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Inovace otevřených počítačových učeben - studoven Akademie múzických umění v Praze

Tem. okruh: A Spec.: c

Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.

Škola: Akademie múzických umění v Praze

Fakulta: Celoškolská pracoviště

Anotace

Projekt řeší zásadní inovaci otevřených počítačových učeben - studoven Akademie múzických umění v Praze (dále AMU). Tyto tři učebny - studovny

jsou umístěny v prostorech přináležejících ke knihovně každé fakulty (DAMU, FAMU, HAMU). Slouží pro samostatnou práci studentů s informačními

zdroji a technologiemi AMU a internetu. Studenti zde pracují se specializovanými filmovými, teatrologickými a muzikologickými databázemi, fondy

fakultních knihoven i s fondy kvalifikačních prací. Probíhají zde i některá specializovaná cvičení v rámci rozvrhové výuky. V současné době se nelze na

umělecké škole obejít bez multimediálního provozu, který znásobuje požadavky na datové toky a tím na celkovou kvalitu používané techniky. Studovny

jsou však vybaveny dnes již zastaralou výpočetní technikou, která odpovídala počátkům zavádění informačních technologií. Novým požadavkům,

vyvolaným zejména perspektivními formami a metodami výukové a umělecké činnosti učitelů a studentů AMU, stávající technické vybavení již

nevyhovuje.

 

Počítačové vybavení učeben - studoven bude v rámci projektu zásadně modernizováno. Budou zakoupeny a instalovány nové, výkonnější počítače, které

v těchto směrech možnosti studoven určují. Budou napojeny též na síťový kopírovací, skenovací a tiskový systém, který škola provozuje. Některé

výkonnější stávající počítače budou použity jako záložní, nebo instalovány na méně exponovaných místech.

 ...

Konkrétní výstupy

*Nákup, instalace, konfigurace a oživení nových počítačů

*tři inovované učebny - studovny při fakultních knihovnách, vybavené novými počítači umožňující práci s moderními informačními zdroji a kvalitní

komunikaci uživatelů.

*Zvýšení úrovně, dostupnosti a spolehlivosti technického vybavení školy použitím moderních zařízení a využitím části stávajících jako záložních.

 

 

 

 

 

 

Přínos k rozvoji fakulty / VŠ

Inovace otevřených učeben - studoven je přínosem pro rozvoj vzdělávacího procesu.

* umožní  kvalitnější práci studentů s vnějšími i vnitřními informačními zdroji.

* zpřístupní studentům standardizované, spolehlivé, a bezpečné technické prostředí pro práci se studijním informačním systémem, provozovaným v

rámci implementace ECTS.

* Zlepší se dostupnost a využitelnost specializovaných informačních zdrojů s uměleckou tématikou pro všechny akreditované studijní obory.

*Zkvalitní komunikační možnosti studentů  v plnění i ve využívání audiovizuálních archivů s webovým přístupem (např. iFAMU)

* Zlepší možnosti studentů při přípravě vlastních prací (seminárních, klauzurních, semestrálních i závěrečných).

* Nové vybavení bude využito i při e-learningu, který se na AMU připravuje a používá v teoretických disciplinach, výuce cizích jazyků a informační

výchově.

 

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou jsou studenti všech fakult AMU, tj. celkem cca 1500 studentů v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu. V případě

specializovaných cvičení budou výsledky projektu sloužit i pedagogům.
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Inovace otevřených počítačových učeben - studoven Akademie múzických umění v Praze

Škola: Akademie múzických umění v Praze TO: A

Fakulta: Celoškolská pracoviště Spec.: c

příspěvek dotace z FRVŠ

školy požadavek přiděleno

K A P I T Á L O V É   V Ý D A J E (tis. Kč) - doložte nabídkou

Komplet počítačů a monitorů pro učebny - studovny 0 923

Kapitálové výdaje celkem 0 923

B Ě Ž N É   N Á K L A D Y (tis. Kč) - konkretizujte dle položek

Odměny za řešení projektu 0 0

Stipendia 0 0

Ostatní osobní náklady 0 0

Služby 0 0

Cestovné zahraniční 0 0

Ostatní 0 0

Běžné náklady celkem 0 0

Celkem 0 923

PROHLÁŠENÍ ŘEŠITELE A SPOLUŘEŠITELŮ

Prohlašujeme, že jsme uvedli  úplné a pravdivé údaje a bereme na vědomí,  že v opačném případě nebo při  porušení obecně uznávaných zásad

vědeckopedagogické etiky nebo pro hrubé závady při řešení projektu a hospodaření s přidělenými prostředky a při kontrole výsledků při závěrečném

oponentním řízení můžeme být zbaveni práva ucházet se o grant až po dobu tří let. Souhlasíme s tím, aby ARVŠ používala osobní údaje uvedené v této

žádosti při zpracování a evidenci projektu ve výběrovém řízení vypsaném pro rok 2010, během jeho řešení a po skončení pro účely hodnocení projektů.

Souhlasíme se zveřejněním jmen řešitelů projektu.

Spoluřešitelé dále souhlasí, aby uvedený řešitel řídil práce na projektu a disponoval poskytnutou dotací.
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Číslo projektu 2611/2010

Tem. okruh a specifikace A / c

Řešitel PaedDr. Radim Chvála, CSc.

Název projektu Inovace otevřených počítačových učeben - studoven Akademie múzických umění v Praze

Vysoká škola a fakulta Akademie múzických umění v Praze
Celoškolská pracoviště

 
Anotace
 

Projekt řeší zásadní inovaci otevřených počítačových učeben - studoven Akademie múzických umění v Praze (dále AMU).
Tyto tři učebny - studovny jsou umístěny v prostorech přináležejících ke knihovně každé fakulty (DAMU, FAMU, HAMU).
Slouží pro samostatnou práci studentů s informačními zdroji a technologiemi AMU a internetu. Studenti zde pracují se
specializovanými  filmovými,  teatrologickými  a  muzikologickými  databázemi,  fondy  fakultních  knihoven  i  s  fondy
kvalifikačních prací. Probíhají zde i některá specializovaná cvičení v rámci rozvrhové výuky. V současné době se nelze na
umělecké škole obejít bez multimediálního provozu, který znásobuje požadavky na datové toky a tím na celkovou kvalitu
používané techniky. Studovny jsou však vybaveny dnes již zastaralou výpočetní technikou, která odpovídala počátkům
zavádění informačních technologií. Novým požadavkům, vyvolaným zejména perspektivními formami a metodami výukové
a umělecké činnosti učitelů a studentů AMU, stávající technické vybavení již nevyhovuje.
 
Počítačové vybavení učeben - studoven bude v rámci projektu zásadně modernizováno. Budou zakoupeny a instalovány
nové, výkonnější počítače, které v těchto směrech možnosti studoven určují. Budou napojeny též na síťový kopírovací,
skenovací a tiskový systém, který škola provozuje. Některé výkonnější stávající počítače budou použity jako záložní, nebo
instalovány na méně exponovaných místech.
 
Inovované technické zázemí umožní zlepšit práci ve všech výše uvedených oblastech a vytvoří též prostor pro rozvoj nových
studijních oborů. Ty potřebují práci s vysokorychlostními sítěmi jako s prostředek pro přístup ke sdíleným výukovým a
informačním zdrojům, ale i pro nové metody práce, zejména vysoce kvalitní komunikaci uživatelů v reálném čase (IP
televize, e-learningové kurzy, záznamy přednášek apod). 

 
Konkrétní výstupy
 

Nákup, instalace, konfigurace a oživení nových počítačů
 
tři inovované učebny - studovny při fakultních knihovnách, vybavené novými počítači umožňující práci s moderními
informačními zdroji a kvalitní komunikaci uživatelů.
 
Zvýšení úrovně, dostupnosti a spolehlivosti technického vybavení školy použitím moderních zařízení a využitím části
stávajících jako záložních.
 
 

Přínos k rozvoji fakulty / VŠ
 

Inovace otevřených učeben - studoven je přínosem pro rozvoj vzdělávacího procesu.
umožní  kvalitnější práci studentů s vnějšími i vnitřními informačními zdroji.
 
zpřístupní studentům standardizované, spolehlivé, a bezpečné technické prostředí pro práci se studijním informačním
systémem, provozovaným v rámci implementace ECTS.
 
Zlepší se dostupnost a využitelnost specializovaných informačních zdrojů s uměleckou tématikou pro všechny akreditované
studijní obory.
 
Zkvalitní komunikační možnosti studentů  v plnění i ve využívání audiovizuálních archivů s webovým přístupem (např.
iFAMU)
 
Zlepší možnosti studentů při přípravě vlastních prací (seminárních, klauzurních, semestrálních i závěrečných).
 
Nové vybavení bude využito i při e-learningu, který se na AMU připravuje a používá v teoretických disciplinach, výuce
cizích jazyků a informační výchově.
 
 

Cílová skupina projektu
 

Cílovou  skupinou  jsou  studenti  všech  fakult  AMU,  tj.  celkem cca  1500  studentů  v  bakalářském,  magisterském a
doktorandském studiu.  V  případě  specializovaných  cvičení  budou  výsledky  projektu  sloužit  i  pedagogům.  

 
Současný stav řešeného problému
 

V současné době jsou tři otevřené učebny - studovny umístěny v prostorech přináležejících ke knihovně každé fakulty
(DAMU, FAMU, HAMU). Slouží pro samostatnou práci studentů s informačními zdroji AMU a internetu. Studenti pracují se
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specializovanými  filmovými,  teatrologickými  a  muzikologickými  databázemi,  fondy  fakultních  knihoven  i  s  fondy
kvalifikačních prací.  Probíhají  v nich i  některá specializovaná cvičení  v rámci rozvrhové výuky.  Práce s  potřebnými
audiovizuálními materiály klade stále se zvyšující nároky na velké datové objemy přenášených dat. Studovny jsou však
vybaveny dnes již zastaralou výpočetní technikou, která nevyhovuje novým požadavkům vyvolaných zejména perspektivními
formami a metodami výukové a umělecké činnosti učitelů a studentů AMU. Jedná se o cca 40 počítačů a monitorů z let 2001
a 2002. Rozvody počítačové sítě ve studovnách jsou dostatečné kvality (kat. 5e+) a jejich eventuální opravy či doplnění
nejsou předmětem tohoto projektu. 

 
Cíle řešení
 

Cílem řešení  je  umožnit  studentům a  pedagogům práci  s  informačními  zdroji  v  standardizovaném,  spolehlivém a
bezpečném informačním prostředí. K tomuto účelu využít a modernizovat existující otevřené učebny - studovny na všech
fakultách. Požadavkem je možnost práce s audiovizuálními soubory a moderními komunikačními prostředky, s vysokými
nároky na objemy přenášených a zpracovávaných dat.
Řešení musí zlepšit dostupnost a využitelnost specializovaných informačních zdrojů s uměleckou tématikou, zkvalitnit
možnosti přispívat do audiovizuálních archivů i využívat těchto archivů, zlepšit možnosti studentů při tvorbě vlastních prací
všech stupňů a umožnit využívání e-learningu. Řešení musí umožnit studentům  též rozvoj mezioborové komunikace, jejíž
důležitost při studiu i při orientaci v oboru stále narůstá.

 
Způsob řešení
 

Projekt počítá s využitím již instalované počítačové sítě. Před instalací nové techniky bude provedena kontrola a event.
oprava rozvodů v učebnách (není součástí projektu) realizace - únor 2010
 
výběr souprav nových počítačů a monitorů pro jednotlivé učebny  studovny.  DAMU souprava 13 ks, FAMU souprava 15
ks, HAMU souprava 19 ks. Celkem 47 ks (viz nabídka v příloze) realizace - únor 2010
 
nákup, instalace a oživení nových počítačů realizace - březen až duben 2010
 
zahájení provozu nově vybavených učeben realizace - květen 2010
 
 
Servis a údržbu zařízení budou provádět pracovníci Počítačového centra AMU.
 
 

Prezentace a využití výsledků
 

Od května 2010 bude mít AMU k dispozici nově vybavené otevřené učebny - studovny, dovolující práci s moderními
informačními zdroji a vysokými nároky na objem přenášených a zpracovávaných dat.
Učebny budou využívat všichni studenti a pedagogové AMU v samostatné práci i ve specializovaných cvičeních.
Informace o učebnách a jejich možnostech budou zveřejněny na webu AMU a v časopisu Informatorium.
K zahájení provozu bude provedena ukázka za účasti vedení fakult. O průběhu inovace a výsledcích bude zpracována
informace pro Vedení AMU.

 
Charakteristika řešitelského kolektivu
 

Řešitel:
 
PaedDr. Radim Chvála, CSc., vedoucí Počítačového centra AMU
 
pracuje od roku 1993 s přerušením (1994 -1996) na Akademii múzických umění v Praze ve funkci vedoucího Počítačového
centra. Jeho úkolem je koncepce, budování a zabezpečování správy sítí a HW na AMU, vytváření technických podmínek pro
budování integrovaného informačního systému AMU a zavádění nových informačních technologií do výuky. Je spoluautorem
celostátní vysokoškolské učebnice "Technické výukové prostředky".
Významně se podílel na řešení všech projektů, týkajících se vývoje výpočetní techniky na AMU, byl řešitelem projektu
"Inovace pracoviště pro trvalý přístup studentů AMU k informačním zdrojům" (FR VŠ 0418) a trvale spolupracuje s
řešitelskými týmy na projektech budování základů digitální knihovny na AMU (FR VŠ 258/2002, 446/2003 a 2078/2006) a
na budování nových moderních výukových prostorů, jako Učebna pro multimediální výuku cizích jazyků (FRVŠ 2627/2007).
V letech 2006-10 byl řešitelem a je spoluřešitelem Rozvojových projektů MŠMT na inovaci Studijního systému AMU ve
prospěch implementace ECTS, DS a integrace do informačního prostředí AMU. V současné době je řešitelem financovaného
projektu FRVŠ 2669/2009 Modernizace počítačové sítě AMU pro technologii 10GE
 
Spoluřešitelka:
 
PhDr. Iva Horová, ředitelka Knihovny AMU
 
Absolventka oboru hudební věda na FF UK Praha a rekvalifikačního knihovnického studia. V roce 1989/90 spolupracovala
při  budování  AIS  pro  oblast  hudby  v  Divadelním ústavu  v  Praze.  V  letech  1990&#8211;93  pracovala  v  Hudebním
informačním středisku Českého hudebního fondu v Praze, kde se podílela na budování AIS pro toto pracoviště. Od roku 1994
je ředitelkou Knihovny AMU. Podílí se na tvorbě celostátní metodiky popisu speciálních typů dokumentů (členka Pracovních
skupin NK a Rady pro katalogizační politiku NK), je průkopníkem metodiky analytického popisu těchto typů dokumentů s
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ohledem na specifické informační potřeby uživatelů AMU. Koncepčně řídí automatizaci knihovnických procesů a budování
integrovaného knihovnicko-informačního systému knihoven všech tří fakult AMU ve specifickém prostředí umělecké VŠ a
vytváření  podmínek  pro  široké  využití  unikátních  fondů  AMU  včetně  jeho  metadatového  popisu,  digitalizace  a
zpřístupňování. V letech 2004 &#8211; 2008 byla předsedkyní Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování
vysokoškolských kvalifikačních prací při AKVŠ, výrazně se podílela na přípravě metodických materiálů Komise pro tuto
problematiku (www.evskp.cz). V současné době se podlí na řešení digitálního repozitáře AMU (https://dspace.amu.cz/).

 
Zdůvodnění finančních požadavků
 

Celková cena počítačových kompletů pro všechny tři studovny činí podle nabídky v příloze 923 tis. Kč. včetně DPH.
Jedná se o celkem 47 značkových počítačů ve výkonné konfiguraci a doplněných kvalitními 19" LCD monitory.
Konfigurace počítačů vychází ze vzdělávacího účelu  a odpovídá proponovaným  požadavkům multimediálního provozu s

vysokými nároky na objem  zpracovávaných dat. V ceně je zahrnut 4-letý bezplatný servis v tzv. NBD režimu (servisní zásah
v  dalším  pracovním  dni  po  nahlášení  problému).  Počty  počítačů  odpovídají  potřebám  fakult  a  mírně  se  liší  podle
prostorových  dispozic  příslušných  prostorů  -  učebnách  fakult  DAMU,  FAMU  a  HAMU:

DAMU - 13
 
FAMU - 15
 
HAMU - 19
 
Dále nabídka pokrývá i dopravu, instalaci a oživení všech počítačů ve všech třech lokalitách.


