
Praha



„We are an international 
mentorship group with a focus on 

helping more women become active
participants and leaders in the 

Python open-source community.“



PyLadies v ČR

• Hlavní aktivitou jsou kurzy programování pro 
začátečnice (které jsou pro účastnice zcela zdarma)

• Kurz probíhá 13 týdnů, jedna dvouhodinová lekce týdně 
+ práce na domácích projektech

• Dobrovolní koučové (hlavní a vedlejší) 
• Open source materiály
• Od seznámení s příkazovou řádkou po třídy
• Grandiózní finále – Asteroidy!





Proč kurzy zrovna pro ženy?

IT kurz pro ženy

Sales

Běžný IT kurz
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Co děláme dál?

• Pravidelné jednodenní přednášky + workshopy 
PyWorking

• Pravidelné meetupy pro pokročilé začtečnice Advanced 
PyLadies

• Občasné kratší i vícedenní workshopy na určené téma
• Workshopy na MicroPython

• Spolupořádáme Django Girls 

• Podílíme se na akcích Python komunity





;



Statistiky pro Prahu

• Kurzy prošlo za roky 2015 a 2016 

100 lidí
• Dále je v komunitě aktivních cca 65

(zajímají se o další aktivity)
• K dnešnímu dni je na IT pozicích

zaměstnáno nejméně 25 absolventek 

PyLadies Praha
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Proč to děláme?

• Hlavní koučové
• Chtějí předávat své znalosti
• Chtějí výrazněji ovlivnit a vést projekt

• Vedlejší koučové
• Chtějí přispět do projektu
• Absolventky na pozici vedlejšího kouče
si upevňují základy a získávají sebevědomí

• Jsou lepšími mentory
• Jsou i lepšími programátory



Proč to děláme?

• Komunita
• Získání sebevědomí a organizátorské know-how, inspirace pro 

další projekty (například PyCon CZ)
• Komunita se naučila být otevřenější vůči začátečníkům

• Firma
• Výchova juniorů
• Aktivní spolupráce s komunitou

• A samozřejmě dobrý pocit a viditelné výsledky! :)





praha@pyladie
s.cz


