Zápis ze zasedání Grémia př edsedů kolejních rad ze dne 21.11.2006
Zasedání GPKR se konalo 21.11.2006 od 16:30 v prostorách zasedací místnosti
ředitelství KaM UK Voršilská 1.
Přítomni: Drahoš (Jednota), Kosovan (Budeč), Stiller (Na Větrníku), Velkoborský
(Kajetánka), Šimek (17. listopadu), Hrabovský (Na Kotli), Řeháček (SocKom ASUK)
Hosté: Ing. Bém (KaM), Ing. Prajer (KaM), Brixi (KaM), Bc. Houdek (UVT RUK),
Polák (Kajetánka), Kubáčková (Budeč), Lukács (Budeč), Hluzín (Otava, Vltava),
Kruták (Otava), Gosa (Hvězda), Malatinská (Hvězda), Bažalik (Jednota), Brážková
(Větrník), Krupička, Hédl (Hvězda)
Program:
1. schválení programu
2. schválení zápisu ze zasedání 11. října 2006
3. informace o probělých aktivitách GPKR
4. diskuze k zavedení protokolu 802.1x na kolejích UK
5. různé
GPKR projednalo a shodlo se na následujícím
1. schválení programu
a. program schválen
6:0:0
2. schválení zápisu z minulého zasedání
a. zápis schválen
6:0:0
3. informace o proběhlých aktivitách GPKR
a. schválení pronájmu koleje Houšťka
b. schválení nákupu postelí
4. diskuze k zavedení protokolu 802.1x na kolejích UK
a. Bc. Houdek objasnil stanovisko k protokolu 802.1x
i.Zjednodušit práci správců sítě a administraci připojení
uživatelů k síti
ii.Prezentovány tři možnosti
1. Uživatel se připojí a po přihlášení ho systém vpustí na
internet
2. Uživatel bude připojen do sítě a poté pomocí VPN do
internetu
3. Protokol 802.1x – jedna konfigurace, připojení potom
neni potřeba přenastavovat
a. Login a heslo získané jednou na základě
univeriztního ID – ISIC nebo jeho alternativa

b.
iii.Případné potíže s nastavováním počítačů nebudou řešit správci
sítí, ale přímo UVT RUK – Bc. Houdek
b. Stanovisko koleje Větrník
i.10% lidí operačními systémy, které neumí protokol
ii.bylo navrženo alternativní řešení, které bylo Bc. Houdkem
odmítnuto jako nepostačující (hledisko zodpovědnosti za úkony
spáchané na síti)
c. Stanovisko ředitele KaM Ing. Béma
i.Co nejjednodušší způsob připojení do sítě
ii.Připojování i „nestudentů“ UK
iii.KaM má výrazný zájem na rozšiřování množství přípojných
bodů do sítě
iv.Platba za připojení k internetu musí být chápána jako
manipulační poplatek – přenos dat je zdarma
d. Grémiem byla navržena alternativní možnost autentizace pomocí
automatických skriptů ve spojení s programovatelnými switch.
i.Student by provedl na začátku autentizaci proti interní www
stránce – v rámci této autentizace by se provedla konfigurace
switche na jeho MAC adresu a následně by se přidělila IP
adresa
1. Postihování zodpovědnosti – jasná vazba MAC – IP,
MAC – port na switchi
2. V případě problémů  možnost uzavřít port switche pro
komunikaci
3. Hlídání počtu změn MAC na portu switche – zabrání
kradení MAC, IP, traficu
ii.Bc. Houdek prověří tuto možnost a o výsledku bude GPKR
informavat do 14. dnů
5. Různé
a. Bc. Houdek prověří možnosti zvýšení organizovanosti správců sítí –
společný postup s ředitelstvím KaM
i.Změna smlouvy uzavírané se správci
ii.Jasně definované povinnosti a práva
iii.Bc. Houdek prověří možnost zvyšování kvalifikace správců
sítí formou školení
b. Byly diskutovány úhrady za služby poskytované na kolejích v Hradci
i.V předchozím období nebyly spoplatněny
c. Dotaz KR Hvězda o ubytování stážistů (vyjádření ředitelství KaM)
i.Stážisté mohou být ubytováni v libovolné volné ubytovací
kapacitě.
d. Ředitel KaM informoval o spoždění investičních záměrů

(rekonstrukcí). Ttoto spoždění je způsobeno složitým systémem
získávání státních dotací, který neumožňuje efektivní získávání
prostředků.
e. Byl upraven výpis finanční historie v systému Mefisto. Připomínky
k tomuto upravenému systému jsou vítány.
f. Stravování studentů medicíny v Hradci v rámci nemocniční kantýny.
i.KaM připravila smlouvu, která nebyla do dnešního dne
vedením nemocnice reflektována
g. KR Větrník prezentovala reklamní letáky které byly k dispozici
v ubytovací kanceláři zmíněné koleje.
i.Tyto reklamní materiály byly zhotoveny KaM z propagačních
důvodů a jsou určeny pro doplňkovou hospodářskou činnost.
Cílovou skupinou těchto dokumentů tudíž nejsou studenti UK.
ii.Ředitelství KaM poděkovalo KR Větrník a GPKR za věcné
připomínky k těmto dokumnetům.
Zapsal: Bc. Jan Šimek

