PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM
1. Uživatelská konta
Každému zaměstnanci či řádně zapsanému studentu FŽP je zřízeno konta v počítačové síti. Nárok na konto
nemají studenti, kteří přerušili studium. Základní nastavení konta obsahuje:
 Přístup ke sdíleným prostředkům sítě
 E‐mailovou schránku přístupnou přes students.ujep.cz
 Síťový disk (disk G:) o základní velikosti 200 MB
Studenti i zaměstnanci tímto berou na vědomí, že přidělená elektronická pošta je oficiálním
komunikačním kanálem pro potřeby fakulty životního prostředí.

2. Ochrana konta
Konto je chráněno heslem. Uživatel je povinen chránit své heslo před vyzrazením. V případě podezření, že
heslo bylo vyzrazeno, je uživatel povinen heslo okamžitě změnit v sekci „Upravit informace“ na adrese
https://pf.ujep.cz/eGuide/servlet/eGuide. Uživatel odpovídá za všechny případné škody způsobené
zneužitím jeho konta, pokud bude prokázáno, že konto nebylo dostatečně chráněno. Sem spadají případy
vyzrazení hesla dalším osobám i případy lehce odhalitelných hesel (jména, data narození apod.).

3. Přístupová práva
Každému uživateli jsou přidělena práva potřebná pro využívání sítě. Uživatel sám nesmí činit pokusy
o získání práv, které mu nepřísluší a porušování zabezpečení jednotlivých prvků v síti. Každý uživatel je
odpovědný za antivirovou kontrolu svých dat uložených na síti. V případě, že není schopen případné viry
sám odstranit, je povinen neprodleně kontaktovat správce sítě.

4. Využívání zdrojů
Uživatel by měl využívat síťové zdroje (kapacitu disků, přenosovou kapacitu, procesorový čas) takovým
způsobem, aby neomezoval ostatní uživatele v jejich práci. Nestandardní využití sítě (ukládání velkých
souborů, spouštění náročných procesů) lze provádět pouze po předchozí domluvě a souhlasu správce sítě.

5. Elektronická pošta
Při používání elektronické pošty je uživatel povinen se řídit základními pravidly slušnosti.
Především je zakázáno:
 používat vulgární výrazy
 obtěžovat ostatní uživatele řetězovými dopisy
 rozesílání reklamních či nabídkových dopisů (spam)
 posílat anonymní dopisy či snažit se falšovat svou identitu
Při využívání elektronických konferencí (diskusních skupin) je uživatel povinen se řídit pravidly
stanovenými moderátory těchto konferencí.

6. Procházení sítě INTERNET
Při využívání sítě INTERNET pro získávání informací je uživatel povinen se řídit základními
bezpečnostními pravidly:
 Využívat zejména oficiální servery obecně známých škol, organizací a firem pro získávání
informací v oblasti výuky, vědy a výzkumu
 Vyhýbat se všem “podezřelým” stránkám byť s atraktivním obsahem
 Nestahovat ze sítě “vylepšení” softwaru počítače
 V případě stahování programových souborů ze sítě INTERNET je povinností uživatele tato
data ukládat jen na svůj síťový disk (disk G:) jen na nezbytně nutnou dobu, po nahrání
na přenosná media je okamžitě vymazat
 Uživatel je povinen dbát na virovou bezpečnost při práci a manipulaci s daty získanými




z INTERNETU
Je přísně zakázáno jakékoliv programy získané ze sítě INTERNET spouštět (instalovat)
na počítačích sítě FŽP
Je zakázáno využívat datové soubory získané ze sítě INTERNET pro práci na počítačích sítě
FŽP bez předchozího souhlasu správce sítě

7. Počítačové učebny
Vstup do počítačových učeben a využívání instalované techniky je povolen pouze studentům a akademick‐
kým pracovníkům FŽP. Provoz v počítačových učebnách se kromě pravidel obsažených v tomto
dokumentu řídí i provozním řádem dané učebny, který je v každé učebně vyvěšen. V učebnách mohou být
prováděny namátkové kontroly, při kterých je student povinen se prokázat platným studentským
průkazem FŽP UJEP, v případě univerzitních laboratoří platným průkazem součásti UJEP.

8. Další ustanovení







Je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do nastavení počítače, připojovat či odpojovat periferní
zařízení, odpojovat počítač nebo jeho součásti od elektrické sítě
Je přísně zakázáno odpojovat jakékoliv počítače od počítačové sítě a připojovat místo nich jiné
počítače, notebooky nebo jiná síťová zařízení bez předchozího souhlasu správce sítě
Je přísně zakázáno spouštět jakékoliv donesené programy na počítačích sítě FŽP nebo umožňovat
využití techniky a software cizím osobám. Výjimku může udělit správce sítě
V počítačových učebnách je zakázáno jíst a pít u počítače, hrát počítačové hry, chatovat a používat
mobilní telefon
Dále je zakázáno využívat zařízení FŽP ke komerčním činnostem nebo činnostem, jež jsou
v rozporu se zákony ČR
Jakékoliv poruchy a nefunkčnost programů, počítačů nebo periferních zařízení ohlásí studenti
nebo zaměstnanci neprodleně správci sítě nebo prostřednictvím formuláře na učebně

9. Ukončení studia či zaměstnaneckého poměru
Ukončením pracovního poměru či studia (včetně přerušení) zaniká nárok uživatele na konto v síti UJEP.
Uživatel je povinen odstranit veškerá svá důležitá data ze sítě. Síťová data (včetně e‐mailu) budou zrušena
spolu s kontem uživatele. Kontrola uživatelských kont bude prováděna vždy na začátku akademického
roku.

10.

Sankce a postihy

Porušení některého z výše uvedených pravidel může mít za důsledek omezení práv uživatele nebo zrušení
konta a tedy přístupu k síti FŽP. V případě vážného porušení pravidel a obecného ohrožení bude
přestupek řešit disciplinární komise a je možné studenta vyloučit ze studia na Fakultě životního prostředí.
V Ústí nad Labem, 25. 9. 2012
Ing. Jan Popelka, Ph.D.
pověřen zastupováním funkce proděkana pro rozvoj a informatiku

