Přehled instalované prezentační a
audiovizuální techniky na FEK Cheb
Učebny CD1-5, CD10, CD14, SP, AUL a CDZ
Tato příručka je určena vyučujícím, kteří při výuce v Chebu chtějí
využívat prezentační, výpočetní nebo audiovizuální techniku.
Podrobnější informace lze získat telefonicky na ICT oddělení v kanc.
CD202: (377 63) 3515-6

V Chebu 24.2.2012, Ing. Stanislav Pimek

Učebna CD-1
- plátno, , dataprojektor, počítač; klíče vyzvednout na vrátnici

Učebna CD-2
- plátno, , dataprojektor, vizualizér, notebook, ozvučení; klíče vyzvednout na vrátnici

Učebna CD-3 (počítačová)
- interaktivní tabule, dataprojektor, promítání z pevného počítače učitele nebo připojení
vlastního notebooku; studenti mají k dispozici 30 počítačů; stále otevřeno, případně klíče
vyzvednout na vrátnici.
Přípojka VGA
pro notebook
obrazu

Přepínání mezi obrazem z pevného počítače ve stolku učitele nebo obrazem z notebooku se
provádí pomocí digitálního přepínače obrazu ATEN. Při potížích zaklepejte na kancelář 202.
!! Dálkové ovládání leží na počítači učitele, případně je ve vedlejší kanceláři 202 !!

Učebna CD-4 (prezentační, pro multimediální předměty a výuku jazyků)
- interaktivní tabule, dataprojektor, vizualizér, pevný počítač, přípojky pro přinesený notebook,
přehrávač VHS a DVD, ozvučení; klíče nutno vyzvednout na vrátnici

Interaktivní
tabule

Digitální přepínač
zdrojů obrazu

Přepínání obrazu mezi pevným PC, vizualizérem, notebookem a VHS/DVD se provádí pomocí
digitálního přepínače obrazu, přepínání zvuku mezi PC, NB a VHS/DVD se provádí na
zesilovači. Na místě jsou návody

Učebna CD-5
- plátno, dataprojektor, notebook, vizualizér; klíče nutno vyzvednout na vrátnici

Přepínač
obrazu ATEN

Přepínání obrazu mezi notebookem a vizualizérem pomocí jednoduchého přepínače navrchu
skříňky s přístroji
!! Chcete-li si připojit vlastní notebook, je potřeba z místního notebooku vypojit kabel VGA a
zapojit si ho do svého. Na konci výuky přepojte kabel zpět !!
!! Nerozpojujte žádné kabely v přepínači obrazu !!
Notebook a vizualizér jsou připevněny k nábytku uzamčeným bezpečnostním lankem
Kensington Lock

Učebna CD-10 (notebooková)
- plátno, dataprojektor, notebook, vizualizér; 20 notebooků pro studenty, klíče nutno vyzvednout
na vrátnici

Přepínač
obrazu ATEN

Přepínání obrazu mezi notebookem a vizualizérem pomocí jednoduchého přepínače na boku
stolu.
!! Chcete-li si připojit vlastní notebook, je potřeba z místního notebooku vypojit kabel VGA a
zapojit si ho do svého. Na konci výuky přepojte kabel zpět !!
!! Nerozpojujte žádné kabely v přepínači obrazu ATEN !!
Notebook a vizualizér jsou připevněny k nábytku uzamčeným bezpečnostním lankem
Kensington Lock

Učebna CD-14
- plátno, dataprojektor, vizualizér, notebook; klíče vyzvednout na vrátnici

Přepínač
obrazu

Přepínání obrazu mezi notebookem a vizualizérem se provádí pomocí jednoduchého přepínače
na stěně. !! Internet pouze bezdrátovým přenosem, není zde zásuvka pro kabel !!

Stupňovitá posluchárna (CD-SP)
- velkoplošné plátno, dataprojektor, vizualizér, pevný počítač, přípojky pro přinesený notebook,
přehrávač VHS a DVD, ozvučení, pevný mikrofon, přenosný bezdrátový mikrofon; zamyká se
Přepínání obrazu mezi PC, NB a VHS/DVD se provádí
dálkovým ovládáním dataprojektoru. Přepínání zvuku
není nutné, zvuk lze korigovat pomocí mixpultu. Na
místě jsou návody
!! Chcete-li používat techniku, je nutné si vyzvednout
na vrátnici kromě hlavního klíče i malé klíčky od
skříněk s technikou !!
!! Vizualizér či notebook se musí vždy ručně připojit do
přípojného místa na boku řečnického stolku pomocí
VGA kabelu, který je ve skříňce u vizualizéru !!

Velká aula (CD-AUL)
- velkoplošné plátno, dataprojektor; notebook a vizualizér v zamykatelné skříňce; přípojky pro
druhý NB; ozvučení, pevný mikrofon, přenosný bezdrátový mikrofon, mikroport; zamyká se
Přepínač obrazu je
na boku přepážky

Přepěťové zásuvky
s vypínačem

Přepínání obrazu mezi notebookem a
vizualizérem pomocí jednoduchého přepínače na
boku středové přepážky
!! Chcete-li používat techniku, je nutné si
vyzvednout na vrátnici kromě hlavního klíče i
klíček od skříňky s technikou !!
!! Nerozpojujte žádné kabely v přepínači obrazu !!
!! Chcete-li používat zvuk musíte nejprve zapnout
zesilovače v zákulisí !!
Chcete-li si připojit vlastní notebook, použijte
kabely, které jsou zavěšeny na háčku na vnitřní
straně skříňky vpravo

Zasedací místnost děkanátu (CD-Z)
- toto není klasická učebna, používá se jen pro zvláštní příležitosti, jako jsou školení,
konference, státnice apod. Je zde k dispozici dataprojektor a přípojka pro přinesený notebook.
Zejména je tu však videokonferenční zařízení Lifesize, které umožňuje obousměrné online
spojení s plzeňskou částí fakulty obrazem i zvukem.
Toto zařízení by se dalo využít například i pro jednání vedení fakulty, fakultního senátu,
vědecké rady, pro školení sekretářek nebo vyučujících a pro internetové konference.

!! Použití videokonferenčního zařízení je potřeba dopředu domluvit se správci sítě v kanceláři
CD-202 nebo telefonicky na (377 63) 3515-6 !!

Mobilní záznamové a vysílací zařízení
- jde o přenosné zařízení složené ze speciálního notebooku a kamery s vysokým rozlišením.
Slouží především k záznamu a přenosu přednášek, cvičení, konferencí a jiných akcí fakulty.
Zařízení umožňuje:
 Audiovizuální záznam téměř neomezené délky z kamery přímo do notebooku. Je ale
nutný přívod elektrického napájení.
 Audiovizuální záznam na kazetu max. délky 80min. Stačí pouze kamera na baterie bez
notebooku, možno tedy použít i v terénu.
 Audiovizuální živý přenos z kamery přes notebook na Internet. Je možné ho sledovat online odkudkoliv z Internetu.
 Zpracování pořízených záznamů – střih, titulky, úprava zvuku.
 Použití dříve pořízených záznamů v e-learningových kurzech nebo na coursewarových
stránkách předmětů.
 Vysílání dříve pořízených záznamů na Internet prostřednictvím streamovacích
videoserverů CESNET.

NB i7, 8GB RAM

Kamera fullHD, 3xCCD

Archivační diskové pole 10TB

!! Využití je nutné předem domluvit v kanceláři CD-202 nebo telefonicky na (377 63) 3515-6 !!

