
Site licence SW ArcGIS 10 / studenti 

Site licence SW ArcGIS 10 na Přírodovědecké fakultě UJEP 

1. Podmínky získání licence SW ArcGIS 10 pro studenty Přírodovědecké fakulty UJEP na počítač 

mimo fakultu (tzv. Single Use): 

 

1.1 Zájemce o licenci musí být řádně studujícím studentem oboru v rámci Přírodovědecké fakulty 

UJEP, výjimkou jsou studenti dvouoborového studia zapsaní na Pedagogické fakultě UJEP, 

nicméně studující alespoň jeden obor pod nějakou katedrou na Přírodovědecké fakultě UJEP. 

1.2 Zájemce o licenci se buď podílí na výzkumném či rozvojovém projektu vedeném zaměstnanci 

Přírodovědecké fakulty, nebo řeší v rámci svého studia kvalifikační práci (bakalářskou, diplomo-

vou, doktorskou). 

1.3 Při řešení tohoto projektu, resp. této kvalifikační práce je v takovém případě zapotřebí geoin-

formačního systému jako jednoho ze základních prostředků vedoucích k řešení projektu, resp. 

práce (důležitost posuzuje vedoucí projektu/práce). 

1.4 Licence není určena studentům, kteří SW ArcGIS používají k rámci běžné výuky. Pro ty jsou 

k dispozici licence instalované na počítačích v učebně 413 v rámci hodin, kdy neprobíhá v učebně 

výuka. 

 

2. Postup při žádosti o licenci SW ArcGIS 10 pro studenty: 

 

2.1 Zájemce si stáhne na studijním portále katedry geografie (KGEO) – „Výuka“ v rámci levého menu 

„Různé / Formuláře“ soubor „Žádost k instalaci ArcGIS 10 (student)“. Tento formulář vyplní vč. 

MAC adresy počítače, na nějž bude SW instalován, a předá k doplnění pracovníkovi Přírodově-

decké fakulty (vedoucí projektu, případně vedoucí jeho kvalifikační práci – viz výše). 

2.2 Pracovník svým podpisem stvrdí nutnost použití SW ArcGIS 10, případně uvede vysvětlení či 

vyjádření. 

2.3 Zájemce s vyplněnou žádostí navštíví v konzultačních hodinách (případně v úterý od 16.00 do 

16.30 hodin) fakultního koordinátora, který mu nahraje instalační soubory a veškeré pokyny po-

třebné k instalaci. V rámci urychlení a zjednodušení celého procesu je vhodné, když s sebou bu-

de mít zájemce USB Flash disk s volnou kapacitou 4,5 GB. V opačném případě bude zájemci za-

půjčeno DVD se stejným obsahem s tím, že DVD vrátí do jednoho týdne od zapůjčení. 

2.4 Fakultní koordinátor pošle zájemci e-mailem individuální registrační číslo ve tvaru „EVA…“ pro 

tzv. Single Use. Toto číslo musí zájemce pro plnou aktivaci SW uvést v rámci tzv. Licence Ma-

nageru a je nepřenosné. V případě zapůjčení DVD s instalačními soubory zájemce obdrží mailem 

toto číslo až po jeho vrácení. 

 

3. O udělení licence SW ArcGIS 10 v konečné fázi rozhoduje na základě žádosti fakultní koordinátor 

pro Site licence SW ArcGIS RNDr. Jan D. Bláha (KGEO). 

 

4. Pravidla nabývají účinnosti dnem jejich vyvěšení na výukovém portálu katedry geografie (KGEO) 

Přírodovědecké fakulty UJEP. 

V Ústí nad Labem 22. 11. 2011 

RNDr. Jan D. Bláha, 

fakultní koordinátor pro Site licence SW ArcGIS 


