru 2010/2011 bylo prospěšné zejména pro studenty bakalářského 
oboru Počítačové modelování ve fyzice a technice a navazujícího magisterského oboru Počítačové 
modelování ve vědě a technice, kteří mohou nyní provádět mnohem snadněji náročné numerické 
výpočty v již zavedených předmětech jako Úvod do molekulárních simulací, Molekulární simulace 
a  aplikace,  Paralelní  programování,  Počítačová  fyzika  I-III,  Numerická  matematika  I-II  nebo 
Počítačové modelování I-IV. Jelikož tyto předměty byly již v učebně vyučovány, nedochází v jejich 

http://physics.ujep.cz/ucebna245


výuce k podstatným změnám. Ve studijních programech Chemie a Matematika dojde k zavádění 
učebny  a  zakoupeného  software  do  výuky,  především  s využitím  programů  Mathematica  a 
ChemOffice.  Na katedře  chemie  byl  program ChemOffice  začleněn  do sylabů  dvou předmětů: 
Chemická informatika a Výpočty a odhady v chemii. V didaktikách předmětů pro učitele fyziky, 
chemie  a  matematiky  bude  postupně  do  výuky  zavedeno  používání  interaktivní  tabule  (např. 
předměty  Didaktika  fyziky  III,  Didaktika  chemie  III,  ICT ve  vyučování  matematiky,  Moderní 
trendy  ve  vyučování  matematice).  Nově  vznikne  výběrový  kurs  programování  s  využitím 
technologie CUDA. 
Další rozvoj učebny
Nad rámec tohoto projektu byly s vedením PřF UJEP dohodnuty finanční prostředky na další rozvoj 
učebny:

• V lednu 2011 bude zakoupen nový server  physics.ujep.cz (místo stávajícího serveru, který 
slouží  nepřetržitě  od  roku 2002),  na  kterém jsou jednak  účty (domácí  adresáře,  e-mail,  
webové stránky) všech studentů i vyučujících a jednak webové stránky katedry fyziky PřF 
UJEP. Důvodem je stáří serveru a nutnost rozšíření diskové kapacity, která pro starý server 
již není možná. Na novém serveru plánujeme co nejdříve instalaci programu Samba, aby i 
uživatelé Windows měli své účty na serveru physics.ujep.cz.

• Bude zakoupena nová velká tabule pro popis fixem o rozměrech 240×120 cm, která bude 
instalována vedle interaktivní tabule. Pro hlasovací systém a další potřeby vyučujících bude 
pořízena uzamykatelná skříňka.

• V učebně bude instalována klimatizace, jelikož provoz výkonných PC v letních měsících by 
nebyl možný (při plném vytížení všech PC při výpočtech na grafických kartách činí jejich 
celkový příkon až cca 6 kW, čemuž odpovídá teplo uvolněné do místnosti).

3. Změny projektu
V projektu nebyly provedeny žádné změny.

4. Výsledky a výstupy řešení
Konkrétními výstupy jsou:

• 19 nově zakoupených PC, na která byly nainstalovány operační systémy (SUSE Linux 11.3 
a  Windows  7)  a  veškerý  software  potřebný  pro  výuku,  byla  propojena  se  serverem 
physics.ujep.cz,  kde  se  nachází  domovské  adresáře  uživatelů  a  síťové  licence  (stávající 
licence Matlab, Comsol Multiphysics, IDL, kompilátory a knihovny Intel Fortran a C++, 
Mathematica).  Na  začátku  zimního  semestru  2010/2011  byla  všechna  PC  umístěna  do 
učebna učebny (učebna s označením CN 245, Přírodovědecká fakulta UJEP, budova kateder, 
České mládeže 8, Ústí nad Labem), byla funkční a používala se pro výuku. Všechna PC byla 
propojena  do studentského počítačového clusteru  a  je  na  nich  v  prostředí  Linux možné 
vzdáleně spouštět  výpočty na PC  jednotlivě (např.  využít  grafických karet CUDA nebo 
programovat pomocí OpenMP) nebo na celém clusteru spouštět paralelní výpočty pomocí 
MPI .

• Nově zakoupená multilicence programu Mathematica 8 v počtu 20 licencí nainstalovaná na 
všechna PC v učebně a spravovaná přes licenční server na physics.ujep.cz. 

• Nově  zakoupená  multilicence  programu ChemOffice  Pro  12.0  pro  Windows,  která  byla 
nainstalována na všechna PC v učebně.

• Nově  zakoupená  interaktivní  tabule  Activboard  s  ovládacím  software  Activinspire, 
dataprojektorem  Hitachi  ED-A411  s  ultrakrátkou  projekční  vzdáleností,  instalované  na 



pylonový systém pro  tabuli  Activboard  s  odklopnými  keramickými  tabulovými  křídly a 
odpovědní systém Activexpression pro 32 studentů, vše zprovozněno a funkčně napojeno na 
PC vyučujícího.

• Webová stránka http://physics.ujep.cz/ucebna245 s popisem softwarového vybavení učebny 
a návody či průvodci na přihlášení a základní použití nainstalovaných programových balíků. 
Na této stránce bude umístěna i prezentace o řešení projektu (závěrečná zpráva).

• Projektu  byly  dále  prezentován  krátkým článkem  na  serveru  katedry  fyziky  PřF  UJEP 
(http://physics.ujep.cz/CZ/view.php?cisloclanku=2010110006).

Prezentace  učebny  bude  provedena  na  semináři,  který  bude  uspořádán  v  rámci  pravidelných 
seminářů katedry fyziky, který je plánován na konci února 2011. 
Výstupy jsou rovněž úpravy sylabů jednotlivých předmětů. Např. na katedře chemie byl program 
ChemOffice začleněn do výuky dvou předmětů – Chemická informatika a Výpočty a odhady v 
chemii. 

5. Využití finančních prostředků
Veškeré finanční prostředky byly využity na nákup hmotného a nehmotného majetku v souladu 
se schváleným projektem (podrobněji též část 2. Postup řešení):

1. 19 kusů výkonných PC - 760 tis. Kč 
Na základě  výběrového řízení  bylo zakoupeno od firmy CCS International  s.r.o.  19 PC 
v následující  konfiguraci:  základní  deska  ASUS  M4A87TD  EVO,  šestijádrový  procesor 
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition 3.2 GHz, 8 GB (2×4GB) paměti DDR3 Kingston 
1333 MHz, grafická karta ASUS nVidia ENGTX 470, 1280 MB DDR5, 448 CUDA cores, 
pevný disk Seagate Barracuda 750 GB SATA II, 7200 ot/min, 32 MB cache,  mechanika 
DVD/RW/RAM  SATA,  zdroj  Fortron  550  W,  AX550-60APN,  skříň  Thermaltake 
VK90001N2Z Element, klávesnice CZ/ENG, dvoutlačítková myš s kolečkem, monitor 24“ 
LCD Samsung 2443BW, DVI, rozlišení 1920×1200 bodů.

2. Interaktivní tabule s dataprojektorem - 157 tis. Kč
Interaktivní  tabule  ACTIVboard  A378PRO  s  pylonovým  systémem  a  dataprojektorem 
Hitachi ED-A111, dodavatelem na základě výběrového řízení byla Profimedia s.r.o. 

3. Multilicence programu Mathematica - 604 tis. Kč 
Síťová  multilicence  programu  Mathematica  8  (výhradní  dodavatel  Elkan  s.r.o.),  která 
umožní současné spuštění celkem 20 licencí. 

4. Multilicence programu ChemOffice - 215 tis. Kč 
6 licencí programu ChemOffice 2010 Pro EDU (výhradní dodavatel SciTech s.r.o.), dalších 
11 licencí bylo dokoupeno z finančního příspěvku PřF UJEP ve výši 388 tis. Kč, plus 2 
licence byly již na katedru chemie zakoupeny dříve (celkem 19 licencí na všechna PC v 
učebně).  Zakoupený  balík  pro  OS  Windows  obsahuje:  ChemBioDraw  Ultra  12.0, 
ChemBio3D Ultra  12.0,  ChemBioFinder  Pro  12.0,  E-Notebook,  ChemScript,  předplatné 
chemických databází.

Celková dotace z FRVŠ činí 1736 tisíc Kč. Příspěvek PřF UJEP činí 388 tisíc Kč. 

V Ústí nad Labem dne 9. ledna 2011 RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

http://physics.ujep.cz/CZ/view.php?cisloclanku=2010110006
http://physics.ujep.cz/ucebna245

