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Jméno rektora:  
prof. Mgr. Miloslav Klíma 

Podpis:  

Datum: 4.10.2008 

 
Razítko školy: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE  
  

 
Rozvojový projekt na rok 2009 

 
Formulář pro decentralizované projekty pro všechny programy  

- kromě programu č. 4 podprogramu d)  
a programu č. 9 (podpora profesorských a habilitačních řízení) 

Program: 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií 

Podprogram:  

Název projektu: Inovace informačních a komunikačních technologií na AMU
 
 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2009 Do: 31.12.2009 

Celkem: Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek na dotaci ze 
státního rozpočtu v roce 2009 
ukazatel I  (v tis. Kč) 3 000  0 3000 

 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: PaedDr. Radim Chvála, CSc. Ing. Václav Obadálek 

Podpis:   

Fakulta/Součást rektorát AMU Počítačové centrum AMU 

Adresa/Web: Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1  Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1 

Telefon: 257533956 257532638 

E-mail: radim.chvala@amu.cz vaclav.obadalek@amu.cz 
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CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 

Anotace 
 
 
 

Na Akademii múzických umění v Praze je široce využívána informační a 
komunikační technika. Stále narůstající požadavky na podporu vzdělávací a 
umělecké činnosti školy vyžadují odpovídající technické zázemí. Tato zařízení 
velmi rychle stárnou a končí jejich servisní podpora. Předmětem projektu je 
inovace hlavních zařízení, která určují celkovou kvalitu, spolehlivost a 
bezpečnost sítě.  

Zdůvodnění 
projektu/ analýza 
potřeb 

Současný stav: 
 Informační a komunikační technologie na AMU tvoří důležitou součást 

základny pro kvalitní přípravu budoucích vysokoškolsky vzdělaných 
umělců. Škola provozuje kvalitní informační systém obsahující aplikace 
podporující implementaci ECTS a DS, podporu studijních agend, a 
zpřístupňování studijních informací a materiálů. Podporována je i oblast i 
řízení a komunikace uvnitř AMU. Vzhledem k tomu, že celá počítačová síť i 
jednotlivé komponenty napojené jakožto nezbytné prostředky na 
výchovněvýkuový proces rychle morálně stárnou a často nepostačují ani 
opotřebovaností na průměrné požadavky, je třeba zahájit zásadní obměnu 
a inovaci celého systému IT na AMU. 

 
Zhodnocení potřeb AMU - hlavní důvody k realizaci projektu: 
 Vzhledem k charakteru školy a rozvoji společných mezifalkutních 

multimediálních projektů je nutné zpracovávat a předávat stále větší 
objemy audiovizuálních dat. 

 Rychlý rozvoj nových softwarových technologií přináší vzrůstající nároky 
na hardware. 

 Je nutné rozšiřovat ekonomicko-správní agendy o nové funkce a činnosti. 
 Potřebná zařízení stárnou a rychle končí jejich servisní podpora 

poskytovaná výrobci. 
 
Střednědobý výhled počítá s pokračující implementací principů boloňského 
procesu, kvalitnější evidencí kvalifikačních prací, podporou elektronizace 
všech agend a vzrůstající počítačovou gramotností studentů i pedagogů AMU. 
Ke splnění těchto cílů je třeba inovovat zejména klíčová zařízení, 
determinující celkovou kvalitu sítě. Jsou to zejména hlavní switche 
v lokalitách, hlavní diskové pole, zálohovací zařízení a konsolidovat hlavní 
servery. 
 

Odkaz na 
dlouhodobý záměr 

Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje AMU v těchto bodech: 
II. Rozvoj AMU včetně rozvoje materiálně technické základny a spolupráce 

s aplikační sférou 
c) obonova a nezbytný rozvoj IT ve vazbě na požadavky výchovněvýúkového 

procesu, studijní i správní agendy AMU 
 

Přehled o řešení  
projektu v roce 
2008 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bylo 
dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých  výstupů bylo dosaženo a jak 
budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných 
výstupů do konce roku 2008 

Přehled čerpání finančních prostředků Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy  

Nejedná se o 
pokračující projekt 

  

Cíle projektu Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterých má být dosaženo.  

 č. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín 

1 Analýza a výběr inovovaných zařízení  28.02.2009 

2 Stanovení zásad výběrového řízení v souladu se zákony a s předpisy AMU 30.04.2009 

3 Provedení výběrového řízení 30.06.2009 

 

4 Nákup a instalace zařízení 30.09.2009 
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5 Ostrý provoz zařízení 30.11.2009 

6   

Kontrolovatelné 
výstupy  Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou výsledkem projektu 

 č. Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby) Cíl (uveďte číslo 
z předchozí tab.) Termín 

 1 Soubor zařízení 4 30.09.2009 

 

2 inovovaná síť AMU s vyšším výkonem, 
spolehlivostí a bezpečností 4 31.05.2009 

Postup řešení  č. Jednotlivé kroky (přidejte řádky podle potřeby) 

1 Analýza a výběr zařízení 

2 Výběrové řízení 

3 Nákup a instalace zařízení 

 

4 Uvedení do ostrého provozu 

 
Organizace a řízení 
projektu 

 
Hlavní řešitel bude průběžně informovat vedení AMU o průběhu projektu, o 
jednotlivých krocích budou podávány zprávy.  
 
Výběrové řízení bude prováděno jak v souladu s příslušnými zákony, tak 
v souladu s odpovídajícími vnitřními předpisy AMU.  
 
Vybavení související s vazbou AMU na vnější okolí budou konzultována 
s ostatními vysokými školami a CESNET. 

Harmonogram Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu 

 č. Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby) Termín 
zahájení 

Termín 
ukončení 

1 Analýza a výběr inovovaných zařízení  1.01.2009 28.02.2009 

2 Stanovení zásad výběrového řízení 
v souladu se zákony a s předpisy AMU 1.02.2009 30.04.2009 

3 Provedení výběrového řízení 1.04.2009 30.06.2009 

4 Nákup a instalace zařízení 1.06.2009 30.09.2009 

 

5 Ostrý provoz zařízení 30.11.2009  

Realizační tým Uveďte plán personálního zajištění  

 č. Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle 
potřeby) Činnosti 

1 PaedDr. Radim Chvála, CSc. 
Řízení projektu, organizace 
výběrových řízení, kontakt 
s dodavateli a s ostatními VŠ 

 

2 Technici Počítačového centra AMU  Instalace, konfigurace, provoz 
zařízení 

 
 

Přehled  
o pokraču-
jícím 
projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle a 
kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do  budoucna.  

Rok realizace Čerpání fin. prostředků (souhrnný 
údaj) 

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy  

 

 Nejedná se o pokračující projekt  

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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Zdůvodnění  požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 
(viz 
předchozí 
tabulka) 

Název  výdaje Částka ( v tis. Kč) 

1.2. 

Inovovaná zařízení: 
switche v lokalitách AMU, hlavní diskové pole, zálohovací 
zařízení a konsolidované hlavní servery. 
 
Zařízení budou umístěna v hlavní serverovně AMU nebo v 
serverovnách lokalit, budou využívat již existujícího zálohování 
a klimatizace a zálohovaného napájení. 

3 000 

  

 

ROZPOČET PROJEKTU 
 

 
Požadavek na dotaci ze 

státního rozpočtu 
– ukazatel I  (v tis. Kč) 

         1.  Kapitálové finanční prostředky celkem 3 000 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)  

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 3 000 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 

 Mzdové náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do 
sociálního fondu 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  

2.6 Cestovní náhrady 

2.7 Stipendia 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky  3 000 
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Jméno rektora: prof. Mgr. Miloslav Klíma 

Podpis:  

Datum: 4.10.2008 
Čestné 

prohlášení 

Prohlašuji, že aktivity, na které škola 
žádá finanční dotaci v rámci 
rozvojového projektu, nejsou 
financovány z jiných zdrojů. 

Razítko školy: 

 

 


