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K programu MSDN Academic Alliance, 
který je poskytován v rámci  
MS IT Academy  

MSDN Academic Alliance (MSDN AA)  

Tento benefit opravňuje vzdělávací instituci a studenty používat platformu Windows a 
vývojářské produkty Microsoft na jejich osobních počítačích. 

Program MSDN Academic Alliance - 
Stručné představení programu 
Tento dokument obsahuje stručnou charakteristiku programu MSDN Academic Alliance 
(MSDN AA) a základní informace týkající se členství v něm. Zájemcům o software 
poskytovaný v rámci tohoto programu je doporučeno se s těmito informacemi seznámit. 

O programu MSDN AA 

MSDN AA je program společnosti Microsoft, který umožňuje školám přístup k vybranému 
software (jedná se zejména o vývojářské nástroje) za zvýhodněných podmínek. Více se lze 
o tomto programu dozvědět na stránkách Microsoftu věnovaných tomuto programu [1] a [2]. 
Zde lze také najít odpovědi na některé specifické dotazy. 

Licenční podmínky programu umožňují využití tohoto software nejen na počítačích školy, ale 
mohou si jej nainstalovat i další členové akademické obce. Přesné podmínky definují dále 
uvedené dokumenty [3], [4] a [5]. Mnohé příklady akceptovatelného použití lze pak najít na 
výše uvedených odkazech [1] a [2]. 

Licenční podmínky 

Hlavní licencí je MSDN EULA [3], jejíž ustanovení pro účely programu MSDN AA dále 
upravuje doplněk MSDN AA License Amendment [4]. Studentům bude před poskytnutím 
software předložena Smlouva o studentském používání (Student Use Agreement) [5], která se 
na předchozí dokumenty odkazuje. 

Pro vyloučení pochybností upozorňujeme, že zde uvedené názvy dokumentů se mohou lišit 
od názvů uvedených v příslušných dokumentech. Zde užité názvy vycházejí ze studentské 
smlouvy  [5], která se bude týkat většiny uživatelů. 
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Získání software 

Software je zpřístupněn prostřednictvím MSDN AA Software Center, které je součástí řešení  
e-academy License Management System (ELMS) kanadské společnosti e-academy, Inc..  
Toto řešení umožňuje přístup k software bez nutnosti složitého úřadování a papírování.  
Např. nemusíte fyzicky podepisovat žádné dokumenty, což by jinak vyžadovalo dostavit se 
osobně ke správci programu. Systém také řeší distribuci software elektronickou cestou, čímž 
se eliminuje nutnost zapůjčování fyzických médií obsahujících nabízený software. 

Odkaz pro vstup do MSDN AA Software Center pro naší školu najdete na: 

URL http://msdn62.e-academy.com/ssinfotech_it 

 

Odkazy 

[1] 
MSDN Academic Alliance Program – informace na českých stránkách Microsoftu 
(česky). 
URL 
http://www.microsoft.com/cze/education/licence/msdn_academic_alliance/default.mspx  

[2] 
MSDN Academic Alliance – domovská stránka programu (anglicky). 
URL http://www.msdnaa.net/  

[3] 
MSDN EULA. 
URL http://msdn.microsoft.com/subscriptions/downloads/EULA.pdf 
Základní  Informace o EULA 
URL http://www.microsoft.com/cze/licence/ZakladniInformace/eula.mspx 

[4] 
MSDN AA License Amendment. 
URL http://www.msdnaa.net/eula/ 
URL http://msdn2.microsoft.com/en-us/academic/bb250608.aspx  

[5] 
Smlouva o studentském používání (Student Use Agreement). 
URL http://download.microsoft.com/download/2/0/A/20AC25F2-97E6-4930-A9DD-
3EDE223FD817/MSDN_AA_StudentUseAgree.pdf 
 

Popis programu v češtině 

http://www.modernivyuka.cz/moderniucitel/MSITAcademy/tabid/497/language/en-
US/Default.aspx 


