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1. Náplň semináře  
Seminář byl věnován přednáškám o vývoji a programování Windows 8. Součástí programu 
byly základní informace o vývoji, omezeních a samotném programování aplikací. 
Přednášející posluchačům v prezentaci demonstroval praktické ukázky obsahující jednotlivé 
kroky při programování Windows 8. Celá přednáška byla prezentována odborníkem 
z vývojového oddělení společnosti Microsoft, Ing. Š. Bechynským. 

  
Realizovaný program. 

Program: 
 8:30  -  9:00 Prezence účastníků. 

 9:00  -  10:00 Zásadní změny pro .NET vývojáře, život aplikace v systému, omezení 
aplikací, nový model asynchronního programování. 

 10:00  -  11:00 Specifické funkce Windows Store aplikací pro .NET vývojáře. 

 11:00  -  12:00 Windows Store: certifikace, prodejní modely, nejčastější problémy pro 
.NET vývojáře. 

 12:00  -  13:00 Polední přestávka, oběd pro všechny účastníky semináře, diskuse. 

 13:00  -  14:00 HTML5 jako nativní technologie, knihovna WinJS, život aplikace v 
systému. 

 14:00  -  15:00 Specifické funkce Windows Store aplikací pro web vývojáře. 

 15:00  -  16:00 Windows Store: certifikace, prodejní modely, nejčastější problémy pro 
web vývojáře. 
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2. Vyhodnocení 

2.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 65 

07.41.01  - muži 60 

07.41.02  - ženy 5 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 15 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 11 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 4 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

2.2 Přednášející 
 

1. Jméno: Ing. Štěpán Bechynský 
Společnost:  Microsoft 
 E-mail: stepan.bechynsky@microsoft.com 
 
 Přednášející se zřekl honoráře. 
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3. Fotodokumentace 
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4. Přílohy  
A. Leták 
B. Prezenční listina účastníků 
C. Fotografie ze semináře (k dispozici na portálu projektu http://projekty.fs.vsb.cz/162/) 


