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Tematický okruh:  informatika - software 

Anotace:   

  1. Programování, jednotlivé kroky, cíle… 

  2. Algoritmus – co to je 

  3. Vytvoř algoritmus jednoduché činnosti 

  4. Vývojové diagramy – ukázky 

  5. Programovací jazyky – druhy, rozdělení 

  6. Programování webových stránek 



Výklad 



  proces zahrnující činnosti : 
◦  návrh algoritmu,  

◦ psaní, 

◦  testování  

◦ ladění zdrojového kódu počítačového programu 
(software), 

◦  následné údržby. 



 je vytvořit program, který vykazuje určité 
žádoucí chování.  

 Proces psaní zdrojových kódů často vyžaduje 
odborné znalosti v mnoha různých oborech, 
včetně znalosti oblasti použití. 



 je přesný návod či postup, kterým lze vyřešit 
daný typ úlohy.  

 teoretický princip řešení problému  

 (oproti přesnému zápisu v konkrétním 
programovacím jazyce) 

 obecný postup řešení dané úlohy.  

 Zdrojový kód programu je zápisem algoritmu 
ve zvoleném programovacím jazyce. 

 Programem (algoritmem) nemusí být nutně 
počítačový program  



 Algoritmus je přesný návod či postup 

 jistý druh algoritmu se může chápat i např. 
kuchařský recept 

 

 Úkol:  

 Dej robotovi přesný návod – popis 
(algoritmus) jednoduché činnosti  
např. „Potřebuji na WC“. 



 přečte dvě zadaného 
čísla a vytiskne větší z 
nich. 

 zda je zadané číslo 
prvočíslo. 



 je prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou 
být provedeny na počítači.  

 Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím 
jazyce se nazývá program. 

 soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně 
řečeno se jedná o formální jazyk 

 komunikační nástroje mezi programátorem, 
který v programovacím jazyce formuluje 
postup řešení daného problému, a počítačem, 
který program interpretuje technickými 
prostředky 



 Nižší programovací jazyky jsou jazyky 
primitivní, jejichž instrukce (víceméně přesně) 
odpovídají příkazům procesoru. - Assembler 

 Vyšší (problémově orientované) programovací 
jazyky jsou podstatně srozumitelnější, 
struktura jejich zdrojáků je logická, nejsou 
závislé na strojových principech počítače. – 
všechny ostatní programy 



 Multiparadigmatické - PHP • Python 

 Strukturované (procedurální)-C • COBOL • 
Fortran •  Pascal  

 Objektové - C++ •  C# • Java • JavaScript  

 Funkcionální 

 Logické 

 Výukové - Baltazar • Baltík • Karel 

 Ezoterické 

 Historické- ALGOL • BASIC 

 Další - SQL • Visual Basic  



 XML, HTML, WML apod. nejsou programovací 
jazyky ale jazyky značkovací.  

 

 Výroba a tvorba jednoduchých, přehledných 
webových stránek, úprava webových stránek:  

 HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL, Flash 

( jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek, 
skriptovací programovací jazyk, grafický 
vektorový program..) 
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