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Jsme česká nezisková organizace, která vznikla v roce 
2014  na  základě jednoduchého nápadu: přiblížit 
technologie ženám a ženy technologiím. Z původně 
několika dobrovolníků, kteří o víkendu učili progra-
movat ženy, je dnes velká komunita. Spojuje lidi, kte-
ří chtějí učit, s těmi, kteří se chtějí učit.
 Za více než pět let půso-
bení jsme představili svět IT 
více než 20  000  lidem, hlavně 
ženám, dětem, učitelům, ale 
i  několika mužům na  našich 
workshopech nebo populari-
začních aktivitách. To vše díky 
odborníkům, kteří mají chuť 
měnit. Díky našim lektorům, 
koučům, mentorům a partner-
ským firmám, které nás dlou-
hodobě podporují.
 Daří se  nám překonávat 
bariéry a  stereotypy, že  holky 
nemohou studovat IT nebo v něm pracovat. Přibližuje-
me technologie těm, které by předtím ani nenapadlo, 
že by se tím mohli třeba i živit. Začít s IT jde v jakémko-
liv věku, z jakékoliv pozice, stačí chuť učit se.
 Spektrum našich aktivit je dnes široké. Pro ženy, 
které chtějí okusit svět IT a  zkusit si programovat, 

vytvořit web, udělat analýzu dat, podívat se do svě-
ta testování, nebo být na internetu v bezpečí, máme 
jednodenní kurzy. Pro ty, které chtějí více prohloubit 
své znalosti, máme kurzy dlouhodobé. Pro ty, které 
se chtějí rekvalifikovat do IT, nabízíme intenzivní Digi-
tální akademii, protože v IT chybí mnoho zaměstnan-

ců a  převážně zaměstnankyň. 
Vše je doplněno o pracovní ve-
letrhy, hackathony a  propojo-
vání absolventek do firem.
 Dětem ukazujeme fasci-
nující svět algoritmizace a  IT 
dovedností na letních táborech 
nebo letních školách, v  pravi-
delných kroužcích nebo na jed-
nodenních akcích. Děláme to 
jinak než ve  škole – zábavněji, 
protože chceme, aby byli tvůrci, 
ne jen uživatelé technologií.
 Z Prahy a Brna jsme se po-

stupně rozšířili do dalších šesti měst – Českých Bu-
dějovic, Liberce, Mladé Boleslavi, Olomouce, Ostravy 
a Zlína. A rozrostli jsme se  také do hloubky, v Brně 
a  Praze jsme založili vlastní vzdělávací a  komunitní 
centra.

Příběh Czechitas

Naší misí je inspirovat, 
vzdělávat a uplatňovat 

nové talenty
k posílení diverzity

a konkurenceschopnosti 
v IT.

2. místo Cena 
za společenskou 

odpovědnost
2019

Národní cena 
kariérového 
poradenství

2017

Ceny SDGs
Finalista

2018

European Digital 
Skills Awards Finalist

2017

SXSW Community 
Service Award

2017

European Citizen 
Award
2016

Social Impact
Award
2015
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Tak šel čas

13 . 2 . 2020
...se poprvé otevřely prostory vzděláva-
cího komunitního centra Czechitas Pra-
ha – Czechitas Home – na Václavském 
náměstí a to díky partnerovi Accenture 
a  společnosti 108  AGENCY. V  těchto 
prostorách se nám daří realizovat pře-
vážnou většinu našich aktivit. Prostory 
máme k  užívání přibližně na  rok a  je 
možné je využít i pro vaše akce. Do té 
doby hledáme mnohem větší prosto-
ry, které budou tvořit Czechitas House 
Praha.

První myšlenka Czechitas

30 absolventů

6 lektorů, koučů 
a dobrovolníků

První řádné workshopy,
vznik neziskové organizace

330 absolventů

30 lektorů, koučů 
a dobrovolníků

První Digitální akademie, SXSW 
Community Service Award, 
odstartovalo Stipendium

6 986 absolventů

303 lektorů, koučů   
a dobrovolníků

230 mediálních článků

Vzdělávací a komunitní centrum v Brně ve spolupráci 
s CTP Invest, spolupráce s Accenture a kariérní portál

16 697 absolventů

565 lektorů, koučů a dobrovolníků

405 mediálních článků

Otevření nových
prostor v Praze

Paralelní Polis a první kancelář, 
MU Fakulta informatiky,
spolupráce s Google.org,
European Citizen Prize, Datagirls

3 450 absolventů

150 lektorů, koučů  
a dobrovolníků

Social Impact Award, Letní škola IT,
Akademie programování s Microsoft, 
myšlenka Go Global a workshopy 
v zahraničí s Konica Minolta

1 590 absolventů

73 lektorů, koučů a dobrovolníků

Prague Startup Market, 
spolupráce s Avast, kroužky 
a příměstské tábory pro děti

10 876 absolventů

407 lektorů, koučů  
a dobrovolníků

294 mediálních článků

Legenda: Absolventi Lektoři, kouči a dobrovolníci



Víš, jaká je největ
ší vzdálenost 

mezi pobočkami Czechitas?

 23 =  6
 67 =  42
 1112 =  132
 1920 =  ? (km)

POPULARIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMUNITA

UPLATNITELNOST
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Od založení Czechitas pomáháme naší komunitě 
růst. Díky podpoře Google.org a jeho grantu Czechi-
tas Go Local jsme mohli naši vizi rozšířit do dalších 
měst v České republice. Po Praze a Brně tak vznikly 
pobočky v Ostravě (březen 2016), Českých Budějovi-
cích (květen 2017), Zlíně (únor 2018), Olomouci (únor 
2019) a v Liberci (květen 2019). V roce 2020 plánuje-
me otevřít pobočku v Mladé Boleslavi.

Každá z našich regionálních poboček je unikátní a za-
měřuje se  na  požadavky lokální komunity s  akcen-
tem na naši vizi.

Czechitas Go Local Plány do dalších let

Znamená to, že se postupně během roku 2020 pře-
souváme více k  dospělým, stále se  zaměřením 
na ženy, jakožto skupinu nejvíce ohroženou digitali-
zací, a  budeme usilovat o  to, abychom zvýšili jejich 
digitální a  IT gramotnost, naučili je programování, 
testování, kódování a  datovou analytiku v  rekvalifi-
kačních kurzech a pomohli jim uplatnit znalosti v pra-
xi. Nadále se věnujeme dětem s cílem je nadchnout 
pro technologie, jejich tvorbu, bezpečné užívání a ce-
loživotní vzdělávání.

Zvýšení digitální gramotnosti a zájmu 
o  technické a  celoživotní vzdělávání 
je předmětem mnohých popularizač-
ních aktivit Czechitas. Popularizace je 
základní složkou naší společenské od-
povědnosti.

Hlavním pilířem našich aktivit je vzdě-
lávání. Učíme děti a dospělé, převážně 
ženy, základům programování, testo-
vání, datové analytiky a bezpečnosti.

Třetím pilířem je uplatnitelnost. Pomáháme uplat-
ňovat získané znalosti studentů v  praxi, v  nových 
projektech a v dalším kariérním rozvoji. V profesích 
budoucnosti.

Základem všeho, co děláme, je komunita. Komunita, 
která spojuje aktéry vzdělávání na jedno místo. Jsou 
to firmy a  partneři, kteří nám pomáhají financovat 
naše aktivity. Lidi, kteří se učí, s těmi, co učit chtějí.

Vzdálenost Ostravy a Českých Budějovic je 380 km. Řešení: (A)(A+1) = (A)×(A+1)
Zajímavost: Robot ozobot by ji teoreticky překonal za 2 639 hodin. Prakticky nikdy. :)
(Pohybuje se rychlostí 4 cm/s.)

Naší ambicí je stát se v Česku během tří let největší komunitou
a relevantní institucí neformálního vzdělávání v IT a jeho
uplatnitelnosti v profesích budoucnosti.
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Zakladatelská unie
Dita Přikrylová
Ředitelka a zakladatelka Czechitas

Na počátku byl jednoduchý nápad. Přiblížit techno-
logie ženám a  ženy blíž k  technickým pozicím pro-
střednictvím programovacích workshopů. Myšlenka 
přilákala silnou a  kreativní komunitu technických 
odborníků, dobrovolníků a předních společností hle-
dajících nové talenty a diverzitu. Zanedlouho se uká-
zalo, že  je v  Česku velká potřeba, aby vznikly nové 
vzdělávací koncepty a díky tomu také byla založena 
organizace Czechitas, jedna z  největších komunit 
neformálního IT vzdělávání žen a mládeže v Evropě. 
Děkujeme všem, kteří se dlouhodobě podílejí na vý-
chově a  uplatnění nových talentů, přibližují výuku 
reálnému světu a  pomáhají tak dokreslovat dětem 
i dospělým představu, o čem technologie jsou. Pro-
tože technologie budou důležité pro budoucnost nás 
a našich dětí.

Monika Ptáčníková
Člen zakládající unie a správní rady

Barbora Bühnová
Člen zakládající unie a správní rady

Miroslava Zatloukalová
Člen zakládající unie a správní rady

Na planetu se nastěhovalo 15 různých robotů. Kteří usednou s lidmi na jednání o budoucnosti Země a domluví 
se? Rozhodni podle po sobě jdoucích příkazů:

Všichni roboti s jedním kolem nerozumí naší řeči a nebudou se účastnit schůzky!
Všichni zbylí roboti, kteří se usmívají a mají ruce, se ihned dostaví k jednání!
Všichni zbylí roboti, kteří mají kola nebo dvě oči, nechtějí s lidmi jednat a nebudou se schůzky účastnit!
Lidstvo vyzve všechny zbylé roboty k jednání.

Kolik robotů se zúčastnilo schůzky?

Lámej hlavu! Robotí invaze
Kdo usedne k jednání?

Pokud jsi to vyřešil/a  za  chviličku, tak dobře rozu-
míš příkazům – dalo by se uvažovat o pozici vývojáře 
a mohl by ti sedět objektově orientovaný jazyk Java. 
Přihlas se na kurzy Javy a rozšiř svůj talent!

Co má tato úloha společného s informatikou?
Pořadí příkazů je v informatice velmi důležité. Když vyvíjíš program, 
jde především o sled podmínek činnosti. Je důležité, v jakém pořadí 
podmínky následují. V případě této úlohy jsem u každého kroku vy-
brali různé roboty (objekty) s různými vlastnostmi. Podobným způ-
sobem se programuje.

Schůzky se zúčastnilo pět robotů.



Naše aktivity
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POPULARIZACE
Ukazujeme široké veřejnosti, že svět IT není jen pro 
pár vybraných odborníků, ale je to zábavný svět, 
který se  vyplatí prozkoumat. Informační techno-
logie pomáhají realizaci tvůrčích nápadů a  inovací 
ve všech oblastech našeho života, proto podporuje-
me lidi k tomu, aby nebyli jen uživatelé technologií, 
ale i  jejich aktivními tvůrci, aby studovali technické 
obory a celoživotně se vzdělávali. Díky našim aktivi-
tám s námi mohou účastníci objevovat jednotlivá IT 
témata, udělat si celkový přehled, naučit se základní 
pojmy a zjišťovat, co by je v IT bavilo.

V  rámci popularizačních aktivit pořádáme zejména 
inspirativní přednášky, workshopy a další aktivity pro 
dospělé, děti i mládež. Jeden z příkladů je náš online 
adventní kalendář nazvaný Codemas, kdy každoden-
ním odhalováním jednotlivých lekcí učíme zájemce 
naprogramovat si vlastní hru. V roce 2019 projevilo 
zájem o kampaň více než 600 lidí.

Zvyšujeme digitální
gramotnost a zájem 
o technické a celoživotní 
vzdělávání.
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Projekty
Czechitas Talks
Abychom veřejnosti přiblížili svět IT, organizujeme 
Czechitas Talks, tematické diskuzní večery. Každý 
díl má své IT téma, o kterém mluví řečníci z partner-
ských firem a  komunity Czechitas a  sdílejí své zku-
šenosti a postřehy. Veřejnost se tak může dozvědět 
o oboru přímo od  lidí, kteří se v  IT již uplatnili. Ne-
formálnost setkání pobízí se ptát a v networkingové 
části večera získat cenné kontakty.

Cíl Cílová skupina

Ukázat svět IT očima lidí 
z praxe

Široká veřejnost

Stánky na festivalech a konferencích
Každoročně se zapojujeme do velkého množství akti-
vit, které jsou pořádané po celé ČR. Snažíme se širo-
ké i odborné veřejnosti přiblížit, proč organizace Cze-
chitas vznikla, jaká je naše vize a jaké má společenské 
dopady. V minulém roce jsme se tak již poněkolikáté 
zúčastnili festivalu Future Port Prague, pravidelně 
se  zapojujeme do  festivalu Maker Faire a  lokálních 
konferencí na témata jako jsou inovace, využívání in-
formačních technologií či digitální gramotnost.

Cíl Cílová skupina

Ukázat aktivity Czechitas 
a zapojit se do veřejných 
diskuzí

Široká i odborná veřej-
nost

Open Week
Pro bližší seznámení s lokální komunitou a předsta-
vení činnosti Czechitas pořádáme Open Week, kde 
se v průběhu jednoho týdne snažíme inspirativními 
přednáškami a workshopy ukázat řadu našich aktivit 
a nadchnout další lidi do IT.

Cíl Cílová skupina

Seznámit lokální komuni-
tu s aktivitami Czechitas

Široká veřejnost

Cena Czechitas
Soutěž Cena Czechitas za nejlepší dívčí bakalářskou 
práci v  IT je otevřena všem studentkám a  absol-
ventkám, které úspěšně obhájily bakalářskou práci 
na téma související s IT. Porota složená ze zástupců 
ze  zapojených firem a  Czechitas vybere finalistky, 
které následně absolvují měsíční mentoring u vybra-
ných partnerů soutěže. Dívky během soutěže získají 
nové zkušenosti a cenné kontakty na firmy v IT oboru.

Cíl Cílová skupina

Upozornit na nadané 
dívky zapálené do IT, po-
moci jim zrealizovat jejich 
projekty a zároveň ukázat 
dalším slečnám a ženám, 
jakým tématům se tyto 
dívky věnují.

Studentky vysokých škol 
z celé České republiky, 
které obhájily bakalářskou 
práci na téma související 
s IT.

Code Week
Každoročně v říjnu se zapojujeme do celosvětové ini-
ciativy Code Week, která zábavným způsobem přibli-
žuje programování a digitální gramotnost široké ve-
řejnosti, hlavně dětem a učitelům. Jednotlivé aktivity 
probíhají ve spolupráci s našimi partnery.

Cíl Cílová skupina

Představit svět programo-
vání a digitální gramot-
nost

Děti od 8 do 12 let
Učitelé

Jednodenní kurzy pro děti, kroužky 
a Family Days
Celoročně pořádáme jednodenní akce a kroužky pro 
děti, kde je hravou formou učíme kódovat a progra-
movat. Pořádáme inspirativní akce pro děti, mládež 
nebo celé rodiny, kde využíváme hlavně robotů, her 
a webových aplikací.

Cíl Cílová skupina

Zapojit do vzdělávání 
celou rodinu. Zvýšit zájem 
o technologie a vzdělá-
vání u dětí a naučit je 
základy informatického 
myšlení

Děti od 8 do 12 let
Mládež od 13 do 15 let
Rodiče s dětmi

Letní škola IT
Jedná se o týdenní letní tábor, kde ukážeme středo-
školačkám svět IT, kdy se naučí základy grafiky, tvor-
by webu a programování. Součástí jsou i přednášky 
a exkurze do firem, aby se seznámily s jednotlivými 
profesemi v IT.

Cíl Cílová skupina

Ukázat svět IT za pomoci 
zábavných metod a pro-
budit zájem o vzdělávání 
v IT, např. na vysoké škole

Holky na střední škole 
od 15 do 19 let

Příměstský tábor
Během pěti dnů se děti seznámí se základy robotiky 
a programování. Vyzkouší si například jak si sestavit 
robota, poznají, co dělají lidé pracující na testerských, 
vývojářských či kodérských pozicích, co znamená al-
goritmus nebo cloud. Hravou formou okusí svět IT.

Cíl Cílová skupina

Přiblížit dětem zábavnou 
formou svět IT a ukázat 
základní principy algorit-
mizace, programování, 
webového vývoje a online 
bezpečnosti

Děti od 8 do 12 let

https://codeweek.eu/
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VZDĚLÁVÁNÍ

Učíme děti a dospělé, 
převážně ženy, základům 
programování, testování, 
datové analytiky
a bezpečnosti.

Realizujeme jednodenní kurzy, večerní dlouhodobé 
kurzy i  tříměsíční rekvalifikační programy pro ženy. 
Tematicky se zaměřujeme především na oblasti pro-
gramování, tvorby webu, datové analytiky a testová-
ní.

Naše účastnice tak připravujeme na profese budouc-
nosti, kdy zvyšují své technické dovednosti, díky kte-
rým se mohou posunout ve své kariéře nebo ji změ-
nit od základu.

Kromě kvalitního vzdělávacího obsahu klademe dů-
raz i  na  příjemné a  bezpečné prostředí, ve  kterém 
výuka probíhá. Vytváříme atmosféru, kde se  může 
kdokoliv bez obav zeptat na  cokoliv. Vše probíhá 
ve skupině, kde se lektoři a účastnice stávají jedním 
týmem, sdílí své znalosti a  zkušenosti a  vzájemně 
se podporují a motivují při studiu.

Jedinečnost spočívá také v tom, že účastnice s námi 
mohou začít úplně od  nuly bez předchozích zkuše-
ností nebo znalostí v oblasti IT.
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Projekty
Digitální akademie
Jedná se o tříměsíční komplexní vzdělávací program, 
který se skládá ze 130 hodin přímé výuky a dalších 
desítek hodin rozvojových a doplňkových aktivit. Zá-
jemkyně po přihlášení procházejí výběrovým řízením 
na  základě motivačního dopisu, videovizitky a  zna-
lostního testu.
 Tento program jsme připravili jako reakci 
na potřeby na trhu práce, kde je velmi málo talento-
vaných lidí a technologický rozvoj přitom klade stále 
vyšší požadavky na kvalifikaci pracovníků a jejich digi-
tální gramotnost. Ženám přináší šanci najít si novou 
práci a zapojeným firmám poskytujeme nové talenty 
do týmu.

Digitální akademie obsahuje:
 » večerní lekce a víkendové kurzy zaměřené 

na dané téma Akademie,
 » lekce soft skills se zaměřením na kariérní rozvoj,
 » hackathon,
 » exkurze do firem,
 » práci na závěrečném projektu podpořenou men-

toringem od expertů z firem,
 » kariérní poradenství,
 » znalostní test,
 » závěrečný galavečer s prezentací a obhajobou 

vytvořeného projektu před firemními partnery.

Digitální akademie: Data
Vychovává budoucí datové analytičky. Absolventky 
umí pracovat s databázemi, čistit, vizualizovat a ana-
lyzovat data, a programovat v jazyce Python a SQL.

Digitální akademie: Web
Připravuje juniorní front-end vývojářky. Naučí je pra-
covat hlavně s  webovým jazykem JavaScript a  dále 
i HTML/CSS a frameworky Bootstrap a Vue.js.

Digitální akademie: Testování
Budoucí testerky se naučí základům manuálního tes-
tování, programování a automatizace testování.

Cíl Cílová skupina

Vychovat nové IT talenty 
a ve spolupráci s lokální-
mi firmami jim pomoci 
najít uplatnění

Ženy, které se chtějí 
do svého IT vzdělání 
pustit naplno. Maminky 
na mateřské dovolené 
a s malými dětmi, ženy, 
které chtějí změnit obor, 
absolventky vysokých škol 
z jiných oborů a ženy, 
které se chtějí posunout 
ve své kariéře

Jednodenní kurzy
Během jednoho dne ukazujeme ženám svět pro-
gramování, testování, datové analytiky, nebo tvorby 
webu. Mohou si vybrat hlavně z jazyků Java, Python, 
JavaScript, HTML/CSS, SQL. Nad rámec těchto tvrdých 
dovedností mohou ženy zvolit i kariérní workshopy, 
aby si vylepšily svůj životopis nebo vyladily osobní 
značku.

Cíl Cílová skupina

Naučit základy v různých 
technologiích, které jsou 
potřeba pro budoucí ka-
riéru nebo pro současnou 
pracovní pozici

Všechny ženy, a to bez 
omezení věku, pracovních 
zkušeností nebo vzdělání

Tříměsíční kurzy
Pro ty, kterým nestačí naše jednodenní kurzy a chtějí 
ve studiu pokračovat, otevíráme tříměsíční intenzivní 
kurzy, zaměřené zejména na programování a webo-
vý vývoj. Mezi nejčastější jazyky v těchto kurzech patří 
Java, C#, HTML/CSS nebo JavaScript. Zpravidla se jed-
ná o 12 večerních lekcí během jednoho semestru.

Cíl Cílová skupina

Naučit účastnice specific-
ké technické dovednosti 
potřebné na trhu práce 
a zvýšit sebedůvěru pro 
další studium

Ženy, které se zajímají 
o konkrétní technologii 
a zvyšování kvalifikace. 
Obvykle jde o účastnice, 
které začaly s našimi 
jednodenními úvodními 
kurzy a chtějí pokračovat 
dále.

Tech Meetups
Večerní meetupy trvají přibližně 3 hodiny a  jsou za-
měřené na  pokročilejší témata nebo nové trendy 
v oblasti IT. Je to skvělý prostor na setkání celé naší 
komunity, inspiraci, sdílení, motivaci k dalšímu rozvo-
ji a networking.

Cíl Cílová skupina

Nabídnout další vzdělává-
ní pro absolventky našich 
kurzů a oslovit lidi, kteří 
už v IT jsou, a nabídnout 
jim zajímavá témata.

Mírně a středně pokročilí, 
primárně absolventky 
našich kurzů, ale otevřeno 
je i pro celou komunitu 
a veřejnost.

Online kurzy
Každý online kurz se skládá z videa s výkladem lekto-
ra a studijními texty, kde jsou zadání příkladů a dopo-
ručení k dalšímu studiu. Kurz se skládá z jednotlivých 
lekcí, které dohromady zaberou přibližně osm hodin. 
Zaměřujeme se především na základy programová-
ní, tvorby webu a obecného přehledu v IT.

Cíl Cílová skupina

Umožnit přístup ke vzdě-
lávání v IT tématech v češ-
tině co největšímu počtu 
lidí a odstranit bariéry 
jako jsou časové a finanč-
ní možnosti a lokální 
nedostupnost. Přiblížit IT 
vzdělávání všem, kdykoliv 
a odkudkoliv.

Kdokoliv, koho zajímají IT 
témata a chce se v nich 
dále vzdělávat. Pro 
mládež i dospělé, kdy 
jedinou podmínkou je 
mít připojení k internetu 
a chytré zařízení.

https://www.czechitas.cz/cs/blog/zaciname-s-it/online-kurz-uvod-do-html-css-1-lekce
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UPLATNITELNOST

Pomáháme uplatňovat 
získané znalosti studentů 
v praxi, v nových
projektech a v dalším 
kariérním rozvoji.
V profesích budoucnosti.

Věříme, že získané tvrdé dovednosti má smysl pro-
pojovat s  podpůrnými kariérovými aktivitami, které 
pomáhají lidem zorientovat se  na  dnešním rychle 
se měnícím trhu práce.

Proto v  rámci aktivit zaměřených na  uplatnitelnost 
propojujeme naše absolventky s  firemní praxí, po-
skytujeme kariérní poradenství a koučink, zprostřed-
kováváme stáže. Pořádáme veletrh pracovních příle-
žitostí Job Fair Czechitas. Jsme průvodci při kariérním 
tranzitu našich absolventek. Hledáme s nimi praktic-
ké využití nabytých znalostí a  dovedností v  nových 
projektech, pracovních příležitostech a v dalším kari-
érním rozvoji pro profese budoucnosti.



Kolik hodin jsme strávili výukou 

v roce 2019?

71 75 146

599 603 1 202

2 087 2 091 ?
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Projekty
Job Fair Czechitas
Interaktivní celodenní událost, kde se  potkává celá 
Czechitas komunita – partnerské firmy s  lektory 
a absolventkami našich kurzů. Během dne ukážeme 
širší veřejnosti a absolventkám našich kurzů, jaká je 
situace na trhu práce, po jakých pozicích je poptávka 
a kde mohou najít vhodnou stáž nebo internship.
 Nedílnou součástí našeho veletrhu pracovních 
příležitostí je program jako je networking, kariérní 
a IT workshopy pro naši komunitu a genderové nebo 
vzdělávací workshopy pro naše partnerské společ-
nosti.

Cíl Cílová skupina

Na jednom místě propojit 
firmy se zájemci o pra-
covní pozice v IT a po-
skytnout jim inspirativní 
a vzdělávací přednášky 
a workshopy související 
s kariérou v IT

Primárně naše student-
ky, absolventky, lektoři 
a dobrovolníci, kteří mají 
zájem se potkat se za-
městnanci partnerských 
firem, ale také další ženy, 
které chtějí zahájit svou 
kariéru v oblasti IT

Czechitas Coding Clubs & Internships
Jako jednu z  nejefektivnějších cest pro vstup do  IT, 
zejména přes juniorní pozice, považujeme stáže 
a firemní Coding Clubs. Dáváme tak šanci čerstvým 
absolventkám i ženám, které se rozhodly například 
i ve středním věku změnit svou profesní dráhu a ori-
entovat se více na práci v IT.
 Firemní Coding Club může probíhat formou 
večerního setkání účastnic s odborníky z partnerské 
firmy jednou týdně po  dobu tří měsíců. V průběhu 
účastnice pracují na reálných příkladech a projektech 

z firmy. Odborník je v roli mentora, ale pokud je to 
potřeba, je připraven účastnice i  doučit potřebné 
znalosti a dovednosti.

Cíl Cílová skupina

Propojit absolventky na-
šich kurzů s partnerskými 
firmami a poskytnout jim 
praxi v oboru, kde mohou 
uplatnit své znalosti 
a dále se rozvíjet. Ulehčit 
firmám výběr a rozvoj 
potenciálních kandidátů

Absolventky našich kurzů 
všech témat na středně 
pokročilé úrovni

Czechitas Hackathon
Celodenní hackathon je způsob, jak si zasoutě-
žit se  svým nápadem a  jeho realizací. Hackathon 
pořádáme jednou až  dvakrát do  roka, a  to v  Pra-
ze a v Brně. Každý hackathon je zaměřen na určité 
téma, které vybíráme společně s partnerskou firmou.

Cíl Cílová skupina

Dát našim studentkám 
a absolventkám příleži-
tost vyzkoušet si týmovou 
práci na vývoji v praxi, 
podpořit jejich další 
zapojení do aktivní tvorby 
technologií, motivovat je 
ke kariéře v IT a dalšímu 
vzdělávání.

Hlavně absolventky 
našich tříměsíčních kurzů, 
Letních škol IT nebo 
obdobně intenzivní série 
jednodenních kurzů.

Czechitas kariérní portál
Veřejná část je dostupná na itpozice.czechitas.cz. Jde 
o pilotní kariérně-informační nástroj, který popisuje 
jednotlivé IT pozice formou video rozhovorů a info-
grafik.
 Dále pracujeme na rozšíření této stránky o mož-
nost propojování našich absolventek s mentory z fi-
rem, IT Career Mentoring, a nabídnout tak individu-
ální podporu pro hladký profesní tranzit. Každá firma 
může věnovat několik hodin v roce kapacitu svých IT 
odborníků, kteří mohou online v  roli mentorů po-
skytovat konzultace (např. konzultovat odborné IT 
projekty, nebo pomoci s přípravou na pohovor). Člen 
Czechitas komunity si vybírá mentora podle svých in-
dividuálních potřeb. Mentor se vždy sám rozhoduje, 
komu svůj čas na dané téma konkrétně věnuje.
 Uzavřená část portálu pro registrované účast-
nice obsahuje prostor, kde mohou sledovat svoji 
vzdělávací cestu v IT a kde zároveň najdou tipy a dů-
ležité informace pro hledání práce v IT se zaměřením 
na juniorní pozice a stáže.

Cíl Cílová skupina

Popularizovat práci v IT 
a nabídnout na trhu 
unikátní podporu pro 
profesní tranzit a uspoko-
jení poptávky po individu-
álních IT konzultacích.

Převážně nováčci v oboru 
a lidé, kteří zvažují profes-
ní transfer z jiného oboru.

V roce 2019 jsme výukou strávili 4 178 hodin. Řešení: Sečti čísla po řádcích.
Zajímavost: Když všechna čísla ve třetím sloupci vydělíš dvěma, získáš prvočísla.

https://itpozice.czechitas.cz/
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Bára by v zadaných podmínkách mohla navštívit Alenu, Cyrila a Simonu. Za úlohu děkujeme Bobříku informatiky

Bára má mnoho přátel. Aby se nemusela dlouze rozhodovat, koho v jaký den navštíví, vytvořila si jednoduchý 
diagram. Které přátele by mohla Bára navštívit v deštivý den, když se teplota pohybuje okolo 15 °C?

Vyřešil/a jsi tuto úlohu rychle? Máš nakročeno na ka-
riéru v IT. Přihlas se náš kurz Úvod do testování nebo 
Digitální akademii: Testování a  rozvíjej tuto doved-
nost!

Co má tato úloha společného s informatikou?
Diagram má blízko k rozhodovacímu stromu, což je jeden z nejjed-
nodušších druhů algoritmu. Je to vlastně stručné znázornění roz-
hodovací tabulky. Přitom zároveň platí, že pomocí rozhodovací ta-
bulky lze zapsat každý algoritmus. Systematický průchod stromem, 
potřebný i k řešení této úlohy, je obvykle realizován pomocí jednoho 
ze dvou základních algoritmů – prohledávání do šířky nebo prohle-
dávání do hloubky.

Lámej hlavu! Bářina volba
Koho půjde navštívit?



Komunita



33

STAŇ SE SOUČÁSTÍ 
NAŠÍ KOMUNITY!

Spojujeme aktéry
neformálního vzdělávání 
na jedno místo.

Naše komunita zahrnuje studenty, lektory, odbor-
níky, partnerské společnosti, dobrovolníky, interní 
tým a další organizace, které nás podporují. Přestože 
interní tým nepřesahuje 50 lidí, máme podporu více 
než 500  lektorů a koučů aktivně zapojených do na-
šich aktivit a více než 17 000 absolventů kurzů. Na so-
ciálních médiích nás sleduje více než 31 000 lidí.

Firmy se mohou také připojit k naší komunitě. Jsme 
vždy otevřeni nadšeným profesionálům, kteří chtějí 
učit s námi.



Kdyby se všichni 
z komunity 

Czechitas chytli z
a ruce,

jak dlouhou řadu 
by mohli

vytvořit (km)?

  1000110

Více příběhů našich 
absolventek můžete 
najít na blogu 
Czechitas pod tagem

#tvorimepribehy
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Změnit obor může každý

Pro Janu byl impulsem pro změnu oboru z persona-
listiky na  IT její manžel-ajťák a  fakt, že  byla na  ma-
teřské dovolené a měla na kurz čas. Czechitas jí tak 
získanými dovednosti pootevřeli dveře do firmy Ho-
neywell, kde analyzuje data z motorů letadel. Po ab-
solvování Akademie si ještě dala tři měsíce prázdnin 
s dítětem a následně od září nastoupila do společ-
nosti Honeywell.

„Digitální akademie mi dala základy Power BI a Pytho-
nu, SQL. Kdybych to měla říct šířeji, naučila jsem se vlast-
ně základním způsobem zpracovávat data. Není to tak, 
že by člověk šel na kurz, tři měsíce se něco učil a pak 
z něho byl hotový datový analytik. To v žádném případě. 
Je to spíš takové naťuknutí, nakouknutí za  dveře. Člo-
věk za nimi vidí, že má obrovské množství dat, může si 
s nimi pohrát a vytvořit pro zákazníka třeba nějaký za-
jímavý graf.“

Z umění do práce s daty

Bára vystudovala uměleckou střední školu. Poté, co 
se  nedostala na  vysokou školu, studovala rok jazy-
kovku a pak si našla práci v nadnárodní firmě. V Cze-
chitas nejdříve navštívila kurz Excelu, díky kterému 
se dozvěděla o Digitální akademii. Už v průběhu kur-
zu svou práci opustila a začala se naplno věnovat IT. 
Dnes pracuje jako BI Specialist, práce s  daty ji baví 
a chce v IT zůstat.

„V průběhu Digitální akademie jsem si žádnou práci ne-
hledala, soustředila jsem se  jen na  studium, ale hned 
v pondělí následující týden po galavečeru jsem se podí-
vala na pracovní inzeráty a našla jsem jednu společnost, 
která mě zaujala. Poslala jsem tam životopis, po týdnu 
šla na pohovor a už více než rok tam pracuju jako Re-
porting Developer. Vyvíjím reporty a  část mojí náplně 
tvoří práce s daty a nejrůznějšími databázemi, musím 
s nimi umět zacházet. Další věcí je komunikace se  zá-
kazníkem – musím vědět, co po mně chce, přizpůsobit 
se jeho požadavkům.“

Z bankovnictví do vývoje softwaru

Veronika vystudovala strojní průmyslovku, ale ni-
kdy nepřemýšlela nad tím, že  by mohla programo-
vat. Svou pracovní kariéru začala v bance, kde měla 
na starosti prevenci proti podvodům. Už tam ale při-
šla do kontaktu s programováním. Měla totiž za úkol 
vytvořit generátor náhodných čísel – kvůli útokům 
na  bankovní účty. Následně ji začaly bavit drony, 
které se naučila i programovat. Když hledala na  in-
ternetu programovací jazyky a jak se naučit s drony, 
narazila na Czechitas. Po absolvování prvního kurzu 
úvodu do programování se přihlásila na první Digi-
tální akademii a programování v Javě. Ještě v průbě-
hu Digitální akademie dostala nabídku na práci jako 
programátorka, a  tak skončila její kariéra v  bance. 
Dnes Veronika pracuje ve  firmě U  & SLUNO, kde 
programuje nástroj, který pomůže při zpracovávání 
velkého množství dat a  automatizuje vkládání dat 
do tabulkových operátorů.

„Zajímavé je, že v téhle firmě pracuje ještě pět holek, kte-
ré se mnou dokončily Digitální akademii. Což mimo jiné 
taky muselo zapůsobit na ten stávající kolektiv chlapů-
-ajťáků. Byly jsme upozorněny na to, že jsou to typičtí za-
mlklí kluci, co přemýšlí opravdu jen v těch číslech, a teď 
jim do kanceláře posadili pět holek. Tak jsme jim to tam 
trošku převrátily. V tom dobrém slova smyslu – teď se víc 
usmívají.“

Příběhy absolventek

Jana Jedelská
analytička v Honeywell

Veronika Krobová
junior programátorka v U&SLUNO

Bára Cichá
BI Specialistka v Tieto

Digitální akademie

Řada by byla dlouhá 70 km. Řešení: Číslo je uvedeno v binární číselné soustavě, 10001102 = 7010.
Zajímavost: 70 je také číslo relátka počítače (hardwarová součástka), ve kterém v roce 1947 poprvé v historii uvízl
hmyz (angl. bug). Počítač se tak zastavil a následně se rozšířilo používání slova „bug“ pro chybu v programu

https://www.czechitas.cz/cs/blog/tvorime-pribehy
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Odlišné cesty se stejným cílem

Eliška a Lucka se účastnily Letní školy IT od Czechi-
tas a dnes už obě dvě studují na fakultě informatiky. 
Příběhy a  zkušenosti dvaadvacetileté Lucie a  o  rok 
mladší Elišky jsou ale zcela odlišné. Ukazují, že cesty 
dívek k informačním technologiím můžou být různo-
rodé. A že každá dívka může najít tu svou.

Lucka měla cestu přímější. Její otec byl programátor, 
a tak ji vedl odmala k rozšiřování znalostí o  IT. Svůj 
první notebook dostala v pěti letech a první stránky 
naprogramovala už v osmi.

„Na FIT jsem se ale rozhodla jít až po Letní škole, protože 
až tam jsem se přesvědčila, že informatiku mohou stu-
dovat i holky a ne jen ti „ajťáci“, jak je známe z IT Crowd. 
To byla chvíle, kdy jsem se vyloženě rozhodla pro Fakul-
tu informačních technologií.“

Cesta Elišky byla podstatně odlišná. Její maminka si 
vysnila, že bude lékařkou, a tak se ji neustále snaži-
la podporovat ve studiu biologie, i když ji na střední 
škole bavila matematika a fyzika.

„Moje mamka se mě snažila přesvědčit, abych šla studo-
vat medicínu a skoro se jí to i povedlo, ale nakonec jsem 
zjistila, že ta biologie by mě nebavila tolik jako informati-
ka. Ve třeťáku na gymnáziu se to zlomilo. Vliv na to měla 
moje kamarádka, která se také zajímala o matematiku 
a  fyziku. Doslova mi řekla, ať zkusím taky ty „kompy“. 
V tu chvilku jsem si vzpomněla, že mě to vlastně v mládí 
bavilo. Díky ní jsem se tedy přihlásila na Letní školu IT 
a poté už jsem měla jasno.“

Nová práce díky zkušenostem ze soutěže

Katka se  stala vítězkou loňského ročníku soutěže 
Ceny Czechitas o nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT. 
Komisi složenou z odborníků zaujala její bakalářská 
práce na téma Detekce chůze a stanovení počtu kro-
ků s využitím chytrého telefonu. Tu vytvořila ve spo-
lupráci s Ústavem biomedicínského inženýrství FEKT 
VUT.

Na základě výběru poroty se dostala mezi osm fina-
listek soutěže. Následně absolvovala měsíční men-
toring s partnery soutěže, kde společně rozvíjeli její 
nápady a  připravovali ji na  závěrečnou prezentaci. 
V dubnu loňského roku pak Kateřina odprezentovala 
výsledky své práce a po skvělém výkonu celou soutěž 
vyhrála. Na úspěch v  soutěži Kateřina velmi rychle 
navázala a  začala pracovat pro partnera Czechitas, 
společnost SAP, na pozici Developer Associate.

„Na finálovém večeru přijde člověk do kontaktu s lidmi 
z IT a získá cenné kontakty. Při mentoringu se zase dozví, 
jak velké IT firmy fungují a jaká je vlastně práce v IT. Fir-
my mentoring také využívají k nabírání studentů na stá-
že a jiné studentské pozice. Zkušeností tedy získá člověk 
v soutěži opravdu hodně.“

Příběhy absolventek

Eliška Krátká a Lucie Anna Procházková
studentky FIT ČVUT

Kateřina Kočendová
vítězka Ceny Czechitas, Developer Associate v SAP

Letní škola IT Cena Czechitas
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Velkou část našeho týmu a  srdce našich akcí tvoří 
mnoho IT odborníků, kteří se rozhodli, že chtějí své 
znalosti a dovednosti šířit dál. Vidí smysl ve vzdělá-
vání a mají dobrý pocit, když můžou pomáhat novým 
talentům v  jejich začátcích. Současně nám pomáhá 
i spousta dobrovolníků, díky kterým je na našich ak-
cích skvělé zázemí a fajn atmosféra.

IT odborníci jsou často zaměstnanci našich partner-
ských firem. Díky tomu může být naše spolupráce 
přímá a  oboustranně přínosná. Zaměstnancům 
partnera takto poskytneme možnost dobrovolnictví 
a účastníci našich akcí získají kontakt s lidmi z praxe.

Lektoři připravují obsahy výuky a  vedou konkrétní 
lekce a kurzy. Nejlepšími parťáky a pomocníky lekto-
ra jsou koučové. Tato skupina odborníků je přítomna 
na všech lekcích a  je připravena s čímkoliv pomoci. 
Podporují naše účastníky v dalším rozvoji, pomáhají 
jim s domácí přípravou a radí podle potřeby. Mento-
ři našim účastníkům pomáhají vést vlastní projekty 
v rámci dlouhodobějších kurzů, případně nabízejí in-
dividuální konzultace.

Jako lektorky, koučky i  mentorky působí i  některé 
z našich absolventek, které se k nám po čase vrací 
a přispívají zpět do komunity.

„S Czechitas jsem začal spolupracovat teprve nedávno, 
ale už nyní můžu říct, že jsou v tom, co dělají, velmi dob-
ří. Veškeré akce, které pořádají, mají pečlivě naplánova-
né a zorganizované, z každé akce sbírají zpětnou vazbu 
za účelem zlepšení a celkově jdou kupředu. Toto a fakt, 
že se jim prokazatelně daří prosadit čím dál tím více žen 
do IT, je přesně ten důvod, proč s nimi na jejich misi rád 
spolupracuji, dříve jako kouč Digitální akademie: Web 
a nyní i jako lektor tříměsíčního Java kurzu.“

Lektoři, koučové 
a mentoři

Kamil Tkadleček
lektor a kouč v Czechitas, 
Development Architect 
v SAP Labs Czech Republic

„Chodím už deset let v  trikotu Avastu, kde jsem za  tu 
chvilku vystřídal možná deset rolí, data mě baví a živí 
ze všech stran. Když jsem se kdysi dozvěděl o projektu 
Data Girls a  Czechitas, chtěl jsem se  tam hned vetřít. 
Evoluce a  kultivace společnosti, předávání mých zna-
lostí, touha něco vracet zpátky a svěže ženské prostředí 
i energie kontrastující s mým každodenním IT světem, to 
chceš. Chvilku trvalo, než jsem Ditu, Pavlu, Lucku a další 
díky Padákovi a Vojtovi Ročkovi potkal na nějaké hipster 
akci v Karlíně a dohodli jsme se hned. V Avastu to mělo 
od začátku pozitivní ohlasy a dnes nás na různých ak-
tivitách Czechitas pracuje víc než deset. Jak se Czechitas 
vyvíjeli, zkusil jsem si všechno kromě workshopisty, ně-
kolikrát jsem byl mentor (jednorožce na Digitální akade-
mie se mnou vyhrát ale nejde), lektor SQL, kouč v Praze 
a Brně, nebo vedoucí na táboře.“

„V Czechitas učím, neboť jsem zde našel přívětivé a vřelé 
prostředí, jenž mi dává prostor předávat dál svoje zku-
šenosti z IT. Když jsem ještě studoval na Matematicko-fy-
zikální fakultě UK, často jsme stáli před úkoly na samé 
hranici našich schopností. Vždycky jsem měl velkou chuť 
těm předkládaným tématům opravdu do hloubky poro-
zumět, proniknout ke  skutečné podstatě něčeho, co je 
náročné a komplikované a jen tak někdo tomu nerozu-
mí. Dnes mi dělá ohromnou radost se o takové poznání 
podělit s někým, kdo by také rád porozuměl náročným 
věcem, ale nemá možná energii a čas bušit celý víkend 
hlavou do zdi a urputně se snažit pochopit věci na samé 
hranici jeho schopností. Proto v  Czechitas učím na-
příklad Úvod do programování nebo nyní na Digitální 
akademii: Web. Ohromně mě baví hledat způsoby jak 
i  v  tom, co vypadá hrozivě složitě a nepřístupně, najít 
jednoduchost a provést tím ostatní tak, aby také zažili 
radost z poznání. Učení kombinuju s prací front-end vý-
vojáře, abych neztratil kontakt s realitou a mohl se neu-
stále učit novým věcem.“

Pavel Chocholouš
lektor, kouč, mentor 
v Czechitas, Data Addict 
v Avast

Martin Podloucký
senior lektor v Czechitas, 
lektor v Coding Bootcamp 
Praha, Front-end 
Developer
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Propojování s talenty
Propojujeme firmy a  šikovné absolventky našich 
workshopů a  dlouhodobých rekvalifikačních kurzů. 
Na základě potřeby firemních partnerů oslovujeme 
naši komunitu s  konkrétní nabídkou volné pracov-
ní pozice, dále také aktivně vyhledáváme vhodné 
uchazečky v naší databázi absolventek. Zaměřujeme 
se  zejména na  juniorní technické pozice či pozice 
kombinující technické a business dovednosti.

S uchazeči o místa v partnerských firmách máme po-
hovor a v případě vzájemné shody, jak na straně oče-
kávání našich absolventek, tak na straně požadavků 
našeho partnera, následně partnerské firmě zasílá-
me profily 2 až 3 zajímavých uchazeček.

Generální partneři

Strategičtí partneři

Partnerské společnosti tvoří další nedílnou součást 
naší komunity. Právě díky jejich podpoře se nám daří 
udržitelně růst, vyvíjet nové produkty v reakci na po-
třeby trhu a  absolventkám nacházet uplatnění v  IT 
nebo technických pozicích právě u nich. Společně vy-
tváříme komunitní prostředí k propojení komerčních 
i nekomerčních organizací, kde vznikají řešení a od-
povědi na problémy týkající se oblasti informačních 
technologií – nedostatek IT talentů, týmová diverzita, 
sociální odpovědnost.

Stát se  partnerem Czechitas znamená podporovat 
vizi a misi organizace – oslovit a  inspirovat nové ta-
lenty ke studiu a práci v IT vedoucí ke zvýšení diver-
zity a  konkurenceschopnosti v  oboru informačních 
technologií v České republice. Partnerské firmy, které 
se aktivně zapojí do vzdělávacích aktivit, se dostávají 
do přímého kontaktu s novými talenty v IT, přispívají 
u těch nejaktuálnějších technologií či podporují naše 
stávající vzdělávací aktivity.

Partnerskou spolupráci domlouváme v několika zá-
kladních typech a liší se rozsahem aktivit, do kterých 
se partner zapojí:
 » Generální partnerství: partner podporuje orga-

nizaci jako celek a podílí se na jejím směrování. 
Jedná se většinou o nový milník ve fungování celé 
organizace (např. podpora Digitální akademie 
nebo vzdělávacího centra v konkrétním městě).

 » Strategické partnerství: partner podporuje aktivity 
napříč celou organizací, pomáhá nám vytvářet 
naše portfolio produktů a udávat směr, kterým 

se naše organizace bude dále ubírat. S partnerem 
vytvoříme balíček projektů a aktivit, které nejlépe 
sedí k jeho strategii.

 » Regionální partnerství: partner podporuje akti-
vity ve vybraném regionu, kde působí. Zapojuje 
se do balíčků projektů a aktivit v daném regionu.

 » Projektové partnerství: partner si vybere jeden 
nebo několik projektů či aktivit, do kterých se chce 
zapojit a které nejlépe sedí k jeho firemní strategii.

 » Barterové partnerství: partner nám nabídne 
nefinanční protihodnotu za naše služby, např. 
využívání prostor firmy pro realizaci našich kurzů.

S generálními a strategickými partnery se pravidelně 
setkáváme a  diskutujeme na  téma vývoje a  trendů 
v IT a změnách na pracovním trhu, abychom společ-
ně našli ta nejslabší místa a přetvořili je v příležitosti.

Milníky pro Czechitas znamenala generální partner-
ství s Google.org při zrodu projektu Digitální akade-
mie, s Microsoft v Akademii programování, s Nadací 
Avast podporou aktivit pro děti Czechitas Nová Ge-
nerace a  s  developerskou společností CTP pro ote-
vření Czechitas Housu v Brně.

V roce 2019 jsme díky více než 100 partnerským orga-
nizacím mohli realizovat naše aktivity, otevřeli jsme 
první Czechitas House a otevřeli naše další pobočky.

Partnerské firmy

„Toto je třetí ročník našeho partnerství s Czechitas a spo-
lupráci nelze jinak než vychválit. Vnímáme interakci jako 
velmi produktivní, ať už z pohledu našich zaměstnanců, 
kteří školí, mentorují a sdílejí své názory na nejen tech-
nická témata, tak z pohledu značky, kterou si prostřed-
nictvím Czechitas promujeme na lokálním trhu. Vítáme 
ženy, které se zajímají o svět IT a máme radost, že již více 
než 12 absolventek různých kurzů si v našich týmech na-
šlo práci. Jsme rádi, že pomáháme příběhy tvořit.“

Radka 
Švejnohová
Senior Manager, EMEA 
Talent Acquisition
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Obrovské díky patří partnerům, díky kterým může-
me investovat do rozvoje krajských center, regionů, 
online vzdělávání a  pouštět se  do  neprobádaných 
vod na cestě za lepším technickým vzděláváním pro 
profese budoucnosti v České republice pro děti a do-
spělé.

Partnerům, kteří podporují naše projekty, mentorují, 
půjčují nám své „židle“, software, sítě nebo nám jen 
fandí.

Děkujeme všem lektorům, lektorkám, koučům, 
koučkám, mentorům, mentorkám, dobrovolníkům, 
kteří s námi tvoří, učí, učí nás, předávají své znalosti 
dále.

Naše velké díky patří všem dobrovolníkům, holkám 
i  klukům, firmám i  jednotlivcům, kteří se do našich 
projektů ochotně zapojili. Udělali jsme společně po-
řádný krok vpřed a vytvořili mnoho příběhů žen v IT.

V neposlední řadě bychom chtěli speciálně poděko-
vat týmu za velké srdce, pokoru a  lásku k tomu, co 
dělají. Dávají smysl celé organizaci a život každému 
příběhu.

Závěrem

Musí se přemístit nejméně 4 knížky (svazky 2,3,4,5).

V knihovně máš 9 knížek, které se věnují IT a našim kurzům. Bohužel je někdo zpřeházel a je potřeba je srovnat 
podle čísel. Kolik nejméně knížek musíš vytáhnout a přemístit, aby byla knihovna zase v pořádku?

Na kolik tahů seřadíš knížky?

Pokud ti to jde, můžeš být třeba datovou analytičkou. 
Svou cestu můžeš začít na jednodenním kurzu Úvod 
do datové analýzy, nebo se rovnou přihlas na naší Di-
gitální akademii: Data!

Co má tato úloha společného s informatikou?
Tato úloha se týká třídění, jedné ze základních úloh, která je součás-
tí mnoha běžně řešených problémů zaměřených na uspořádávání 
dat. Úloha odkrývá podstatu jednoho z možných způsobů třídění.

Lámej hlavu! Nepořádek 
v knihovně
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Přidej se taky 
a staň se součástí 

komunity Czechitas!
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