Provozní pokyny a pravidla používání počítačových učeben FSS
1. Počítačové učebny Fakulty sociálních studií (dále jen FSS) Masarykovy univerzity (dále jen MU)
slouží k výuce a k samostatné práci studentek a studentů FSS, dále studentek a studentů jiných
fakult MU, kteří mají na FSS zapsaný předmět (dále jen uživatelů). Počítačová studovna knihovny
FSS slouží k samostatné práci studentek a studentů všech fakult MU (netýká se počítačů
v oranžové studovně, které slouží k samostatné práci uživatelů vymezených první větou tohoto
bodu).
2. Počítačové učebny jsou umístěny v místnostech PC25, PC26, v oranžové studovně knihovny
(místnost 1.52) a v počítačové studovně knihovny (místnost 1.30). Provoz zajišťují pracovníci
Centra informačních a komunikačních technologií FSS (dále „CIKT“). Počítačovou učebnu
knihovny FSS částečně zajišťují pracovníci Celouniverzitní počítačové studovny MU (netýká se
počítačů v oranžové studovně, jejichž provoz zajišťují pracovníci CIKT).
3. Pracovníci CIKT aktivují každému uživateli jeho uživatelský účet pro přístup k počítačům v
počítačových učebnách FSS. Každému uživateli, který je studentkou či studentem FSS, dále aktivují účet na linuxovém serveru FSS, který slouží především pro přístup k fakultní elektronické
poště, umístění osobních webových stránek nebo ukládání uživatelských souborů, a přidělí mu pro
tento účet uživatelské jméno a heslo.
4. Uživatelé pracující v počítačové učebně se na požádání prokáží pracovníkům CIKT svojí ISIC
kartou.
5. Jako uživatelské jméno pro přihlášení k počítačům v učebnách uživatelé použijí své UČO, jako
přístupové heslo použijí sekundární heslo Informačního systému MU. Pro přihlášení
k linuxovému serveru FSS uživatelé použijí uživatelské jméno a heslo přidělené pracovníky
CIKT.
6. Uživatel nesmí svá přístupová hesla poskytnout nikomu jinému. Stejně tak je zakázáno pracovat
na jiném uživatelském účtu než na vlastním.
7. Dlouhodobé opuštění pracovního místa v počítačové učebně bez odhlášení uživatele je zakázáno.
Krátkodobé opuštění bez odhlášení je povoleno jen na dobu maximálně 10 minut. Při krátkodobém opuštění pracovního místa je student povinen počítač uzamknout. Po uplynutí povolené doby
pro krátkodobé opuštění bude uživatel automaticky odhlášen. Při automatickém odhlášení
uživatele nebudou uložena uživatelova data, doporučuje se před krátkodobým uzamčením PC
všechna data uložit.
8. V případě plného obsazení počítačové učebny je uživatel, jehož práce může budit dojem, že byť
jen částečně nesouvisí se studiem nebo výzkumem na FSS, povinen na požádání jiného zájemce o
pracovní místo prokázat, že tomu tak není. Pokud toho nebude schopen, musí okamžitě své místo
uvolnit ve prospěch žádajícího uživatele.
9. Uživatelé mohou tisknout na síťových laserových tiskárnách, které jsou umístěny v knihovně,
před studijním oddělením, v počítačové učebně PC25. Tisk dvou stránek na jednu je nutno nastavit ve vlastnostech tiskárny, nikoliv v lupě.
10. Uživatelé se musí chovat tak, aby nepoškodili vybavení počítačové učebny.

11. V počítačové učebně není dovoleno jíst, pít, rušit nadměrným hlukem, používat programy pro výměnu a sdílení dat (např. DC++, BitTorrent apod.). Dále není dovoleno stahovat (netýká se
multimediálních souborů pro potřebu výuky či výzkumu, vždy však musejí být dodržena autorská
práva) nebo poskytovat filmy, hudbu, pornografii. Není také dovoleno vědomě stahovat či
spouštět soubory, jejichž stažením či spuštěním může být ohrožena či narušena bezpečnost
počítačové sítě, porušeny platné zákony či narušena licenční ujednání, instalovat jakýkoli
hardware (vyjma paměťových zařízení připojitelných přes rozhraní USB) či software bez
prokazatelného povolení pracovníků CIKT, zasahovat do systémového nastavení počítačů.
12. Je zakázáno z počítačové učebny odnášet jakýkoli nábytek či součást vybavení.
13. Všechny zjištěné závady na hardwaru, softwaru či vybavení místnosti uživatel nahlásí bez prodlení pracovníkům CIKT.
14. CIKT negarantuje uchovávání uživatelských souborů v domovských adresářích uživatelů, avšak
podnikne veškeré kroky k jejich zachování (pravidelné zálohování apod.). K ukládání pracovních
souborů může uživatel používat diskety, CD/DVD, Flash-disky, domovský adresář připojený jako
disk U (ten však není dostupný v počítačové učebně knihovny vyjma počítačů v oranžové studovně) nebo domovský adresář na fakultním linuxovém serveru.
15. Na domácích adresářích uživatelů jsou nastaveny kvóty. Uživatelé jsou informováni o překročení
kvót a po překročení kvóty jsou povinni co nejdříve snížit objem svých dat pod stanovený limit.
16. Je zakázáno odposlouchávat provoz na přenosových médiích, vytvářet kopie zpráv procházejících
uzly sítě nebo generovat podvržené zprávy.
17. Pracovníci CIKT mají právo provádět všechny operace nutné k výkonu své funkce včetně kontroly obsahu uživatelských adresářů, monitorování činnosti uživatele apod. Takto získané informace však mají ryze důvěrný charakter.
18. Přestupky proti těmto pravidlům mohou vést k zablokování uživatelských účtů na počítačích a
serverech FSS až na jeden měsíc. Vážná nebo opakovaná porušení pravidel mohou vést až k definitivnímu zrušení uživatelských účtů na počítačích FSS MU.
19. Tato provozní pravidla platí v souladu s Pravidly o užívání počítačové sítě MU a s Pravidly o
vystavování informací v prostředí počítačové sítě MU, v počítačové studovně knihovny FSS navíc
v souladu s Provozním řádem počítačových studoven MU.
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