
vstecb.cz, organizace studia v rámci online výuky  Mgr. Zuzana Beňová, MSc. 

Vážení studenti studia Informatiky (BSA_INF) a Aplikované matematiky (NZ_AMA, NE_AMA), 

prezenční i kombinované formy: 

• Vzhledem k nastávající rektorem nařízené online výuce posílám pár organizačních informací: 

Termíny distančních kurzů BSA_IN i NZ_AMA, NE_AMA jsou stále stejné. Pouze bude výuka probíhat 

online. 

Termíny prezenčních kurzů jsou stejné pro BSA_INF i NZ_AMA, NE_AMA, ale cvičení bude zařazeno 

ihned za pondělní přednášku, v odpoledních hodinách v termínu cvičení pak bude možná konzultace 

nebo opakování v termínu cvičení případně rozšiřující příklady. 

• Prosím zprovozněte si Microsoft Teams, pomocí vašeho univerzitního loginu ve tvaru 

xxxxx@mail.vstecb.cz, sekundární(?) heslo. 

 

Veškeré přednášky i cvičení budou probíhat na této adrese ve výše uvedených(stejných) časech: 

ZDE: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:Z3L1MS9YmLWqWwnlXfM7JRz_eCI0nXERnEnVqvHQykw1@thread.tacv2/1636295658489?co

ntext=%7B%22Tid%22:%22e8365406-4e4f-493c-b6b9-c7c10c6e3e90%22,%22Oid%22:%2274455fc4-

6b90-47dd-aad1-07ae6ba4459d%22%7D 

Pro vstup do jednotlivých Teamů, kam lze vkládat jakékoliv poznámky, dotazy, dobrovolné domácí 

úkoly, kódy, prezentace pro ostatní, pomocné materiály atd. prosím použijte následující kódy v rámci 

Microsoft Teams /ponechávám stejné teamy pro distanční i prezenční výuku. 

• BSA_INF 

o nt0w1pe (kód teamu) 

--- 

• APL_MAT 

o rc8phx1 (kód teamu) 

Budu se na vás těšit v časech výuky. 

Hezký víkend i nadcházející týden. 

K termínům testů: Po konzultaci s některými kolegy nabízím i večerní termíny testů: 

Informace k testům: 

--- 

• prezenční NZ_AMA, NE_AMA: 

Opakování 1.ho průběžného testu NZ_AMA, NE_AMA prezenční formy:  

15.11. v 10:00 a v 18:00.  

--- 

• prezenční BSA_INF TEST z témat 1-5: již tento čtvrtek od 15:00 v Teamsech, 1. test 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Z3L1MS9YmLWqWwnlXfM7JRz_eCI0nXERnEnVqvHQykw1@thread.tacv2/1636295658489?context=%7b%22Tid%22:%22e8365406-4e4f-493c-b6b9-c7c10c6e3e90%22,%22Oid%22:%2274455fc4-6b90-47dd-aad1-07ae6ba4459d%22%7d
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• dobrovolný domácí úkol na související témata dle sylabu, prezentace, 3-5 normostran, git 

kód, reportingový kód, BI report a další: prosím zasílejte na email vyučujícího (3-5b.) 

• Od 16:00 pak přednáška na téma a nahrazení času povánoční hodiny kurzu, prosím připojte 

se v hojném počtu - abychom vše zvládli v semestru: Podnikové nástroje a začátek SQL. 

Odhadovaný konec kolem 19té hodiny, 

--- 

• Prezenční test NZ_AMA, NE_AMA: 

o 2. test prezenční formy: 13.12. 15:00, 20:00 

___ 

 

Informace k předtermínům závěrečného testu: online: prezenční i distační 

• NE_AMA, NZ_AMA: po 15.12. v 18:00 (prezenční), 20.12., 18:00; út 21.12.20:00 (prezenční i 

distanční) 

(online na výše uvedeném streamu, můžou se zúčastnit prezenční i distanční studenti, následně se 

zapíšou v isu na libovolný termín, a známky jim zapíšu) 

• BSA_INF 16.12. 18:00, 20:00; 20.12. 8:00 

(online na výše uvedeném streamu, můžou se zůčastnit prezenční i distanční studenti, následně se 

zapíšou v isu na libovolný termín, a známky jim zapíšu) 

--- 

Zkouškové termíny v termínu zkouškového období budou následně vypsány v isu. 

Tyto informace zveřejněny též v isu  is.vstecb.cz a na stránkách vyučujícího. 

 

Zuzana Beňová 

benova@mail.vstecb.cz 

608792099 

--- 

BSA_INF_1 Informatika I 

NE_AMA Aplikovaná matematika 

NZ_AMA Aplikovaná matematika 
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