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1. Náplň semináře  

 

Jednalo se o další přednáškový seminář věnovaný moderním vývojovým prostředkům a 

aktuálním tématům pro oblast vývoje aplikací – již třetí v pořadí, ve spolupráci s předními 

vývojáři, nejen ze společnosti Microsoft. Přednášeli zkušení odborníci, programátoři, vývojáři 

a specialisté, kteří se těmto oblastem věnují již řadu let. O úspěchu akce svědčí zejména velmi 

hojná účast z řad studentů, akademických pracovníků, ale zejména lidí z praxe. Podle ohlasů 

účastníků, přednášejících i organizátorů semináře budou pravděpodobně navazovat další, 

tematicky odlišné akce. 

 

 Program semináře:  

 

9:00 - 9:30  Prezence účastníků.  

9:30 - 11:00  Martin Malý: Proč si programátoři myslí, že umí navrhnout uživatelské 

rozhraní, a zároveň že nepotřebují žádné soft skills  

11:00 - 12:30  Jiří Knesl: Ekonomika ve vývoji webů a webových aplikací  

12:30 - 13:30  Oběd, pro účastníky konference zajištěn.  

13:30 - 14:30  Štěpán Bechynský: I programátor se musí umět prodat.  

14:30 - 16:00  David Grudl: Nette  

16:00 - 17:00  Tomáš Kantůrek: Sideloading aplikace 

 

 

Vyhodnocení 

1.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 311 

07.41.01  - muži 290 

07.41.02  - ženy 11 
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07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 9 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 5 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 4 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

Semináře se zúčastnilo celkem 311 podpořených osob, z toho 21 žen.  

1.2 Přednášející 

Jméno: Ing. Bechynský Štěpán  

Společnost: Microsoft 

E – mail:  stapanb@microsoft.com 

 

Jméno:  Kantůrek Tomáš 

Společnost: Microsoft 

E – mail: kanturekt@microsoft.com 

 

Jméno:  Grudl David 

Společnost: OSVČ 

E – mail: david@grudl.com 

 

Jméno:  Knesl Jiří 

Společnost: Sprint Masters 

E-mail: jiri@sprintmasters.cz 

  

 

Jméno:  Malý Martin 

Společnost: IconMedia 

E – mail: martin.maly@iconmedia.cz  
 

Poskytovatelé: J. Knesl, M. Malý, D.Grudl – doloženo pracovně – právním 

dokumentem (DPP). Vzhledem k tomu, že J. Knesl a D. Grudl již byli jako 

poskytovatelé podpořeni, je započten do MI pouze M. Malý. 

 

Přednášející Ing. Š. Bechynský a T. Kantůrek se vzdali nároku na honorář.  
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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/) 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/

