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Úvod 

Hodně lidí se zděsí, když slyší, že dívka chce programovat. A já se ptám proč? Není 

na tom přece nic špatného, zvláště v dnešní uspěchané době. Toto téma jsem                  

si vybrala hlavně proto, že mě počítače ˷přitahovaly” již od raného věku.  Jak to ale 

souvisí s mojí prací? 

Chtěla bych každému dokázat, že VŠICHNI mohou programovat, bez rozdílu věku               

a pohlaví. Pro mě je programování koníček, jsem samouk a snažím se ovládat první 

základy. 

Programovacích jazyků je spousta, proč jsem si vybrala zrovna Python?                              

Je jednoduchý na učení, nezabere tolik času, má mnoho možností a jeho komunita               

je velmi pestrá. Ověřila jsem si to sama na kurzu od PyLadies v Brně. 

Programovat se dají například: Webové stránky, hry, programy s různým využitím,         

atd. Cílem mé práce je poskytnout základní informace, ukázat možnosti využití a jiné. 

V ročníkové práci mám zahrnuta i ukázková videa pro lepší představu. 

 

 

Python logo, úprava v editoru: 

https://www.python.org/communit

y/logos/   
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1.  Základní informace 

 
Guido van Rossum vytvořil Python v roce 1991. Pro název svého programovacího 

jazyka se inspiroval britskou, satirickou, divadelní skupinou Monty Python. Vystudoval 

roku 1982 s magisterským titulem v oboru matematiky a informatiky na univerzitě               

v Amsterdamu. V témže roce se stal výzkumným pracovníkem v institutu CWI 

(CENTRUM WISKUNDE & INFORMATICA), což je národní výzkumný ústav                 

pro matematiku a informatiku v Nizozemsku, založen 1946. Při studiu pracoval 5                        

let jako systémový programátor v Amsterdamském akademickém počítačovém centru 

SARA. Dostal také několik ocenění:  

● V květnu r. 1999 obdržel cenu Dr. Dobb's Journal 1999 Excellence                        

in Programming Award ve spolupráci s Donaldem Beckerem 

● V únoru r. 2002 Free Software Foundation Award 

● V květnu r. 2003 NLUUG 2003 za mimořádné služby pro komunitu uživatelů 

systémů Unix a Open systems 

● V červnu 2003 byl finalista v kategorii “IT- Software (Individual)” ocenění World 

Technology Network 

● V říjnu 2003 zvolen za významného inženýra ACM 

● V červenci 2007 získal USENIX STUG 

● V červnu 2013 získal Python vysoce ctižádostivou cenu Dutch COMMIT/ 

Award 

 

1.1 Přirozené a formální jazyky 

 

Rozlišujeme přirozené a formální jazyky. Přirozené jazyky jsou ty, kterými běžně 

mluvíme, například český jazyk, anglický, francouzský,.... Nebyly vytvořeny člověkem 

(přestože se jim snažíme vnutit určitá pravidla), vyvinuly se přirozenou cestou. 

Formální jazyky jsou jazyky, které sestavil člověk pro nějaký účel. Vezmeme si jako 

příklad matematiku. Používá svůj formální jazyk k vyjádření vztahů mezi čísly                           

a symboly, popřípadě písmeny. Chemici používají svůj formální jazyk k zobrazení 

chemických struktur. Příkladů je mnoho, mezi ně patří také programovací jazyky                    

a Python.  
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1.2 Open source a obecné použití 

 

Tento programovací jazyk patří mezi Open source projekty, tzn. že se může výsledný 

program šířit zdarma. Skládá se ze 3 verzí: 1.x, 2.x a 3.x, které jsou rozděleny                 

do dalších verzí, například 2.7 nebo 3.3. Python je jazyk na vysoké úrovni 

(vysokoúrovňový). Na některých počítačích může být Python již nainstalován. Zjistíme 

to příkazem: python -V zapsáním do cmd.exe, neboli příkazové řádky. Měla by se vám 

vypsat verze, jeli Python nainstalován. 

V Pythonu je celkově mnohem snazší programovat, má jednodušší syntaxi (strukturu, 

skladbu programu). Můžeme ho spustit snad ve všech dostupných systémech              

(je multiplatformní), tj. Microsoft Windows, Linux, MacOS nebo méně známý BSD. 

Python spolupracuje také s jinými programovacími jazyky, například s  

.NET/Mono(C#)- IronPython, dále s programovacím jazykem Java- Jython a s C/C++- 

Cython nebo BoostPython. Rychlejší implementace (užití) Pythonu se jmenuje PyPy. 

Můžeme ho využít také jako kalkulačku, spočítá sčítání, odčítání, násobení, dělení,     

ale také závorky! 

Python má velmi pestrou komunitu, ve které můžete potkat jak začátečníky, tak                   

i profesionály, kteří pracují nejen jako programátoři. 

2. Využití 

 

Python je programovací jazyk na vysoké úrovni s aplikacemi v různých oblastech, 

například u webového rozhraní, skriptování, vědeckých výpočtů a u umělé inteligence, 

má nespočet využití. S oblibou ho používají organizace jako NASA, Google, CIA nebo 

třeba Disney. 

2.1 Vysokoúrovňový a nízkoúrovňový jazyk 

 

Důležité je vědět, jaký je rozdíl mezi vysokoúrovňovým/vyšším (high level)                              

a nízkoúrovňovým/nižším (low level) jazykem. Vysokoúrovňový programovací jazyk 

má větší míru abstrakce a byl navržen tak, aby jej programátor mohl lépe zapisovat            

a číst. Jazyky psané ve vyšším programovacím jazyce jsou nezávislé na počítači                 

a platformě (mohou pracovat na jiném HW s jinou konfigurací, sestavou). Lépe se učí, 
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je výborné začít právě jazyky této úrovně. Do této skupiny patří nejen Python, ale také 

C++, Java, méně známý PHP, a jiné 

 
Ukázka programu v Pythonu (Vysokoúrovňový jazyk) 
 
1def factorial(x): 
    if x <= 0: 

        return 1 
    else: 
        return x * factorial(x - 1) 

 
def factorial_kratsi(x): 
    return 1 if x <= 0 else x * factorial_kratsi(x - 1) 

 

Jazyk nižší úrovně by měl mít malou, nebo žádnou abstrakci, podle toho jak pracuje 

procesor vašeho PC. Je pravým opakem vysokoúrovňového jazyku, je psán tak,              

aby jej lépe ,,přečetl” počítač. Program psán v nižší úrovni jazyku je rychlejší                           

a výkonnější než ve vyšší, protože má menší počet syntaxů (struktur), funkcí, klíčových 

slov, atd..  Avšak je mnohdy pro ,,obyčejného člověka” nečitelný a je určen spíše               

pro počítač. Mezi low-level language patří Binární jazyk (neboli strojový jazyk), na který            

si většina vzpomene, jsou to tzv. ,,jedničky a nuly”. Jako další mohu jmenovat  

programovací jazyk C, i když se řadí také do High-level language. Způsobuje                          

to srovnání s ostatními jazyky. Například ve srovnání s PHP je C nízkoúrovňový jazyk, 

naopak se sestavením x86 je vysokoúroňový. 

Ukázka programu v C (nízkoúrovňový jazyk) 

 

int factorial(int x) { 
    if (x <= 0) 
        return 1; 

    else 
        return x * factorial(x - 1); 
} 

 
int factorial_kratsi(int x) { 
    return x <= 0 ? 1 : x * factorial_kratsi(x - 1); 

} 
Oproti Pythonu můžeme poznat, že je ukázka složitější, ačkoliv se jedná o stejnou 

sémantiku (význam, smysl programu).  

 

Ukázka binárního kódu (spíše pro zajímavost) 

01001011 01101100 11100001 01110010 01100001 

V ,,překladu” to je moje jméno v binárním jazyce, tedy: ,,Klára”.  

                                                 
1Zdroj ukázky Pythonu a C:  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Python [online]. c2018 [citováno 25. 05. 2018]. 

Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Python&oldid=16028922> 
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2.2 Světové komunity 

 

Podle uplatnění se odvozují různé celosvětové komunity, které vytváří většinou Free 

to use (volně k použití) knihovny. O vývoj webových stránek se zajímají: Django, 

Pyramid, Bottle, Tornado, Flask, web2py. Vývoj grafického rozhraní: tklnter, PyGOject, 

PyQt, PySide, Kivy, wxPython. Vědecko-Numercké komunity: SciPy, Pandas, IPython. 

Vývoj softwaru: Buildbot, Trac, Roundup. Správa systému: Ansible, Salt a OpenStack. 

Většina z vypsaných komunit je mezinárodní. Některé z nich můžeme najít také                    

v České Republice. 

Existuje modul, který je určen na výrobu počítačových her. Jmenuje se Pygame, vznikl 

v létě roku 2000 a je napsán v programovacím jazyku Python a C (tedy je vytvořen             

ve vysokoúrovňovém a částečně nižším jazyku). Python byl v té době ve verzi 1.5.2..  

Další z mnoha zajímavých odvětví Pythonu je rozhraní Kivy. Lze v něm vytvářet 

aplikace do chytrých zařízení, například hry. SciPy můžeme využít na vědecké výpočty 

v Pythonu. 

 

3. Jak začít 

 

Mnozí z nás si pokládají otázku: ,,Jak začít?”. Pro úplné nováčky v tomto jazyce                    

je nejlepší web python.cz, konkrétně sekce: ,,Pro začátečníky”. Zde si můžete vybrat, 

jestli chcete obecně programovat (PyLadies), nebo se spíše zaměřit na webové 

stránky (Django Girls). Osobně jsem zvolila ,,Materiály od PyLadies” - obecné 

programování, protože se k webovým stránkám postupně dostanete. Dobré                             

je podotknout, že tento kurz byl vytvořen speciálně pro ženy samouky a snaží                      

se přiblížit IT ženám a ženy k IT. Pořádají se také ,,fyzické” kurzy od Pyladies. Můžete 

se přihlásit na kurz do Prahy, Brna nebo Ostravy. Podat přihlášku je velmi jednoduché, 

stačí přejít na webové stránky: www.pyladies.cz. Avšak i když mají přednost při podání 

přihlášky ženy, mohou se přihlásit také muži. Pokud bude málo přihlášených 

zájemkyň, přijde řada na zájemce. Po absolvování tohoto kurzu můžete přijít                     

na tzv. ,,Pyvo”, které se koná v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Plzni a v Oloumoci.             

Na tomto srazu si vyslechnete přednášky o Pythonu a potkáte zde nové kamarády, 

kolegy či zaměstnance. 
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Další z velmi užitečných stránek je web www.Sololearn.com, který je v anglickém 

jazyku. Pokud vám nedělá problém, jistě si tuto webovou stránku oblíbíte. Jejich hlavní 

heslo zní: ,,Everyone can code”, v překladu: ,,Každý může programovat”. Můžete splnit 

až 9 lekcí, kde vás na konci čeká certifikát. Pokud přijdete na pohovor tak vám              

asi nepomůže, je to však skvělá motivace. Za každý splněný ,,úkol” v lekcích dostanete 

tzv. XP, což jsou experience points, v češtině zkušenostní body. K čemu slouží? Díky 

nim si můžete odemknout nápovědu v určitém úkolu, ale zvláště stoupáte v žebříčku. 

Postupně se tak dostáváte mezi úspěšnější uživatele. 

Mimo programovacího jazyku Python najdete na tomto webu i jiné jazyky, mezi 

nejpopulárnější patří C++, Java, HTML, a další. Pokud vlastníte ,,chytré zařízení”          

tj. dotykový mobil nebo tablet, doporučuji si stáhnout zdarma z Google Play/AppStore 

aplikaci ,,Learn to Code with Python” kde máte pouze lekci Pythonu, nebo přímo: 

,,SoloLearn: Learn to Code” kde naleznete všechny kurzy s programovacími jazyky, 

které tyto webové stránky nabízí. 

 

3.1 První použití Pythonu 

 

Python lze stáhnout z oficiálních stránek: www.python.org.  Poté postupujeme podle 

pokynů instalačního programu. Doporučuji stahovat pouze z ověřených webových 

stránek. 

K programování stačí editor, který se nám nainstaloval s Pythonem- Python IDLE. 

Avšak můžeme najít lepší a komfortnější editory, které jsou většinou zdarma.                   

Já používám například Atom. 

Než začneme něco psát, měli bychom si vytvořit virtuální prostředí. Je to důležité,           

aby se naše programy ,,chovaly” na každém PC stejně. 

Otevřeme si cmd.exe neboli příkazovou řádku, přes tzv. ,,Start”. Otevře se černé okno 

pravděpodobně s bílým textem. Mně se standartně nasměruje na C:\Users\jmeno. 

Místo slova ,,jmeno” by se měl ukázat název vašeho počítače. Je dobré si založit 

novou složku, než vytvoříme virtuální prostředí. Důležité je, složku nepřesouvat! Vedlo 

by to k mnoha chybám.  

Jak tedy složku vytvoříme? Nejdříve si zkontrolujeme celý adresář (složku), ve které 

se zrovna nacházíme. Učiníme tak příkazem dir. Vypíší se všechny složky, podle nich 

si můžeme být jistí, že se nejedná o důležité adresáře systému Windows. Příkazem 
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mkdir test, nebo md test vytvoříme složku jménem test. Nyní již stačí přejít do složky 

test příkazem cd test.  

Virtuální prostředí nainstalujeme:  

py -3 -m venv venv  

Pro práci jej aktivujeme: 

venv\Scripts\activate 

 

Musíme být v našem adresáři test! V této složce se nám vytvořilo právě virtuální 

prostředí s názvem venv. Do složky test můžeme ukládat, ale nedoporučuji se zabývat 

složkou s virtuálním prostředím, tedy venv. 

4. Kurz PyLadies 

Rozhodla jsem se zúčastnit 3 měsíčního kurzu, pořádající komunitou Pyladies. Jedná 

se o začátečnický kurz v Brně, s velmi dobrým přístupem. Ačkoliv se hlásí na každý 

termín kurzu více a více zájemkyň (popřípadě zájemců), měla jsem štěstí a vybrali              

mě. O čem však tato výuka je? Co od ní očekávat? A co si vzít s sebou, když                     

vás vyberou? 

Naučíte se od úplných základů programovat v programovacím jazyku Python, používat 

jeho moduly či tvořit vlastní grafiku za pomoci  tzv. Pygletu. Najdete nové přátele 

různých věkových kategorií. Také si na tomto kurzu doopravdy potvrdíte,                           

že programování je pro všechny. S sebou si musíte vzít notebook, psací potřeby                    

a snahu se něco naučit.  

Jarní pondělní kurz 2018 v Brně začíná 5.3.2018 a končí 25.6.2018. Moje první pocity 

z příchodu do zasedací místnosti firmy Experis, kde se kurz pořádá, byly příjemné. 

Všichni se zdravili: ,,Ahoj!”, z toho lze usoudit, že si všichni tzv. tykáme, jak mezi sebou, 

tak mezi kouči a organizátory. Podle tváří odhaduji, že jsem ze všech účastnicí 

nejmladší. Zaujala mě úvodní prezentace a velká chuť něco naučit, ze strany 

organizátorů i koučů. Všichni jsou velmi ochotní a rádi pomůžou s problémem, nebo 

odpoví na otázku. Další z organizačních věcí mě zaujala signalizace pomocí lepících 

papírků. Papírky lepíme na notebook když: 

Mám problém, nebo dotaz = červený 

Jsem hotova s aktuálním zadáním = zelený 

Den před první lekcí kurzu jsem obdržela pozvánku na komunitní chat, Slack.                     

Je to program, nejen pro týmy co programují. Ze začátku jsme museli dělat domácí 
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projekty, jinými slovy úkoly na vypracování doma. Není nutné je dělat, ale bez hotových 

úkolů nebudete rozumět dalšímu tématu.  

Během kurzu dostáváte různé ,,taháky” na daná témata co se probírají, což je velmi 

užitečné. Chtěla bych ještě jednou podotknout, že se za kurz nic neplatí. Vše je zdarma 

za pomoci těchto sponzorů:  

Experis a Fakulta informatiky Masarykovy univerzity - Poskytují prostory pro výuku 

(Experis- pondělní jarní kurz 2018 v Brně, Fakulta informatiky- středeční jarní kurz 

2018 v Brně) 

RedHat - Podporuje vznik učebních materiálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pyladies logo: http://pyladies.cz/static/img/pyladies.png 
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5. Výuková videa 
 

V rámci ročníkové práce jsem natočila 3 výuková videa, týkajíc se webové stránky 

www.Sololearn.com. Mojí hlavní myšlenkou je, seznámit zájemce o programovací 

jazyk s tímto webem. Od 14.11.2017 si v průměru  moje video pustilo 13 uživatelů. 

Celkově 40. První video mělo největší počet zhlédnutí, poté poslední a druhé,                  

což je nad má očekávání.  

V prvním videu jsem ukázala blíže již zmíněné webové stránky. Nevynechala jsem           

ani instrukce pro registraci.  

 

 

Druhá část byla nejméně úspěšná, dle mého očekávání. Snažila jsem se přiblížit,               

na co jsou tyto webové stránky dobré. Na konec tohoto videa jsem poznamenala,            

že si musíme stáhnout Python z webové stránky python.org.  

http://www.sololearn.com/
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Toto téma provázelo třetí část, kde jsme stáhli Python. Myslím si, že by mohlo pomoci 

úplným začátečníkům, kteří zatím nemají s psaním kódu a celkově programováním 

žádné zkušenosti.  

V blízké budoucnosti plánuji natáčet další videa na téma programovací jazyk Python 
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Závěr 
 

Závěrem bych chtěla říct, že programování není lehké, ale výsledným programem, 

stránkou či hrou se více přibližujeme k lepším a stabilnějším výsledkům našeho 

snažení. V dnešní době si nedokážeme představit být bez technologií. Málokdo                    

si uvědomí jak moc nás obklopují technologie, jakou práci dá naprogramovat například 

software co denně používáme v mobilních telefonech. Když se řekne programátor, 

spoustě lidí se vybaví muž, který má košili a vyniká v matematice. Dnes již tomu               

tak být nemusí. Ve spoustě firmách najdete IT specialisty jako ženy. Ale i přesto              

je žen v IT málo a je o ně velký zájem. Proto bych chtěla všem dívkám a ženám 

vzkázat, pokud vás počítače baví, zkuste se realizovat i přes předsudky okolí!  

Resume 
 

In my final work I presented you the topic of programming language called Python. 

First, I wrote about the basic information and the usage of the programming language. 

Then, I introduced you the Pyladies course - who is it for, what is it about                                  

and my experience with the course. Finally, I made a few videos that describe                  

how to work with the Sololearn web pages. 
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