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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu videokonferenčních technologií a 

standardů využívané ve videokonferenčním systému společnosti  Polycom. Úvod práce se 

zabývá obecným popisem a možným dělením videokonferencí.  Významnou kapitolou je 

pak analýza konkrétního videokonferenčního systému Polycom HDX 8000 a dalších 

prvků, které jsou určeny ke zprostředkování lokální a vzdálené výuky na Hornicko-

geologické fakultě Vysoké školy Bánské. Závěrečná část obsahuje zhodnocení současného 

stavu systému a návrhy na zlepšení funkčnosti videokonferenčního systému. 
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Abstract 

The bachelor thesis is focused on the analysis of videoconferencing technology and 

standards used in the videoconferencing system of Polycom Company. Introduction of the 

thesis deals with general description and divisions of the videoconferences. Analysis of 

particular videoconferencing system Polycom HDX 8000 is an important chapter of the 

thesis. The chapter also includes analysis of other elements which are set for arranging 

local and distant lessons at Faculty of Mining and Geology of VŠB - Technical University 

of Ostrava. Final part of thesis contains evaluation of the current situation of the system 

Polycom and improvement proposals for the function of the system.   
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MC  Multipoint Controller 

MCU  Multi Conference Unit 
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MP  Multipoint Processors 

MPEG  Moving Picture Experts Group 

NEB  Nominal Ethernet Bandwidth 

PCM  Pulse-Code Modulation 

PRI  Primary Rate Interface 

RAS  Registration, Admission, Status 



  

 

 

RTCP  Real-time Transport Control Protocol 

RTP  Real-time Transport Protocol 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol 

SB-ADPCM Sub-Band Adaptive Differential Pulse-Code Modulation 

SCART Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs 

SD  Standart Definition 

SIP  Session Initiation Protocol 

TCP  Transmission Control Protocol 

USB  Universal Serial Bus 

UDP  User Datagram Protocol 

VGA  Video Graphics Array 

VNC   Virtual Network Computing 

VoIP  Voice Over Internet Protocol
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1 Úvod  

Bakalářská práce se věnuje problematice videokonferencí, konkrétně pak 

technologickým prostředkům videokonferenčního systému společnosti Polycom. Tento 

systém je zvolen především z důvodu jeho aktivního využívání na Hornicko-geologické 

fakultě Vysoké školy Báňské v Ostravě. Cílem práce je tedy analýza daného systému, která 

se skládá z popisu prvků a jejich propojení včetně konfigurace videokonferenčního 

systému Polycom HDX 8000.   

Ačkoliv je oblast společností vyvíjejících videokonferenční systémy v současné 

době velice široká, přední příčky zaujímá právě společnost Polycom. Okruh společností 

zabývající se tímto odvětvím se značně rozšířil, a to jako reakce na stále vyšší oblíbenost 

tohoto druhu komunikace mezi uživateli. Těm již nedostačuje spojení pouze 

prostřednictvím hlasu, a proto volí videokonferenci, jež ke zvukovému přenosu připojuje 

také obraz. Zavedení videokonferencí do společnosti nabízí tedy mnoho výhod jak pro 

běžné spotřebitele, tak i pro náročné zákazníky v průmyslových odvětvích. Díky této 

možnosti komunikace firmy ušetří finanční prostředky za náklady vynaložené na služební 

cesty. Další možnost uplatnění videokonference se naskytuje při výuce studentů při 

kombinovaném studiu, nebo při spolupráci zaměstnanců z různých částí světa. Pokud se 

podíváme na rozvoj této technologie v běžném životě, pak zjistíme, že i my často 

používáme jakýkoliv typ videokonference. Z uvedených informací lze tedy předpovídat, že 

budoucnost v komunikaci patří právě videokonferenci. 

  Bakalářská práce se skládá ze základního popisu a různých způsobu dělení 

videokonference. Následně je práce zaměřena na konkrétní videokonferenční systém 

Polycom HDX 8000. Tato část se věnuje technologickým prostředkům, jež jsou součástí 

uvedeného videokonferenčního systému. Druhá polovina se skládá z popisu způsobu 

zapojení prvků, které jsou součásti videokonferenčního vybavení výukového studia 

Enover. Závěr práce se soustředí zejména na samotnou konfiguraci videokonferenčního 

systému a jeho možnosti využití při lokální a vzdálené výuce. Poslední část zahrnuje 

návrhy na zlepšení videokonferenčního systému a vyhodnocení dosažených informací 

během zpracovávání této bakalářské práce. 
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2 Videokonference a její dělení 

 Hlavní účel videokonference je zprostředkování vzdálené komunikace pomocí 

obrazu a zvuku bez osobní přítomnosti daného člověka. Cílem videokonference je tedy 

nahrazení osobní mezilidské komunikace prostřednictvím nejnovějších technologií, které 

umožnují vzdálenou komunikaci mezi lidmi tak, jako bychom s daným člověkem 

komunikovali osobně. [15] 

2.1 Pojem videokonference 

Pojem videokonference znamená vést komunikaci mezi dvěma nebo více účastníky 

z různé části světa prostřednictvím audiovizuální technologie pro přenos zvukových a 

obrazových dat. Každý účastník videokonference musí mít k dispozici zařízení pro 

zprostředkování komunikace. Základní vybavení pro úspěšnou videokonferenci je 

videokamera, mikrofon a multimediální počítač. Pro samotný přenos dat během 

komunikace je zapotřebí zvolit správnou technologii, jež bude data mezi účastníky 

zpracovávat, odesílat a přijímat. 

2.2  Potřebné vybavení k realizaci videokonference 

V současnosti existuje celá řada technologických možností, ze kterých si může 

uživatel vybrat to správné řešení jak realizovat videokonferenci. Základní technologie pro 

realizaci videokonferenčního systému jsou následující. 

 Zobrazovací zařízení - pod pojmem zobrazovací zařízení si můžeme například 

představit monitor, televizi či projektor. Přenos obrazu je zejména důležitý 

z důvodu lepšího dojmu a blízkosti partnerů při komunikaci. 

 Kamera - patří mezi nejdůležitěji prvky videokonference, jelikož bez kamery nelze 

zachytit obraz účastníků. Na kvalitu kamery nejsou kladeny vysoké nároky, co se 

týče závislosti na jejím použití. Pro osobní potřebu stačí obyčejná stolní kamera, 

která je součástí většiny notebooků nebo počítačů. Pro profesionálnější účely je 

k dispozici celá řada externích kamer různé kvality.  
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 Mikrofon a reproduktory - zvuková složka videokonferenčního systému je 

tvořena reproduktory a mikrofonem. I zde může uživatel vybírat mezi levnějším 

zvukovým systémem, který nabídne méně kvalitní zvuk, a dražším. Drahé systémy 

obecně nabízejí více než jeden reproduktor a mikrofon. 

 Ovládací zařízení – videokonferenční systém musí vždy obsahovat řídící prvek, 

který se stará o řízení a kontrolu všech částí videokonferenčního systému. Jako 

ovládací prvek může sloužit počítač s příslušným softwarovým vybavením.  

Velké skupinové videokonferenční systémy obsahují řídící jednotku, která se sama 

postará o veškeré ovládání a řízení. 

 Přenos dat - každý účastník videokonference musí mít k dispozici adekvátní 

připojení k internetu nebo telefonní lince pro přenos dat během komunikace. 

 Protokoly a standardy - nejnižší úroveň z pohledu uživatelského rozhraní 

videokonferenčního systému musí obsahovat potřebné protokoly a standardy pro 

navázání spojení mezi účastníky videokonference. Dále musí nejnižší vrstva 

videokonference zařídit samotný přenos obrazu, zvuku a dat během komunikace 

účastníků. 

2.3 Dělení podle architektury komunikace videokonference 

Pod pojmem architektura komunikace si můžeme představit jakékoliv síťové 

spojení mezi dvěma a více body. Bod může být v síťové architektuře zastoupen například 

počítačem nebo mobilním telefonem. Podle počtu bodů můžeme tedy architekturu 

komunikace videokonference rozdělit na dvoubodová a vícebodová spojení.  
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2.3.1 Dvoubodové spojení 

Videokonference realizovaná pomocí dvoubodového spojení umožňuje každému 

účastníkovi komunikovat v daný moment pouze s jedním účastníkem videokonference.  

Výhoda dvoubodového spojení spočívá v jednoduchosti a nízké ceně realizace. 

 

Obrázek 1 - Dvoubodové spojení [Zdroj: vlastní] 

2.3.2  Vícebodové spojení 

Při současné videokonferenci mezi třemi a více účastníky je nezbytné přidat do 

videokonferenční infrastruktury videokonferenční server MCU (Multi Conference Unit). 

Tento prvek vytváří virtuální místnost, kde se všechny strany můžou připojit a následně 

komunikovat.  

 

Obrázek 2 - Vícebodové spojení [Zdroj: vlastní] 
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Samotná jednotka MCU se skládá ze dvou logických entit a to z vícebodového 

kontroléru MC (Multipoint controller) a z vícebodového procesoru MP (Multipoint 

processors). Vícebodový kontrolér MC vytváří komunikaci s jednotlivými účastníky a 

snaží se dosáhnout společné úrovně pro vícebodové spojení mezi všemi účastníky 

videokonference. Vícebodový procesor MP přijímá, zpracovává a následně odesílá data 

všem účastníkům videokonference.  

 

Obrázek 3 - Videokonference za použití MCU [7] 

2.4 Dělení podle způsobu realizace videokonference 

K uskutečnění videokonference mezi dvěma a více účastníky je nutné zajistit, aby 

každý účastník byl vybaven potřebnými standardy a protokoly pro dané prostředí 

komunikace. Dnes se zpravidla využívá videokonference realizována pomoci IP a ISDN 

sítě. Technologie ISDN (Integrated Services Digital Network) využívá pro videokonferenci 

protokol H.320 a videokonference realizovaná pomocí technologie IP (Internet Protokol) 

používá protokol H.323. Každý z těchto protokolů obsahuje další podprotokoly a 

standardy, jež mají za úkol zprostředkovat samotnou videokonferenci. [2] 
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2.4.1 ISDN videokonference 

ISDN (Integrated Services Digital Network) je digitální telekomunikační síť, jenž 

používá bod-bod spojení. Pro přenos dat je většinou vyhrazeno několik tzv. B - kanálů, 

každý z těchto kanálů má velikost 64 kb/s. Vyšší rychlosti přenosu lze dostáhnout 

spojováním více B - kanálů. Součásti ISDN technologie jsou také přípojky BRI (Basic 

Rate Interface) a PRI (Primary Rate Interface), jenž se liší počtem B - kanálů. Tato 

technologie využívá běžné technologické prostředky, jako jsou televize, telefon apod.[2] 

 

Obrázek 4 - ISDN síť [Zdroj: vlastní] 

2.4.2 IP videokonference 

Technologie IP (Internet Protokol) využívá pro přenos dat síť internet, lépe řečeno 

jeho protokol IP. Data se rozdělí na bloky tzv. pakety a následně se přenesou do cílového 

místa. Pro tento přenos se používá zpravidla protokol UDP, jelikož na rozdíl od TCP 

protokolu není tak citlivý na ztrátu paketu během přenosu dat. Šířka přenosového pásma 

pro IP videokonferenci je od 10 Mb/s do 10 Gb/s. [2] 

 

Obrázek 5 - IP síť [Zdroj: vlastní] 
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2.5 Další dělení videokonferencí 

Videokonferenční systémy můžeme ještě navíc rozdělit do několika skupin.  

 Dělení podle účelu  

 Personální nebo také osobní jsou vhodná pro jednoho nebo dva uživatele, jež 

mohou sedět před zařízením. Výhoda této metody je v nízkých pořizovacích 

nákladech a jednoduchém nastavení. Využívá se zde multimediální počítač, 

který je vybavený aplikacemi pro videokonferenci. 

 Kompaktní jsou použity při spojení několika míst. Tato metoda používá 

kompaktní jednotku s kamerou a běžný televizor. 

 Skupinové videokonferenční systémy se uplatňují ve velkých místnostech a 

konferenčních sálech. Výhoda metody je ve vysoké kvalitě obrazu a zvuku, ale 

pořizovací náklady jsou zde podstatně vyšší. 

 Dělení podle přenosového pásma 

 Podle šířky přenosového pásma můžeme rozdělit videokonference do 30 kb/s, 

300 kb/s, 3 Mb/s, 20 Mb/s, 10 Gb/s. 

 Dělení podle platformy 

 Windows je prostředí, jež nabízí využití mnoha aplikací určené pro 

videokonferenci. Samotná společnost Windows vytvořila software Microsoft 

Netmeeting a  Windows Messenger. 

 Linux je prostředí, které umožnuje použit celou řadu videokonferenčních 

systémů. Zejména se využívá software GnomeMeeting. 

 OS X je operační systém vydaný společností Apple, ve kterém lze provozovat 

videokonferenci pomocí aplikace iChat AV. 

 Hardwarové kodéry a dekodéry jsou speciální zařízení určené pro přenos 

videokonference. 

 Dělení podle časového zpoždění při přenosu 

 Bez možnosti zpoždění jsou vysílaný se zpožděním do 0,5 s. 

 S možnosti zpoždění jsou vysílaný se zpožděním 0,5 s. a více. 

 Vysílání dat je ze záznamu. 

 Dělení podle kvality obrazu a zvuku 

 Podle provedení kvality obrazu a zvuku dělíme videokonference na Standart 

Definition (SD) a High Definition (HD). [4],[5],[6] 
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3 Popis technologických principů videokonference 

Každý videokonferenční systém musí obsahovat různé technologické prvky, jež 

jsou určené k zprostředkování komunikace mezi účastníky videokonference. Mezi základní 

prvky můžeme zařadit především protokoly a standardy, které jsou určené k navázání 

spojení a přenosu dat mezi účastníky.  

 Videokonference společnosti Polycom jsou především určeny pro videokonferenci 

realizovanou technologii ISDN a IP. Každá tato technologie nabízí vysokou škálu 

standardů a protokolů určených pro přenos obrazu, zvuku a dat během komunikace 

účastníků.  Navíc jsou pak k dispozici ještě další nadstandardní protokoly a funkce přímo 

od výrobců videokonferenčních systémů. Všechny tyto používané standardy musí být 

schváleny Mezinárodní telekomunikační unií (ITU).  

3.1 Protokoly 

Protokol H.320 

Protokol H.320 byl standardizován Mezinárodní telekomunikační unií v roce 1990 

a je určen především pro videokonferenci v prostředí ISDN. Tento protokol se skládá 

z několika dalších standardů, které jsou určeny pro přenos zvuku, obrazu a dat. Využití 

tohoto protokolu je v současnosti na ústupu a to především díky vzestupu IP technologie. 

V současnosti se používají zejména videokonference řešené pomocí technologie IP, kde je 

standardizován protokol H.323.[2] 

 

Obrázek 6 - Protokolový model H.320 [1] 
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Protokol H.323 

Protokol H.323 představuje základ pro audio a video komunikaci v reálném čase 

v sítích založených na technologii IP (Internet Protokol). Protokol H.323 poskytuje 

podstatné vylepšení přenosu multimediálních dat využívaných ve videokonferenci. Také je 

implementován v řadě videokonferenčních aplikací např. Microsoft NetMeeting. Jeho další 

významné využití je v internetovém telefonu (VoIP).  

Za hlavní výhody protokolu lze považovat možnost implementace na různé 

platformy. Konference mezi účastníky může být složena z koncových jednotek s odlišnými 

vlastnostmi. Například terminál pracující pouze s hlasem může komunikovat s terminálem 

podporujícím obraz i hlas. Další výhoda spočívá v možnosti konfigurace aplikací a 

hardwarových prvků nacházejících se na daném terminále. Za poslední významnou výhodu 

můžeme považovat podporu MCU (Multipoint Control Unit). 

 

Protokol H.323 se skládá z následujících 4 částí: 

Terminál je základní koncová jednotka v protokolu H.323, jenž pracuje 

v obousměrném přenosu dat. Jako koncová jednotka terminálu může pracovat například 

počítač nebo jiné specializované zařízení, které musí podporovat komunikaci 

prostřednictvím audia a videa. 

Gateway, neboli brána je nepovinný prvek protokolu H.323. Slouží pro realizaci 

spojení mezi sítí založenou na protokolu H.323 a sítí, jež je založena na jiném protokolu 

například ISDN. 

Gatekeeper  je volitelný prvek protokolu H.323. Tento pojem můžeme volně do 

češtiny přeložit jako strážce. Gatekeeper zajištuje služby jako je autentizace, autorizace a 

překlad telefonních čísel na IP adresy.  

Multipoint Control Unit je důležitý prvek, který ve videokonferenci slouží pro 

spojení tří a více stran (terminálů). Tato komponenta je nejvíce nákladná část při realizaci 

videokonference s více uživateli. [11] 
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Protokolový model H.323 obsahuje řadu dalších protokolů a standardů, které musí 

podporovat přenos audia a videa. Podpora přenosu dat během komunikace není povinná. 

 

Obrázek 7 - Protokolový model H.323 [10] 

 

Signalizační protokoly:  

 H.225 – protokol pro kontrolu spojení mezi dvěma terminály 

 H.245 – protokol pro vytváření komunikačních kanálů 

 RAS (Registration, Admission, Status)  - protokol určený pro komunikaci mezi 

koncovými zařízeními sítě (terminál, gateway) a gatekeeperem 

Protokoly pro přenos multimediálních dat: 

 RTP (Real-time Transport Protocol) – protokol stanovený pro samotný přenos 

videa a zvuku v reálném čase 

 RTCP (Real-time Transport Control Protocol) -  je založen na původním protokolu 

RTP a slouží k synchronizaci audia a videa. 

 T.120 – protokol pro přenos dat 
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Protokol SIP 

SIP (Session Initiation Protocol) je základní signalizační protokol pro video- 

konference a internetové volání (VoIP). Jako protokol je součástí aplikační vrstvy TCP/IP, 

kde jako transportní vrstvu využívá protokoly TCP a UDP. Hlavní část protokolu je 

založena na zasílání textových zpráv, které mají za úkol spravovat samotné spojení. 

Samotné zprávy byly navrženy na základě struktury zpráv v protokolu HTTP a SMTP. Pro 

přenos dat je pak k dispozici protokol RTP.  

Protokol SIP se skládá z uživatelských agentů a serverů. Díky této struktuře lze 

odhadnout, že protokol SIP je založen na architektuře klient-server. Mezi uživatelské 

agenty patří všechna koncová zařízení jako jsou telefony, počítače a brány do jiných sítí. 

Uživatelský agent tedy slouží k navazování spojení s jinými agenty. Server má za úkol 

zprostředkovávat spojení mezi agenty. Každý agent, který chce komunikovat pomoci SIP 

protokolu, musí být registrován na SIP serveru. [1] 

Tabulka 1 - Srovnání protokolu SIP a H.323 [1]  

Protokol SIP H.323 

Specifikace IETF (1999) ITU-T(1996) 

Použitý model Klient-server Klient-klient 

Kódování Textové Binární 

Prvky Agenti, servery Terminál, gateway, gatekeeper 

Transportní protokol UDP (hlavně), TCP TCP (hlavně), UDP 

Složitost 

Signalizační protokol, 

který k samotnému 

přenosu využívá další 

protokoly a standardy. 

Standard H.323 obsahuje vše 

potřebné pro multimediální 

přenos. 
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3.2  Standardy pro video 

Během vzdálené komunikace není nutné využití videa. V případě, kdy si uživatel 

během konference přeje použít video, je potřeba zajistit dostupnost standardu H.261 nebo 

jeho vyšší verze. 

 H.261 

Tento formát ztrátové komprese videa byl standardizován již v roce 1988 

Mezinárodní komunikační unií. Pracuje s audiovizuálními přenosy o velikosti P x 64 kb/s, 

kde P je celé číslo v rozsahu od 1 do 30.  Na začátku H.261 zakóduje první snímek a 

následně kóduje pouze změny mezi prvním a následným snímkem. Tento způsob se 

používá především z důvodu minimalizace přenosu paketů.  

H.263 

Formát H.263 vylepšuje kvalitu obrazu při přenosu dat použitím techniky 

polovičního kroku na detekci pohybu, predikovanými snímky a použitím Huffmananového 

kódovaní.  V roce 1995 se stal náhradou za používaný kodek H.261. Formát H.263 

definuje pět obrazových formátu (viz. tabulka 2). 

H.264 

V roce 2003 se pro kompresi videa začal používat formát H.264, jenž využívá 

standard MPEG-4. Vysoká komprese formátu H.264 vytváří vysokou kvalitu obrazu a díky 

této kompresi lze kodek aplikovat v technologii Blu-ray až po HDTV vysílání. [8] 

Tabulka 2 - Formáty CIF v H.261 a H.263 [9] 

Formát Rozlišení H.261 H.263 

SQCIF 128x96 Nepovinný Povinný 

QCIF 176x144 Povinný Povinný 

CIF 325x288 Nepovinný Nepovinný 

4CIF 702x576 Není k dispozici Nepovinný 

16CIF 1408x1152 Není k dispozici Nepovinný 
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3.3  Standardy pro audio 

Přenos jakéhokoliv zvuku je pro konferenci nezbytný. Pro jeho zajištění je nutné 

použít alespoň základní standard G.711.  

G.711 

Standard pro kompresi zvuku používaný v telekomunikacích. Schválen byl již 

v roce 1988 společnosti ITU a během několika let se stal nejrozšířenějším standardem pro 

přenos zvuku. Pro kompresi se využívá logaritmická komprese. G.711 používá šířku pásma 

o velikost 64 kb/s a dělí se na dvě verze A-law a U-law. Pro kódování využívá algoritmus 

PCM (Pulse-Code Modulation). 

G.722 

Standard je využíván pro přenosové rychlosti o velikost 48, 56 a 64 kb/s. Schválen 

byl v roce 1988. Ke kódování má k dispozici algoritmus SB-ADPCM (Sub-Band Adaptive 

Differential Pulse-Code Modulation). 

G.728 

Standard, který využívá pro své kódování algoritmus LD-CELP (Low-Delay Code 

Excited Linear Prediction). G.728 používá šířku pásma o velikosti 16kb/s. Tento standard 

je vhodný pro věrný přenos hlasu. [12] 

Tabulka 3 - Přehled používaných standardů [13] 

Standard Algoritmus MIPS CBR (kb/s) NEB (kb/s) MOS DATA (kB/min) 

  G.711 PCM <1 64 87.2 4.1 480 

G.722 SB-ADPCM 14 64 72 4.5 480 

G.728 LD-CELP 30 16 31.5 3.61 120 

Legenda: 

MIPS (Million Instruction Per Second) – milion operací za sekundu 

CBR (Codec Bit Rate) – přenosová rychlost 

NEB (Nominal Ethernet Bandwidth) – nominální ethernetová šířka pásma 

MOS (Mean Opinion Score) - stupnice od nuly do pěti (víc je lépe) udává kvalitu přenosu 

DATA – množství přenesených dát za minutu                                 
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Siren 14 

V roce 2005 společnost Polycom uveřejnila svůj vlastní standard pro kódování 

zvuku v 14kHz pásmu, jež byl následně schválen společnosti ITU. Siren 14 pracuje 

s přenosovou rychlostí 24, 32 nebo 48 kb/s. Tento standard nabízí vysokou kvalitu 

zpracování zvuku za využití menší výpočetní síly. [14] 

Siren 22 

 Standard byl schválen v roce 2008 a je určen pro kódovaní audia v 22kHz pásmu. 

Pracuje s přenosovou rychlostí 64, 96, 128 kb/s pro stereo vysílaní a 32, 48, 64 kb/s pro 

mono vysílání.[14] 

3.4 Zabezpečení dat v systémech Polycom  

Společnost Polycom integruje do svých videokonferenčních systémů velké 

množství bezpečnostních prvků a z tohoto důvodu je bezpečnost během komunikace a 

přenosu dat na vysoké úrovni. Mezi základní bezpečnostní prvky patři autentizace 

uživatele pro přístup do webového rozhraní pro správu videokonferenčního systému. Data 

během videokonference mezi účastníky jsou šifrovaná pomoci algoritmu AES (Advanced 

Encryption Standard).  

Videokonferenční systém Polycom HDX 8000 využívá k šifrování dat 128 kb klíč, 

který zajištuje dokonalé zabezpečení komunikace. Produkty společnosti Polycom obsahují 

také standard FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard), což je mezinárodně 

uznávaný standard v bezpečnosti hardwaru. Za poslední bezpečnostní prvek můžeme ještě 

zmínit podporu internetového protokolu IPv6, který nahrazuje již zastaralý protokol IPv4. 
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4 Analýza systému Polycom HDX 8000 

Tato část práce je zaměřena na analýzu videokonferenčního systému Polycom HDX 

8000 včetně dalších prvků, které jsou součástí výukové studia Enover v učebně PORJD455 

Hornicko-geologické fakulty. Tato kapitola obsahuje analýzu způsobu zapojení a 

konfiguraci nezbytných prvků pro lokální a vzdálenou výuku prostřednictvím 

videokonference. 

4.1 Výuková učebna PORJD455  

Výuková učebna  PORJD455 je součásti Hornicko-geologické fakulty a je 

vybavena širokou škálou hardwarových prostředků pro výuku a videokonferenci. Učebna 

slouží jak pro vyučování studentů prezenčního studia v Ostravě, tak i kombinovaného 

studia z Mostu. Výuka studentů kombinovaného studia je realizována pomocí evropského 

projektu Enover, jenž zajištuje interaktivní vzdálenou výuku pomocí videokonference. 

Hlavní část výukové studia Enover je tvořena videokonferenčním systémem od společnosti 

Polycom a další nezbytnou technikou pro uskutečnění videokonference.  Vybavení učebny 

je dále složeno z didaktického počítače a různých zobrazovacích zařízení jako je projektor 

a televize. Televize a reproduktory jsou rozmístěny, tak aby pokryly co nejlépe celý 

prostor učebny. Pedagog může k vyučování použít již zmíněny didaktický počítač, nebo 

také své externí zařízení. Pro lepší komunikaci mezi vyučujícím a studenty je možno 

použít interaktivní tabuli, která je používaná společně s projektorem.  

 

       Obrázek 8 - Výuková učebna PORJD455 [33 ] 

Legenda: 1. televize; 2. osvětlení; 3. kamera; 4. projektor, interaktivní tabule; 5. didaktický 

počítač; 6. videokonferenční jednotka Polycom a další hardwarové vybavení.  
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4.2 Hardwarové vybavení výukového studia Enover 

Pro realizaci výukového studia Enover na učebně PORJD455 bylo potřeba zajistit 

příslušné hardwarové vybavení, které je schopné zprostředkovat jak lokální výuku, tak i 

vzdálenou výuku prostřednictvím videokonference. Je zde použito zejména velké množství 

multimediálního vybavení, jako je zobrazovací zařízení včetně projektoru s interaktivní 

tabulí, a zvuková soustava složená z reproduktorů a mikrofonu. Další část zařízení tvoří 

především specializovaný hardware, který je součástí videokonferenčního systému. Mezi 

nejdůležitější prvky patří samotná jednotka Polycom HDX 8000 a didaktický počítač 

určený k jednoduchému ovládání většiny prvků. 

Televize Sony 55X450  

Televizor s led podsvícením o uhlopříčce 139 cm nabízí plné rozlišení 1920x1080 

bodů. Tento model patřící do série televizorů Sony Bravia poskytuje výborný obraz a 

rozsáhlé možnosti propojení s dalšími externími prvky. LCD panel má v sobě zabudovaný 

moderní digitální DVB-T a DVB-C HD tuner, který spolu s kvalitními integrovanými 

reproduktory nabízí kvalitní zážitek. Televizor disponuje vysokým počtem video vstupů 

HDMI,VGA či SCART. [16] 

 

Obrázek 9 - Televize Sony 55X450 [16] 
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Dataprojektor Epson 450WI 

Dataprojektor Epson je určený především pro výuková prostředí, která nabízí 

projekci z velmi blízké vzdálenosti s možnosti použití interaktivních funkcí. Projektor od 

společnosti Epson nabízí kvalitní projekci při maximálním rozlišení o velikosti 1280x800 

bodů a svítivosti až 2500 lumenů. Na projektoru nalezneme LAN, USB, video a audio 

porty. [18] 

 

Obrázek 10 - Epson 450WI [19] 

 

Reproduktory Behringer 1C Ultra Compact 

Jedná se o kompaktní dvoupásmové reproduktory vhodné do menších prostorů, kde 

je vyžadována vysoká kvalita zvuku. Maximální skutečný výkon reproduktorů se pohybuje 

okolo 50 W. Součástí reproduktorů je funkce automatické ochrany, jež zamezuje přetížení 

reproduktorů při maximálním výkonu. [21] 

 

Obrázek 11 - Reproduktory Behringer 1C Ultra Compact [21] 
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Osvětlení Parabeam 200 DMX 

Parabeam 200 DMX jsou studiová směrová světla, která dokážou produkovat 

veliké množství jemného světla. Toto fluorescenční osvětlení  umožnuje plně ozářit až 

čtyři osoby ze vzdálenosti 4,5 metrů. Otáčením Parabeam osvětlení lze dosáhnout ozáření 

pouze jedné osoby z původních čtyř. [22] 

 

Obrázek 12 - Parabeam 200 DMX [22]   

 

Didaktický počítač 

Didaktický počítač slouží pro ovládání většiny hardwarových prvků, jež jsou 

určeny pro lokální výuku a videokonferenci. Pedagog může počítač využít jako zdroj dat 

pro různé prezentace nebo přednášky v rámci výuky. 

Počítač: 

 Procesor: AMD Athlon II X2 225 

 Paměť: 4GB DDR2 

 Grafická karta: Nvidia Geforce 7300 

 Zvuková karta: Realtek High Definiton Audio 

 Pevný disk: Samsung HD502HI 

Monitor: 

 Dell S2240 
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Vizualizer Lumens PS 400 

Digitální vizualizér zajištuje snímání plošných předloh či předmětu, a následně je 

zobrazuje prostřednictvím projektoru. Vizualizer Lumens PS 400 má interní kapacitu až 80 

snímků, které dokáže snímat rychlostí 20 snímků za sekundu. [20] 

 

Obrázek 13 - Vizualizer Lumens PS 400 [20] 

Maticový přepínač Gefen 4x4 DVI  KVM MATRIX 

Maticový převodník od společnosti Gefen je klasický KVM přepínač, jenž přepíná 

čtyři libovolné vstupy na čtyři libovolné výstupy. Pomocí dálkového ovladače si tedy 

můžeme manuálně zvolit, které vstupy a výstupy chceme aktuálně použít.[23] 

 

Obrázek 14 - Maticový převodník Gefen [23] 

Mixážní pult Samson s-zone mixer 

Čtyřzónový stereo mixer má dva mikrofonní stereo vstupy a dva stereo CD vstupy. 

Dále obsahuje vestavěný reproduktor a výstup pro sluchátka určená pro monitoring a 

odposlech každého kanálu.[24] 

 

Obrázek 15 - Mixážní pult Samson [24] 
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Akg Wms 40 dual 

Bezdrátový set který obsahuje mikrofonní vysílač o frekvenčním rozsahu 40Hz – 

20kHz. Jde o dynamický mikrofon, který vydrží na jedinou AA baterii až 30 hodin. 

Druhou část této sady tvoří přijímač SR 40 s regulací výstupní hlasitosti a LED ukazateli 

přítomnosti signálu. Díky technologii High Definition Audio set AKG WMS 40 zaručuje 

výbornou kvalitu.[25] 

 

Obrázek 16 - Akg Wms 40 [25] 

Atlona HD 530 

Převodník navržený pro převod digitálního signálu HDMI nebo DVI na analogový 

signál VGA. Tento převodník byl zvolen z důvodu používání analogového dataprojektoru 

Epson 450Wi.[26] 

 

Obrázek 17 - Převodník Atlona HD 530 [26] 

Zesilovač MC voice HVA 2100 

Jedná se o audio zesilovač s maximálním výkonem 2x50W a kmitočtovým 

rozsahem 20-20000Hz. Zesilovač je vybaven vstupy pro CD, Tuner a Aux.[27] 

 

Obrázek 18 - Zesilovač MC Voice [27] 
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Rozbočovač Gefen 1:3 HDMI 

Gefen 1:3 je aktivní HDMI rozbočovač s podporou HDCP, který umožňuje z 

jednoho audio vizuálního zdroje například počítače či kamery, zobrazit videosignál až na 

tři další obrazovky bez degradace kvality. Toto řešení umožňuje připojení všech 

zobrazovacích zařízení ve výukovém studiu Enover. [28] 

 

Obrázek 19 - Gefen 1:3 HDMI [28] 
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Polycom HDX 8000 

Polycom HDX řady 8000 je videokonferenční systém nové generace nabízející 

připojení pomocí sítě IP a ISDN. Součástí systému je interní MCU (multipoint control 

unit) až pro 4 videokonferenční účastníky. Polycom HDX 8000 poskytuje nadstandardní 

zpracování obrazu a zvuku, a to vše v maximální kvalitě. Videokonferenční systém od 

společnosti Polycom dále obsahuje motoricky ovládanou kameru EagleEye 1080p, která 

dokáže snímat obraz ve vysoké kvalitě.  Mikrofon jednotky Polycom HDX 8000 využívá 

technologii HD Voice, jenž dokáže zprostředkovat hlasy a zvuky bez zkreslení v nejvyšší 

kvalitě. Ke snadnému řízení videokonferenčního systému slouží vlastní dálkové 

ovládání.[29]   

 

Obrázek 20 - Polycom HDX 8000 [29] 

Výhody Polycom HDX 8000 

 Protokoly pro navázání spojení H.320, H.323, SIP. 

 Realizace videokonference pomocí technologie IP a ISDN. 

 Interní MCU server pro současnou videokonferenci až 4 účastníků. 

 Obraz ve vysokém rozlišení. 

 Zvuk ve vysokém rozlišení. 

 Jednoduché uživatelské rozhraní. 
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4.3 Schéma zapojení prvků  

Jako řídící prvek pro řízení videokonferenčního systému byl zvolen didaktický 

počítač. Prostřednictvím počítače lze ovládat videokonferenční jednotku Polycom, 

maticový přepínač a dataprojektor. Videokonferenční jednotka Polycom je složena 

z několika vstupních zařízení, která slouží jako zdroj obrazu a zvuku. Výstupní zařízení 

z videokonferenční jednotky je především zvukové vybavení skládající se z mixážního 

pultu a reproduktorů. Součástí výstupu jsou také veškerá obrazová data, která dále putují 

do maticového přepínače, kde jsou rozdělena na konkrétní kanály a poté zobrazena na 

televizorech a projektoru.  

 

Obrázek 21 - Schéma zapojení prvků [Zdroj: Vlastní] 
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4.4 Automatické nastavení videokonferenčního systému  

Jako řídící prvek pro řízení videokonferenčního systému byl zvolen didaktický 

počítač. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu jednoduchého uživatelského prostředí a nízkou 

cenou realizace. O samotné řízení prvků se v didaktickém počítači stará sada pracovních 

režimů, kde každý režim má svou řídící funkci. Celé nastavení videokonferenčního 

systému je tedy řešené jediným kliknutím na požadovaný pracovní režim. Režimy jsou 

realizovány pomocí jednoduchých příkazových dávek (skriptů). Příkazové dávky jsou malé 

programy vytvořené v prostředí DOS (Disk Operating System). Všechny režimy k řízení 

videokonferenčního systému jsou k dispozici na pracovní ploše didaktického počítače. 

Následně se podle zvoleného pracovního režimu odešle příkaz z didaktického počítače 

k  řízenému prvku pomocí sériové linky. Řízený prvek pak vykoná příchozí příkaz. 

 

Obrázek 22 - Schéma zapojení pomocí sériové linky [Zdroj: vlastní] 
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4.4.1 Pracovní režimy 

Tento způsob ovládání videokonferenčního systému byl vybrán především kvůli 

nízkým požadavkům na znalost obsluhy systému. Výhoda tohoto řešení tedy spočívá 

v tom, že nezaškolený pedagog dokáže sám bez asistence technického personálu ovládat 

systém jak pro lokální výuku tak i videokonferenční hovor. Všechny pracovní režimy jsou 

obsaženy ve složce „Řízení“ na pracovní ploše didaktického počítače.  

Základní pracovní režimy 

 Lokální výuka z didaktického počítače – výstup z didaktického počítače nastaví na 

levou i pravou dvojici televizorů. Dataprojektor a přední televizor jsou také 

nastaveny na výstup z počítače. Tento režim se automaticky aktivuje po přihlášení 

uživatele do systému. 

 Lokální výuka pomocí vizualizéru -  na levou i pravou dvojici televizorů nastaví 

výstup z vizualizéru.  

 Videokonference – na pravý televizor nastaví lokální obraz. Na levý a zadní 

televizor připojí obraz vzdálené strany. Samotné spojení s druhou stranou 

videokonference je realizováno ručně. 

 Videokonference Most – nastavení je stejné jako u režimu „Videokonference“, 

rozdíl je jen v automatickém spojení s učebnou v Mostě a převzetím pracovní 

plochy z didaktického počítače v Mostě prostřednictvím VNC (Virtual Network 

Computing) .  

 Konec videokonference – všechna aktivní spojení mezi účastníky jsou ukončena. 

 Start teleprezentace – místo pohledu kamery z učebny v Ostravě je vzdálené straně 

posílán obraz plochy didaktického počítače.  

 Stop teleprezentace – teleprezentace se ukončí a videokonference se vrátí k posílání 

obrazu kamery. 

 Konec práce - vypne dataprojektor, televize a odhlásí uživatele z didaktického 

počítače.[33] 
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4.5 Manuální nastavení videokonferenčního systému  

Pro tento způsob ovládání videokonferenčního systému je často požadována 

asistence technického personálu, který má pro tuto funkci potřebnou kvalifikaci. Obsluha 

následně, podle požadavku pedagoga na pracovní režim provede několik postupných 

ovládacích a řídících kroků k dosažení požadované funkce u všech zařízení. Tento postup 

může být proveden prostřednictvím dálkových ovladačů, které jsou součástí jednotlivých 

ovládacích prvků videokonferenčního systému. 

4.5.1 Volba zdroje signálu 

Jako vstupní zdroj signálu se především využívá didaktický počítač, ale i zde se 

nabízí možnost použít externí zařízení jako zdroj signálu. Videokonferenční systém tedy 

ještě nabízí využití vizualizéru či připojení externího notebooku. Notebook se připojuje 

přes HDMI kabel, který je položen u didaktického počítače. V případě, že daný notebook 

nemá k dispozici HDMI výstup, lze využít libovolné redukce k připojení.  

 

Obrázek 23 - Zdroj signálu videokonferenčního systému [Zdroj: vlastní] 
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4.5.2 Volba zobrazovacích zařízení 

Uživatel si může kdykoliv podle svých požadavků zvolit, jaké zobrazovací zařízení 

chce použít. K realizaci této funkce slouží klasický maticový přepínač, jež umožňuje na 

libovolný ze čtyř výstupů připojit jeden ze čtyř vstupních signálů. Dohromady máme tedy 

k dispozici šestnáct různých stavů s možností libovolného přepínání pomocí dálkového 

ovladače maticového přepínače s tlačítky jedna až šestnáct.  U maticového přepínače, který 

je používán ve videokonferenčním systému, jsou již zobrazovací zařízení předdefinována 

na dvanácti kanálech.  

 

Tabulka 4 - Přehled nastavení jednotlivých kanálů [Zdroj: vlastní] 

Zdroj signálu Vizualizér Didaktický 

počítač 

Externí zařízení připojené 

pomocí HDMI 

Projekce na 

interaktivní tabuli 
2 3 4 

Zadní a přední 

televize 
6 7 8 

Monitor didaktického 

počítače 
10 11 12 

Všechny televize a 

projekce na 

interaktivní tabuli 

14 15 16 
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4.5.3 Nastavení videokonferenčního spojení 

Hlavní jednotka Polycom HDX 8000 řeší všechny funkce související se spojením 

mezi účastníky videokonference. Hlavní jednotku můžeme nastavit na webovém rozhrání 

serveru Polycom nebo prostřednictvím grafického menu za použití dálkového ovladače. 

Nastavení prostřednictvím dálkového ovladače 

Systém Polycom spustíme pomocí dálkového ovladače, nebo stiskem tlačítka na 

přední straně zařízení. Po zapnutí videokonferenčního systému se zobrazí na zobrazovacím 

zařízení „Domovská obrazovka“, na které zvolíme možnost „Place a Call“. 

Prostřednictvím dálkového ovladače zadáme volané číslo a stiskneme tlačítko „Call“. 

Pokud chceme použít již uložené číslo, stiskneme položku „Directory“ a poté „Favourites“. 

V případě potřeby přidání kontaktu do seznamu oblíbených je k dispozici volba „Add 

Contact“. 

 

Obrázek 24 - Grafické menu Polycom HDX 8000 [31] 

Pro volání mezi třemi a více účastníky využijeme volbu „Directory“, kde u 

požadovaných účastníků vybereme tlačítko „Call“, dokud nebudou všichni účastníci 

videokonference propojeny. 

Nastavení spojení pomocí příslušného ovladače je díky přehlednému grafickému 

menu velmi jednoduché a přehledné. Za jedinou nevýhodu v konfiguraci prostřednictvím 

ovladače lze považovat pouze možnost nastavení základních funkcí, které jsou nutné pro 

videokonferenční spojení.   
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Nastavení prostřednictvím webového rozhraní na serveru Polycom 

Pokud uživatel potřebuje nastavit videokonferenční systém na administrátorské 

úrovni, musí již zvolit konfiguraci prostřednictvím webového rozhraní. K webovému 

rozhraní se lze připojit pomocí jakéhokoliv webového prohlížeče. Do pole vyhledávaní 

v internetovém prohlížeči zadáme adresu http://didus3.vsb.cz:**** (z důvodu bezpečnosti 

není uvedena celá adresa stránky), kde název didus3 označuje hlavní jednotku Polycom 

HDX 8000. Přístup k webovému nastavení je pochopitelně chráněn uživatelským jménem 

a heslem. Po přihlášení uživatele do systému se zobrazí úvodní obrazovka, která umožňuje 

si zvolit požadovanou položku.  

 

Obrázek 25 -  Webové rozhraní serveru Polycom [Zdroj: vlastní] 

Položka „Place a Call“ je učená k nastavení spojení mezi účastníky. Uživatel si 

může vybrat kvalitu videohovoru a pak následně zvolit požadované volané číslo, které se 

skládá z IP adresy volaného účastníka. 

K důkladné konfiguraci videokonferenčního systému Polycom je určená volba 

„Admin settings“. V této položce je možné nastavit konfiguraci síťového připojení, 

vstupních a výstupních zařízení jednotky Polycom. 
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4.6 Modelové situace 

V této kapitole jsou uvedeny a následně popsány možné situace, které mohou nastat 

při využívání videokonferenční jednotky Polycom HDX 8000. Videokonferenční systém je 

především určený pro lokální a vzdálenou výuku.  

4.6.1 Lokální výuka 

Na začátku výuky je nutné nejprve zapnout didaktický počítač, kde si vyučující 

zvolí požadovaný pracovní režim ze složky „řízení“ na ploše počítače. Po zvolení 

pracovního režimu může pedagog začít samotnou lokální výuku. V rámci lokální výuky lze 

používat většinu prvků, jež jsou součástí videokonferenčního systému.  Pedagog může ke 

své výuce jako zdroj dat využít didaktický počítač nebo také svůj notebook. Prezentující 

data mohou být pak promítána pomocí dataprojektoru, nebo také prostřednictvím čtyř 

televizí. Všechny televize jsou v pohotovostním režimu, a proto již není nutné je manuálně 

zapínat pomocí dálkového ovladače. Přesto se často vyskytuje situace, že televize pedagog 

po skončení výuky vypne a tak je nutné televize opět zapnout.    

Ke zlepšení komunikace mezi studenty a pedagogem je k dispozici interaktivní 

projektor s tabulí. Prostřednictvím nástroje „Easy Interactive Tools“ od společnosti Epson 

lze naplno využít možnosti interaktivní tabule. 

 

Obrázek 26 - Nástroj Easy Interactive one [32] 

Po skončení výuky opět vyučující využije požadovaný pracovní režim k odhlášení 

se z didaktického počítače a k přepnutí prvků do pohotovostního režimu. 
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4.6.2 Videokonference Ostrava-Most 

Jak již bylo uvedeno, videokonferenční spojení může být realizováno manuálně 

nebo automaticky prostřednictvím pracovních režimu. Pokud pedagog zvolí možnost 

spojení pomocí pracovního režimu „videokonference MOST 6“, je navázáno spojení 

s učebnou č. 6 v Mostě. Dále jsou automaticky nastaveny zobrazovací zařízení a převzetí 

pracovní plochy didaktického počítače v Mostě. Pro přenos dat mezi učebnou v Mostě a 

Ostravě slouží sdílený adresář „Oktaedr“, jež je umístěn na pracovní ploše obou 

didaktických počítačů. Během videokonference přednášejícího snímá boční kamera a 

posluchače snímá kamera, která je umístěna v přední části učebny. Pro přenos dat (např. 

vyučované látky) mezi učebnou v Ostravě a Mostě může přednášející během 

videokonference využít interaktivní tabuli s dataprojektorem. Díky videokonferenčnímu 

spojení jsou zapisovaná data na tabuli v Ostravě zobrazena také v Mostě. K zobrazení 

účastníku během videokonference jsou k dispozici čtyři zobrazovací zařízení. Na 

jednotlivé televize se podle aktuálního zvoleného pracovního režimu zobrazují účastníci 

videokonference Ostrava-Most. 

 

Obrázek 27 - Videokonferenční spojení Ostrava-Most [33] 
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5 Návrhy na zlepšení funkčnosti systému Polycom  

V průběhu zpracování práce jsem dospěl k několika návrhům, jež by mohly 

směřovat k zlepšení funkčnosti videokonferenčního systému. Navrhované změny se týkají 

například správné konfigurace jednotlivých prvků, či rozšíření videokonferenčního spojení 

na výuková místa, jež nejsou součástí Vysoké školy Báňské.  

5.1 Konfigurace prvků a dokumentace 

Nedílnou součástí funkčnosti videokonferenčního systému je správná konfigurace 

jednotlivých prvků, z nichž se systém skládá. Přestože videokonferenční systém jako celek 

pracuje správně, nabízí se i zde několik možností jak systém ještě vylepšit, a to zejména 

lepší konfigurací vybraných prvků.  

 Dataprojektor - lepším nastavením ostrosti a kontrastu je možné dosáhnout lépe 

čitelného textu během projekce. Důsledek horšího zaostření projektoru lze 

pozorovat již ze vzdálenosti několika metrů špatně rozpoznatelným textem na 

interaktivní tabuli. 

 Osvětlení Parabeam -  využití osvětlení, které slouží k lepšímu osvícení pedagoga a 

samotné projekce během výuky.   

 Reproduktory 5+1 - v současnosti je již standardem využití pěti či více 

reproduktorů pro dokonalejší akustiku a lepší pokrytí místnosti zvukem. Při 

společném použití reproduktorů s kvalitním zobrazovacím zařízením lze pak 

dosáhnout hodnotné audiovizuální produkce. 

 Interaktivní tabule - během videokonference Ostrava - Most dochází k jevu, kdy 

slova psaná na interaktivní tabuli se zobrazí nejprve v Mostě a až následně 

v Ostravě. Tento problém může vznikat z řady důvodů, a to například špatnou 

konfiguraci VNC nebo softwarem pro kreslení.  K řešení problému je tedy možné 

vyzkoušet jiný software pro VNC spojení, a taky pro samotné kreslení.    

 Bezpečnost - webové rozhraní serveru Polycom, které je určené ke konfiguraci 

videokonferenční jednotky je veřejně přístupné mimo síť VŠB, proto důrazně 

doporučuji server mnohem lépe zabezpečit. 
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 Dokumentace - často nastává situace, že pedagog během výuky narazí na 

jednoduchý technický problém, který nedokáže vyřešit bez asistence technického 

personálu, a proto bych doporučil umístění jednoduché dokumentace, jež by 

obsahovala základní pokyny k ovládání videokonferenčního systému. 

 Vyšší využití systému ve výuce - v současnosti je již standardem u mnoha 

vysokých škol využívající videokonferenční systémy ve výuce a to například 

nahráváním přednášek, které jsou následně studentům k dispozici na webových 

stránkách školy. 

5.2 Videokonferenční spojení s jinou školou 

 Videokonferenční systém se využívá pouze k videokonferenčnímu spojení mezi 

Ostravou a Mostem. I přestože videokonferenční systém umožňuje spojení s jakoukoliv 

jinou školou či institucí možnosti spojení nejsou v současné době využity. Vzhledem 

k rostoucí spolupráci a partnerstvím mezi Hornicko – geologickou fakultou Vysoké školy 

Báňské a zahraničními školami se nabízí možnost komunikace právě prostřednictvím 

videokonference. K samotné realizaci videokonference je možné využít již uvedený postup 

v kapitole 4.4 prostřednictvím pracovního režimu, kde si účastník videokonference zvolí 

pracovní režim „videokonference“. K videokonferenčnímu spojení je nutné si dopředu 

zajistit požadovanou IP adresu volané školy či instituce, kterou poté manuálně uživatel 

uloží do videokonferenčního systému prostřednictvím dálkového ovladače, nebo 

webového rozhraní jednotky Polycom .  

Tabulka 5 - Videokonferenční spojení s jinou školou 

Název školy  Kontakt 

Kyushu University - Japonsko 133.5.152.3 

Donggug Seoul - Jižní Korea 61.33.149.20 

Ostravská univerzita - Česka republika 78.128.146.98 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat videokonferenční systém  Polycom, a to 

včetně dalších prvků, jež jsou součástí výukového studia Enover. V první části jsem se 

věnoval teoretickému vymezení pojmu a základním způsobům dělení videokonference, 

které jsou nezbytné k správnému pochopení navazujících částí. Následující kapitoly 

bakalářské práce se již zabývají konkrétním videokonferenčním systémem Polycom HDX 

8000 a jeho technologickým vybavením, jež umožňuje zprostředkování videokonference. 

Systém společnosti Polycom nabízí celou řadu možností využití v komunikaci, jež může 

uživatel používat podle svých představ. Ať už uživatel zvolí videokonferenci realizovanou 

pomocí sítě ISDN nebo IP, či komunikaci s více účastníky v reálném čase, tak je mu vše 

zprostředkováno technologiemi v nejvyšší kvalitě, kterými je videokonferenční systém 

společnosti Polycom vybaven.  

Druhá polovina bakalářská práce je dále soustředěna na analýzu konkrétního 

videokonferenčního systému Polycom HDX 8000, jež se využívá na Hornicko-geologické 

fakultě. Výsledkem analýzy je dekompozice videokonferenčního systému a popis 

jednotlivých prvků, které jsou důležité k uskutečnění lokální a vzdálené výuky Ostrava – 

Most prostřednictvím videokonference. Každý prvek, který je součástí videokonferenčního 

systému lze samostatně konfigurovat podle požadavků samotného uživatele. Možnosti 

nastavení jednotky Polycom a dalších vylepšení funkčnosti se odvíjí od znalosti 

obsluhujícího uživatele. Pokud se jedná o uživatele již proškoleného k používání 

videokonferenčního systému, tak je možné využít nastavení manuální, kde si uživatel může 

podle svých vlastních představ zvolit požadované funkce k zprostředkování 

videokonference. Pro nezaškolené uživatele jsou k dispozici již přednastavené pracovní 

režimy, které automaticky nastaví požadovanou funkci videokonferenčního systému. 

Ačkoliv videokonferenční systémy nabízejí svým uživatelům širokou škálu nástrojů, 

funkcí a možností nastavení, díky nedostatečné znalosti uživatelů nejsou v plné míře 

využívány, a proto potenciál tohoto systému zůstává nevyužit.  

Díky jednoduchému a přehlednému zpracování je možné tuto práci využít pro 

zaškolení uživatelů, jež nemají hlubší znalosti videokonferenčních systémů. Práce může 

sloužit jako praktický návod k řešení různých situací, které se mohou vyskytnout při 

běžném používání systému. 
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