
Instrukce k akci 

 

 

 

International Masterclasses 2021 Opava 
 

Zde se dozvíte detailnější informace k akci, co si stáhnout, co nainstalovat, průběh akce, ... 
 
1. Akce proběhne online ve čtvrtek 11. 3. 2021 s použitím videokonferenčního programu Zoom. 

1.1 Nainstalujte si, prosím, aplikaci Zoom Client (https://zoom.us/download) 
1.2 Pro připojení k akci klikněte na Zoom link připojit se k Masterclasses v Opavě 

https://cesnet.zoom.us/j/98408414101?pwd=Z21JZkdHMjlLRnhlSkh6RXprRHJ3dz09 

nebo lze přímo zadat v Zoom Clientovi údaje:   
Meeting ID  984 0841 4101 
Passcode   imc2021 

 
Pozn.: Kliknete-li na link připojení hned, měla by se spustit instalace sama. V některých 
případech není ani instalace nutná; Zoom běží i ve webovém prohlížeči. Pro hladký průběh 
spojení však instalaci klienta doporučujeme. 

 
2. Program akce je uveden na našich stránkách https://mc.physics.cz/index.html#program 

 
Zde uvedeme jen důležité časy: 

  
– V době “Registrace” 8:10–8:30 se připojte (na výše uvedený ZOOM link) – můžete si  

  odzkoušet spojení – audio/video, “raise hand” apod. 
 – V 8:30 akci zahájíme – poté následují dvě přednášky a pauza na oběd. 
 – Ve 13:10 začne krátká instruktáž do cvičení. Pak budete vyzváni ke spuštění softwaru pro 
  zpracování dat (blíže viz bod 3), a plynule začnete data sami zpracovávat. 
 – Po cvičení (v 15:20) následuje společné vyhodnocení vámi zpracovaných dat. 

– V 16:00 začíná hodinová videokonference s moderátory (tj. vědci) z CERNu a dalšími 
účastníky Masterclasses a to opět s použitím Zoom. Každý se přihlašuje sám. 

  

Link na videokonferenci Vám bude sdělen v den Masterclasses. 

https://zoom.us/download
https://cesnet.zoom.us/j/98408414101?pwd=Z21JZkdHMjlLRnhlSkh6RXprRHJ3dz09
https://cesnet.zoom.us/j/98408414101?pwd=Z21JZkdHMjlLRnhlSkh6RXprRHJ3dz09
https://mc.physics.cz/index.html#program


 

Pozn.: Doporučujeme se videokonference zúčastnit.  Je to příležitost zeptat se přímo lidí, 

kteří v CERNu pracují, a to nejen na fyziku. Videokonference proběhne stylem “webinar”, 

tzn. studenti nebudou moci sdílet své audio/video. Dotazovat se bude možné jen textovou 

formou. 

 –  Videokonference je zakončena 10 minutovým kvízem (pro zábavu). Ten poběží na aplikaci 

  Kahoot. Je možné ji spustit ve webovém prohlížeči (Kahoot! https://kahoot.it) a nebo si  

aplikaci stáhněte dopředu do vašeho smartphonu z Google Play apod. Moderátoři vám  

pak sdělí “Game PIN”. 

 

3.  E-mailem jste dostali i soubor “Instrukce ke cviceni Skupina#.pdf”. 

Dle jeho pokynů si stáhněte software a experimentální data, které využijete na  

odpoledním cvičení. Nic se neinstaluje, stačí rozbalit to složky. 

 

Pozn.: Na cvičení vám bude vysvětleno základní ovládání programu (samozřejmě si jej můžete 

zkusit dopředu sami) a podány další instrukce ke zpracování dat. 

 

4.  Enjoy the day! 

 

Organizační tým IMC 2021 Opava 

Berenika Čermáková    asistent při zpracování dat 

RNDr. Mikuláš Gintner, Ph.D.  přednášející, vyhodnocení dat 

RNDr. Jan Hladík, Ph.D.   webová administrace, technické zabezpečení 

RNDr. Josef Juráň, Ph.D.   přednášející, asistent při zpracování dat 

Mgr. Kateřina Klimovičová   přednášející, asistent při zpracování dat 
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