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1. Náplň semináře  

 

Seminář, navazující na předešlé akce ve spolupráci se společností Microsoft. 18. října 2013 

byla vypuštěna verze operačního systému Windows 8.1. Přímo tento den se uskutečnil další 

přednáškový seminář věnovaný právě vývoji v této verzi operačního systému a také 

souvisejícím moderním vývojovým nástrojům společnosti Microsoft. Přednášeli opět zkušení 

odborníci, programátoři, vývojáři a specialisté, kteří se těmto oblastem věnují již řadu let. 

Harmonogram akce je doložen níže. 

 

Program: 

 

 9:30 - 10:00 Prezentace účastníků.  

10:00 - 11:00 Tomáš Kantůrek: Windows Server 2012 R2 – co je nového?  

11:10 - 12:10 Jan Matějka: Co je System Center a jaké přináší novinky ve verzi 2012 R2?  

12:10 - 13:00 Oběd, pro účastníky konference zajištěn.  

13:00 - 14:00 Štěpán Bechynský: Novinky ve Windows 8.1 pro vývojáře.  

14:10 - 15:10 Tomáš Kantůrek: Windows 8.1 ve firemní sféře? Proč ne!  

15:20 - 16:20 Štěpán Bechynský: Novinky ve Visual Studio 2013 pro vývojáře. 

 

Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 106 

07.41.01  - muži 97 

07.41.02  - ženy 9 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 12 
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07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 9 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 3 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

Semináře se zúčastnilo celkem 106 podpořených osob, z toho 9 žen.  

 

1.2 Přednášející 

Jméno: Ing. Bechynský Štěpán  

Společnost: Microsoft 

E – mail:  stapanb@microsoft.com 

 

Jméno:  Kantůrek Tomáš 

Společnost: Microsoft 

E – mail: kanturekt@microsoft.com 

 

Přednášející Ing. Š. Bechynský a T. Kantůrek se vzdali nároku na honorář.  
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2. Fotodokumentace 
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3. Přílohy  

A. Leták 

B. Prezenční listina účastníků 

C. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 
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