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SPOLEČNOST HTC SPUSTILA VÝVOJÁŘSKOU SOUTĚŽ PRO PLATFORMU 

GOOGLE ANDROID 
 

Praha, 11. května 2010 – Společnost HTC dnes vyhlásila otevřenou vývojářskou soutěž, zaměřenou na 
aplikace pro mobilní platformu Google Android. Hraje se o celkem 150.000 Kč a devět high-end telefonů 
HTC Desire, které jsou určeny pro nejlepší programátory i hlasující veřejnost. Všechny aplikace, které 
budou do soutěže zaslány, si mohou zájemci zdarma stáhnout a bezplatně je používat. Akce potrvá dva 
měsíce a zúčastnit se jí mohou začínající i pokročilí vývojáři. Společnost předpokládá, že se do soutěže 
kromě profesionálních programátorů zapojí především studenti vysokých a středních škol. Smyslem 
přitom není pouze prověřit technickou zdatnost účastníků, ale také jejich nápaditost a kreativitu. Účel a 
funkce programů je tak zcela na uvážení autorů. Přihlášené projekty ohodnotí svým hlasováním vedle 
odborné poroty i veřejnost.  
 

„Vývojářům jsme dali volné ruce, abychom potvrdili, že se české mozky neztratí ani ve 
světovém měřítku desítek tisíc aplikací v Android Marketu,“ říká Lenka Zemanová ze 
zastoupení společnosti HTC a dodává: „Po úspěšné soutěži s uživatelskými designy krytů pro 
telefon HTC Tattoo spouštíme další projekt a těšíme se na praktické aplikace, které usnadní 
nebo oživí práci s mobilním telefonem.“ 

 
V souvislosti se soutěží spustila společnost HTC oficiální stránku htcandroidsoutez.cz, kde je k dispozici 
přehled přihlášených aplikací. Uživatelé z řad veřejnosti tu mohou pro svého favorita nejenom hlasovat, 
ale také si jeho program stáhnout k vlastnímu použití. Vývojáři zde naopak naleznou veškeré zdroje, 
programy a návody, které potřebují pro rychlou a efektivní tvorbu svého softwaru včetně kompletních 
podmínek soutěže. Soutěž startuje dnešním dnem a končí 11. července, účastníci tak mají na vývoj 
softwaru přesně dva měsíce. 
 
Vyhodnocení nejlepších aplikací bude mít na starost odborná porota. Ta je složená ze zástupců 
společností HTC, Telefónica O2, Google, softwarových odborníků a vybraných médií. Ti budou ve svém 
hodnocení klást důraz především na funkčnost, nápaditost, praktický přínos a zpracování aplikace. Do 
soutěže se bude moci zapojit i veřejnost svým hlasováním o nejlepší aplikaci. První tři finalisté podle 
odborné poroty a vítěz vybraný hodnocením veřejnosti získají vedle finanční prémie i mobilní telefon 
HTC Desire. Ten v sobě kombinuje nejnovější mobilní technologie a je určen nejen do manažerského 
světa, ale i pro každodenní komunikaci s přáteli a poslechu hudby. Telefon HTC Desire je také připraven 
pro pět náhodně vylosovaných hlasujících o nejlepší aplikaci. 
 
Více informací o soutěži naleznete na oficiálních stránkách htcandroidsoutez.cz.

http://www.htcandroidsoutez.cz/
http://www.htcandroidsoutez.cz/
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O platformě Google Android 
Google Android je otevřená softwarová platforma, založená na jádru Linuxu a přednostně určená pro 

mobilní zařízení. Na jejím vývoji se podílí sdružení Open Headset Alliance v čele se společností Google. 

První zařízení, které Android obsahovalo, byl mobilní telefon HTC Dream. Platforma Google Android má 

vlastní obchod s aplikacemi Android Market, ve kterém je v současné době k dispozici na 50 000 aplikací. 

 

O společnosti HTC 

HTC Corp. (HTC) patří mezi firmy s nejrychlejším tempem růstu na mobilním trhu. HTC staví lidi do centra 

pozornosti a práci s telefonem dělá jednodušší a přirozenější. Akcie společnosti jsou veřejně 

obchodovatelné na tchajwanské burze cenných papírů pod značkou 2498. 

 

Další informace o společnosti HTC najdete na webových stránkách www.htc.com a www.htc.cz. 

http://www.htc.com/
http://www.htc.cz/

