
Harmonogram výuky MIT, zimní semestr 2022/23

1. Týden od 12. 9.

Přednáška: Úvodní informace. Práce s UIS, sezná-
mení s infrastrukturou univerzity.

Cvičení:Seznámení s učebnami, základypráce sOS
Windows (důležité nabídky a nastavení, klá-
vesové zkratky, psaní speciálních znaků na
klávesnici).

2. Týden od 19. 9.

Přednáška: Základy digitální bezpečnosti. Hrozby
a ochrana proti nim. Přenos bezpečných a po-
depsaných dokumentů.

Cvičení: Windows – práce se soubory a úložiš-
ti. Účty na univerzitních serverech, možnosti
ukládání a přesunu souborů

3. Týden od 26. 9.

Přednáška: není (státní svátek)
Cvičení: Cloudové služby, O365, Teams, bezpeč-

nost na internetu: šifrování dokumentů.

4. Týden od 3. 10.

Přednáška: Operační systémy. Vlastnosti, srovná-
ní. Práce s unixovým systémem.

Cvičení: Základy práce s Unixem – příkazový řádek
na unixových serverech, putty a winscp. Vy-
stavení dokumentu dostupnéhopřeswebové
rozhraní

5. Týden od 10. 10.

Přednáška: Grafika I – rastrová grafika, vektorová
grafika, JVS.

Cvičení: Práce s volně dostupnýmvektorovýmgra-
fickým systémem inkscape

6. Týden od 17. 10.

Přednáška:Grafika II – technologie: formáty, výpo-
čty velikostí, konverze, editory
Průběžný test 1 (OS + bezpečnost)

Cvičení: Práce s volně dostupnýmvektorovýmgra-
fickým systémem inkscape

7. Týden od 24. 10.

Přednáška: Webové technologie – jazyk HTML,
principy formátování; strukturní značky, CSS.
Principy prezentací, srovnání snímkové a
webové prezentace

Cvičení: Rastrová grafika – gimp

8. Týden od 31. 10.

Přednáška: Webové technologie – odkazy (abso-
lutní, relativní), obrázky

Cvičení: Principy úpravy a optimalizace rastrových
obrazů, výpočty

9. Týden od 7. 11.

Přednáška: Jazyk HTML – tabulky, koncepce strá-
nek a webových míst. Formuláře
Průběžný test 2 (Grafika)

Cvičení: Snímkové prezentace – principy a techno-
logie; práce s předlohou

10. Týden od 14. 11.

Přednáška: Redakční systémy, generátory stránek
Cvičení: Jazyk HTML – základní značky, první do-

kument, entity a prvky hladké sazby; nadpisy,
výčty, seznamy

11. Týden od 21. 11.

Přednáška:Webové technologie – nástin dynamic-
kých dokumentů, ukázka JavaScript

Cvičení: Jazyk HTML a formátování pomocí CSS;
obrázky, odkazy; interaktivní prvky v CSS

12. Týden od 28. 11.

Přednáška: Přehled technického vybavení počíta-
čů I

Cvičení: Jazyk HTML – Tabulky, koncepce stránek;
Formuláře

13. Týden od 5. 12.

Přednáška: Přehled technického vybavení počíta-
čů II
Průběžný test 3 (webové technologie)

Cvičení: Konzultace, doplňky, příprava na zkoušku



14. Týden od 12. 12.

Přednáška: Náhradní a opravné průběžné testy

Cvičení: (již není)

Průběžné testy

Průběžné testy se budou konat v příslušném týdnu vždy v pátek odpoledne (jindy není k dispozici odpo-
vídající časová a prostorová kapacita). Testy budou společné i pro kombinovanou formu studia. Studen-
ti, kteří se nebudou moci zúčastnit, si mohou průběžné testy doplnit ke konci výukové části semestru,
kde budou organizovány náhradní a opravné termíny všech průběžných testů podle potřeby.

Podmínky ukončení předmětu MIT, zimní semestr 2022/23

Podmínky ukončení předmětu jsou podrobně popsány v sylabu v UIS.
10. 9. 2022


