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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA ZVE NA PODZIMNÍ VÍKENDY S INFORMATIKOU 

Plzeň, 31. 10. 2014 – Informatické podzimní víkendy určené studentům 2. – 4. ročníku středních 
škol pořádá během dvou listopadových víkendů Západočeská univerzita v Plzni. Ve dnech 8. – 9. 11. 
a 15. – 16. 11. se středoškoláci můžou v prostorách katedry informatiky a výpočetní techniky 
Fakulty aplikovaných věd ZČU seznámit zábavnou formou s programovacím jazykem Scratch či 
fotografickou teorií a praxí. 

Hlavní náplní prvního informatického víkendu bude vizuální programování v jazyce Scratch na téma 
„virtuální život“. Účastníci se dozvědí, jak vizuální programování funguje, seznámí se s obecnými 
základy programování a zkusí si vytvořit vlastní jednoduchou počítačovou hru. Organizátoři 
nezapomenou ani na malé výlety do oblastí síťařiny a hardware. 

Druhý víkend bude určen především pro ty, kteří si rádi hrají. „Budeme si hrát s fotografií, povíme si 

něco k teorii i praxi, ukážeme si, jak fotografie upravovat, a vše si důkladně procvičíme pomocí 

praktických experimentů,“ přibližuje náplň akce organizátorka Jana Varnušková. Vše proběhne pod 
vedením profesionálního fotografa a zkušených lektorů, kteří přidají i další zajímavosti 
z počítačové grafiky, medicínské informatiky a počítačových her. 

Program obou víkendů je koncipován velmi přátelsky jako hra. „Tempo výkladu bude přizpůsobeno 

tak, aby nikdo nezůstával pozadu, a vždy bude k ruce někdo, kdo poradí,“ uvádí Varnušková. Pro 
programovací víkend je znalost některého z programovacích jazyků výhodným bonusem, nikoliv 
podmínkou. Nejvíce se cení nadšení pro věc a ochota učit se novým věcem. Během fotografického 
víkendu lze rozvíjet dosavadní znalosti a zkušenosti, stejně tak jako začít úplně od začátku.  

Zájemci se mohou hlásit do 3. listopadu na e-mail hajkovaj@kiv.zcu.cz. 

 


