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Základní otázky při volbě licence

 Standardní (komerční)  x  akademická (školní)

… a další specialitky 

 Trvalá (= perpetual) x časově omezená (= term)
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MATLAB Home

 Individuální licence pro domácí hobby použití

 Přijatelné ceny 

– MATLAB 119€, Simulink 35€, běžný toolbox 35€

 Trvalá licence

 Možnost předplatného

 Přístup k online službám

 Nákup prostřednictvím MathWorks Store
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MATLAB Student

 Individuální licence pro studenty (pro akademické aktivity)

 Nákup prostřednictvím MathWorks Store

 Přijatelné ceny

– MATLAB 35€, Simulink 7€, běžný toolbox 7€

 Výhodný balík MATLAB Student Suite

– MATLAB, Simulink, 10x toolbox

– 69€

 Licence zaniká ukončením studia

 Možnost předplatného

 Přístup k online službám

https://www.mathworks.com/store
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MATLAB PASS

 Primary and Secondary Schools Suite

 Celoškolská multilicence pro SŠ a ZŠ

 Přístupná pro každého studenta a zaměstnance

 MATLAB & Simulink

– 51 toolboxů

 Přístup k MATLAB Online službám

 Roční

 10 380 Kč bez DPH

 Od 4/2019 akreditace vybraných školení Humusoftu v systému DVPP MŠMT ČR



Další možnosti

6

 MATLAB Startup program

– Podpora začínajícím firmám 

• Firma mladší 5 let, méně než 25 zaměstnanců, obrat do 1M USD

• Roční členství (=> term licence)

– Sleva na nákup nových licencí (50 % ze STANDARD ceny)

 Přístup k MATLABu v rámci Startup Accelerators

– MathWorks podporuje 100 akcelerátorů ve světě

 MATLAB pro účast ve studentské soutěži

– ČR např. Biosignal Challenge, Robosoutěž, …
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Licenční modely systému MATLAB v EDU oblasti

Concurrent

• Installed on a network

• Anyone with access   

can use the software

(shared products)

• Central administration

• Perpetual

Desigńated

Computer

 The products may only 

be activated and used 

on a single designated 

computer 

 one licensed user at 

any given time 

 Perpetual

Individual

 Stand-alone 

installation

 Operated by a single 

named user

 User can have

multiple installations

 Perpetual

Student Suite

 Student owned 
computers only

 Includes MATLAB®, 

Simulink®, plus 10 

popular add-on 

products

 Perpetual

Classroom

Version

 Classroom instruction 

only

 Group or concurrent

 At least 10 of all  

products purchased

 Perpetual

Classroom

Campus-Wide License

• Všechny počítače univerzity 

• Domácí počítače studentů a 

zaměstnanců

• Všichni zaměstnanci

• Všichni studenti

• Term
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Základní rysy Campus-Wide licence

„MATLAB Access for Everyone, Anywhere“Motto:

Všechny počítače na škole

Všechny počítače pedagogů

Všechny počítače studentů

* Kromě následujících: 

DO Qualification Kit,

IEC Certification Kit,

MATLAB Production Server

Výuka

Věda a Výzkum (kromě komerčního)

Publikace

Studentské soutěže, hobby

Kompletní konfigurace produktů*

Časově omezená licence

Pevná roční cena

Jednoduchá centrální administrace

Další služby (MAOTS, Grader, …)

VŠ v ČR a SR – 5.9.2019
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Co je nového v celouniverzitní licenci? 

TAH (Total Academic Headcount) => Campus-Wide License
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1. Nové online kurzy 

https://matlabacademy.mathworks.com/

 > 100 hodin kurzů
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2. MATLAB Grader

https://www.mathworks.com/products/matlab-grader

 Interaktivní výuka

– Tvorba interaktivních úloh a jejich distribuce studentům

– sdílení úloh s dalšími instruktory

 Automatizované hodnocení úloh

– okamžitá zpětná vazba

– analýza úspěšnosti (studenta, skupiny)

 Integrace s Learning Management System

– Moodle, Canvas, ...



12

3. MATLAB Parallel Server

- Campus-Wide Licence zahrnuje MATLAB Parallel Server 

Od v. 2019a bez omezení počtu současně běžících 

procesů (včetně GPU)
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4. MathWorks Portal pro danou školu

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/vysoka-skola-chemicko-

technologicka-v-praze-31440842.html



Děkuji za pozornost

www.humusoft.cz/TCC
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http://www.humusoft.cz/TCC
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MATLAB online služby

 MATLAB Online a MATLAB Drive 

– mathworks.com/products/matlab-online 

 MATLAB Mobile 

– mathworks.com/products/matlab-mobile 

 Online kurzy

– matlabacademy.com
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MATLAB Online a MATLAB Drive

https://www.mathworks.com/products/matlab-online.html

 MATLAB ve webovém prohlížeči
– práce s MATLABem bez nutnosti instalace, 

– MATLAB Web Desktop 

• přístup odkudkoli prostřednictvím webového 

prohlížeče

– vždy v aktuální verzi

– k dispozici MATLAB + 22 toolboxů, nepodporuje 

Simulink

• přístupné jsou jen ty, které jsou v licenci

– publikování Online  HTML a PDF a sdílení URL s 

kýmkoli

 Využití společně s MATLAB Drive

– (5GB při předplacené licenci)

– sdílení dat s kolegy, studenty,…



17

MATLAB Mobile

https:// mathworks.com/products/matlab-mobile

 Připojení k MATLABu z mobilního zařízení

– iPhone, iPad, Android

 Využití cloudu

– výpočet běží na serverech MathWorks

– synchronizace s MATLAB Drive 

 Možnost vzdáleného přístup k počítači 

 Data ze senzorů mobilního zařízení 

– Možnost snímat a ukládat nebo ihned na místě v MATLABu zpracovávat 
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3. MATLAB Parallel Server

Unlimited Scaling with MATLAB 
Parallel Server for Campus-Wide Licenses

The MATLAB Parallel Server Campus-Wide License provides 

campus-wide access to MATLAB Parallel Server and allows 

every user on campus to run an unlimited number of 

simultaneous workers (MATLAB processes) on clouds and 

university-owned clusters.

MATLAB Parallel Server™ lets you scale MATLAB programs 

and Simulink simulations to clusters and clouds. It provides a 

seamless way for faculty and students to leverage additional 

compute resources in order to speed up their research and 

analyses.

The MATLAB Parallel Server Campus-Wide License can be 

used with a network license manager or with online licensing, 

which is convenient for the cloud and for personal clusters. Each 

network activation can accommodate multiple simultaneous 

users and multiple simultaneous clusters, and online licensing 

can also accommodate multiple users and clusters. To leverage 

online licensing, on campus users link their MathWorks Account 

to the license or have their license administrators add them to 

the license.

https://www.mathworks.com/products/matlab-parallel-server.html
https://www.mathworks.com/products/matlab-parallel-server/online-licensing.html
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Příklad implementace - správa licence TAH

http://liane.tul.cz/cz/MATLAB


