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1. Náplň semináře  

 

Další přednáškový seminář věnovaný moderním vývojovým prostředkům a aktuálním 

tématům pro oblast vývoje aplikací, tentokrát vývoji v technologii ASP.NET MVC. 

Přednášeli zkušení odborníci a programátoři ze společnosti Microsoft, kteří se těmto oblastem 

věnují. Vzhledem k úspěchu sérií takto zaměřených seminářů je v plánu pokračování v rámci 

další akce (duben 2014), účast byla opět hojná – složení účastníků zejména z praxe a 

akademické obce VŠB – TU Ostrava. 

 

 Program semináře:  

 

 9:15 - 9:45 Prezentace účastníků.  

9:45 - 10:45 ASP.NET MVC – Overview, Controllers  

11:00 - 12:15 Views, Models  

12:15 - 13:00 Oběd, pro účastníky akce zajištěn.  

13:00 - 14:30 AJAX, Validace, Routing  

14:45 - 16:30 Security, Web API, Request Lifecycle, MVC5 
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Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 107 

07.41.01  - muži 98 

07.41.02  - ženy 9 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 5 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 3 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 2 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

Semináře se zúčastnilo celkem 107 podpořených osob, z toho 9 žen.  

1.2 Přednášející 

 

Jméno:  Ondřej Šťastný  

Společnost: Microsoft 

E – mail: ostastny@micsrosoft.com  
 

Přednášející se vzdal nároku na honorář.  
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2. Fotodokumentace 
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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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