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1. Náplň semináře  
 
Seminář byl postaven jako navazující k únorovému semináři „Vývoj aplikací pro Windows 

8“, jež se v rámci projektu konal dne 20.2.2013. Obsah byl věnován problematice vývoje 

aplikací pro systém Windows Phone 8. Podrobný program viz níže. 

 

Program semináře: 
8:30  -  9:00  Prezence účastníků. 
9:00  -  9:30  Rozdíl mezi Windows Phone 7.x a Windows Phone 8 
9:30  -  10:00  Základní postupy: navigace, orientace obrazovky, různá rozlišení. 
10:00  - 10:30  Životní cyklus aplikace, úlohy na pozadí.  
11:00  - 12:00  Dlaždice a uzamykací obrazovka, zdroje telefonu, NFC a Bluetooth  
12:00  - 13:00  Polední přestávka, oběd pro všechny účastníky semináře, diskuse. 
13:00  - 14:00  Mapy. 
14:00  - 15:00  Sdílení kódu mezi Windows 8 a Windows Phone 8. 
15:00  -  15:30 Diskuse. 
15:30  -  16:30 Představení dalších seminářů a aktivit projektu Practice Point. 
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Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  
 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 59 

07.41.01  - muži 53 

07.41.02  - ženy 6 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 6 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 5 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 1 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 0 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

 

1.2 Přednášející 
 

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


