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Síťové disky a adresáře 

 Místo síťových disků „G“ a „I“ bude pouze jediný disk „G“ 

 Stavající disk „G“ (katedrální) bude rozšířen o  adresář „PROJEKTY“ 

 V něm bude mít každý vyučující/ student adresáře svých předmětů se 

třemi připravenými podadresáři 

 Disky budou přístupné dle předmětů, 

ne podle cvičení jako dřív 

 Práva vychází z nastavení  skupin  

v systému ISIS 

 

 

 



Přístup k síťovým diskům 

 Katedrální/projektový disk na společném písmenu „G“ bude stále připojen   

 

 Projekty nutno objednat přes HelpDesk 

 Adresář PROJEKTY bude mít na disku „G“ každý uživatel. Pouze ten, kdo si 

funkcionalitu výukových projektů objedná, zde naleznete podadresáře se 

svými předměty 

 



PODKLADY 

 Obdoba dřívějšího disku „I“ 

 Slouží k zveřejnění podkladů pro výuku 

 Vyučující zde může vytvářet adresáře se soubory, příp. ukládat soubory 

přímo do adresáře PODKLADY 

 Pro zveřejňování informací pouze pro cvičení nutno vytvořit vlastní 

podadresář, např. CT_1430_1600 

 Student zde nemůže vytvářet adresáře ani ukládat soubory, pouze číst 

 



SPOLECNY 

 Obdoba původního disku „G“ 

 Přístupný všem učitelům a studentům předmětu bez omezení 

 Studenti i vyučující zde mohou libovolně vytvářet či mazat adresáře, 

ukládat, mazat či editovat soubory 

 

 



ULOZTO 

 Adresář slouží především k ukládání dat   

 Neposkytuje optimální nastavení práv pro využití k odevzdávání prací, lépe 

nahradit Odevzdávárnou v ISIS 

 Každý student má právo si zde vytvořit adresář 

 Práva vidět adresář a soubory v něm má pouze jeho tvůrce 

 Vyučující navíc vidí i do adresářů studentů, může soubory studentů mazat, 

ale nikoliv měnit nebo přidávat vlastní 

 

 



Práva v ULOZTO detailněji 

Student 1 
Ukládat soubory může pouze do 
vlastního adresáře, ne přímo do 
ULOZTO 

Dokumenty lze autorem editovat, 
mazat 

Nevidí cizí adresáře 

 

Student 2 
Nevidí adresář jiného studenta, 
tzn. nemůže mu data prohlížet ani 
editovat ani mazat 

 

Vyučující 
Vidí složky všech studentů, včetně 
souborů v nich 

Ve složkách studentů má právo 

ke čtení (zahrnuje možnost 
kopírování) a mazání souborů 



Kvóty, mazání a zálohování dat 

 Kapacitní kvóty pro jednotlivé projekty nejsou nastaveny.  

 Data z projektových disků budou zálohována po dobu šesti měsíců.  

 K mazání dat z projektových disků bude docházet automaticky, vždy na 

konci každého semestru 10.2. a 31.8. Po promazání adresářů PRACOVNI a 

ULOZTO nebude možné data obnovovat ze zálohy. 

 Adresář PODKLADY na konci semestru bude ponechán v aktuální podobě 

na další semestr, tj. mazání ke konci semestru se tohoto adresáře netýká. 


