Pravidla laboratoře LEMMA FI MU
(Pravidla pro práci v laboratoři, projekty laboratoře a využívání zdrojů a systémů laboratoře)
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Student je při vstupu do laboratoře povinen použít svoji identifikační kartu (ISIC), a to i v případě,
že dveře nejsou zavřené.
Při práci je nutné dodržovat bezpečnostní zásady pro práci s elektrickými spotřebiči. Studentům není
zejména dovoleno techniku ani příslušenství přepojovat a přenášet (ani v rámci laboratoře). Studenti
mohou k počítačům připojovat externí disky, kamery a jiná přenosná zařízení, potřebná pro práci na
zadaných úkolech.
Student je povinen okamžitě oznámit správci a vedoucímu laboratoře objevenou i způsobenou škodu
na vybavení laboratoře nebo zapůjčené technice, stejně jako i podezření na takovou škodu.
Studenti nesmí bez souhlasu zasahovat do softwarového ani hardwarového vybavení, systémových
souborů, společných souborů a souborů jiných uživatelů a to ani v případě, že jim takové konání
není znemožněno např. omezeným uživatelským kontem.
Objekty na monitorech se označují kurzorem myši, ne dotykem obrazovky.
Studenti pracující na oficiálně zadaných projektech, bakalářských, diplomových a doktorandských
pracích mají přednostní právo při využívání vybavení laboratoře.
Student je povinen uvolnit výpočetní techniku i v případě, že ji má jiný student rezervovánu pomocí
rezervačního systému nebo pokud v laboratoři probíhá výuka.
V případě uzamčení počítače na delší dobu bez udání důvodu může správce takovou session nuceně
ukončit. Blokování počítačů v době výuky je podmíněno souhlasem vyučujícího.
Student plně odpovídá za škody způsobené osobami, kterým umožnil přístup do laboratoře.
Při opuštění laboratoře na delší dobu (zejména na noc) je poslední přítomný student povinen vypnout
monitory a světla v místnosti (počítače mohou zůstat zapnuté např. za účelem exportu videa).
Studenti jsou povinni udržovat v laboratoři čistotu a pořádek. LEMMA není skladiště, nesmí být
používána jako odkladiště tašek, batohů ani oblečení (zejména v zimním období).
Technika se zapůjčuje výhradně přes rezervační systém laboratoře na smlouvu o výpůjčce. Student
musí techniku vyzvednout i vrátit v určených termínech. Při nedodržení termínu je smluvní pokuta
50 Kč za den prodlení.
Na lokálním úložišti počítače je student povinen ukládat výhradně data, potřebná k práci na
aktuálním projektu (a i to v rozsahu neomezujícím ostatní uživatele úložiště). Po dokončení práce
nebo na výzvu správce nebo ostatních uživatelů je povinen data přesunout na vzdálené úložiště
PYRRHA.
Student je povinen používat zdroje laboratoře a zapůjčenou techniku pouze pro výuku, vývoj
a zadané projekty laboratoře.
Díla vytvořená v rámci předmětů laboratoře mají status školního díla. Student uděluje škole
bezúplatnou a časově neomezenou licenci k použití jím vytvořených děl pro výuku a pro prezentaci
laboratoře a školy včetně zařazení díla nebo jeho části do jiných děl. Student zejména souhlasí se
zveřejněním díla ve video archivu laboratoře. Škola není povinna licenci využít.
Použití autorských děl ve vytvářených dílech bez licence, která umožňuje studentovi volné nakládání
s jeho výsledným dílem, je možné pouze se souhlasem vedoucího laboratoře.
Studenti jsou dále povinni dodržovat provozní pravidla počítačových systémů FI, provozní pokyny
pro počítačové učebny FI a pravidla užívání počítačové sítě MU, pokud je pravidla laboratoře
neupravují.
V případě porušení kteréhokoli z pravidel může být studentovi zakázán přístup do laboratoře a/nebo
ke zdrojům a technice a bude od něj požadována náhrada případných způsobených škod. Porušení
může být předáno k řešení disciplinární komisi.
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