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TECHNICKÉ VYBAVENÍ I. 

Rozsah: 102 T          výuka:1. ročník 

Garant předmětu: Petr Procházka 

Přehled látky: 

Předchůdci počítačů, 0., 1., 2., 3. a 4. generace počítačů, 

základní logické prvky, číselné soustavy, architektury počítačů, druhy 

počítačů. 

 

 

Procesory, architektury, přerušení a výjimky, instrukční sady, 

patice, vyrovnávací paměť, základní desky, čipová sada, sběrnice, 

konektory, BIOS, operační paměti, skříně, počítačové zdroje, základní 

parametry, konektory, chlazení, grafické adaptéry, rastrový a vektorový 

řadič, pevné disky, fyzická a logická struktura, RAID pole 
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ II. 

Rozsah: 66 T         výuka: 2. ročník 

Garant předmětu: Petr Procházka 

Přehled látky: 

Minipočítače, síťové karty, modemy, bezdrátové adaptéry, zvuková 

zařízení, klávesnice a myši, touchpady a tablety, zobrazovací zařízení, 

CRT, LED, a OLED technologie, projektory, LCD a DLP technologie, 

záloţní zdroje, schémata napájení, optická média a mechaniky, čtečky 

karet, páskové zálohovací mechaniky, USB disky, síťová úloţiště (NAS, 

SAN,…), tiskové, skenovací a kopírovací zařízení, IP kamery. 
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ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 

Rozsah: 99 T     výuka: 2. ročník 

Garant předmětu: Ing. Vladimír Křivka 

Přehled látky: 

Elektrický náboj, napětí a proud, stejnosměrný a střídavý proud, 

zákony, elektrický zdroj, elektrické pole a jeho intenzita, vodič a 

dielektrikum, rezistory a kondenzátory, magnetické a elektromagnetické 

pole, elektromagnetická indukce, RLC obvody, elektromagnety, 

transformátory, ideální elektrické prvky, polovodiče, diody, bipolární a 

unipolární tranzistory, tyristory, filtry napětí, stabilizátory, zdroje 

elektrického proudu, zesilovače, úprava signálu, filtry signálu, operační 

zesilovače, A/D a D/A převodníky, optoelektronické prvky, integrované 

obvody. 
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PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

Rozsah: 34 T+ 102 Cv    výuka: 1. ročník 

Garant předmětu: Mgr. Jan Vrzal 

Přehled látky: 

Licencování softwaru, autorské právo, klasifikace softwaru, 

struktura internetu, sluţby internetu, cloud computing, souborově 

orientované datové modely, objektově orientované datové modely, 

podnikový software, e-goverment, e-commerce. 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 Struktura a organizace dat, souborový manaţer, archivace dat, 

správa zařízení a ovladače, technická podpora, poštovní klient, webové 

prohlíţeče, cloud computing, textový editor, prezentační software, 

tabulkový editor, databázový editor, PDF soubory.  
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POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A MULTIMÉDIA 

Rozsah: 34 P + 68 Cv    výuka: 1. ročník 

Garant předmětu: Mgr. Jan Vrzal 

Přehled látky: 

Rastrová a vektorová grafika, konverze, komprimace grafických 

dat, rozlišení, ztrátovost, komprese, barvy, barevné standardy, video a 

zvuk, formáty, kodeky, konverze, návrh uţivatelských rozhraní. 

 

 

 

 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 Import a přenos dat, rastrová a vektorová grafika, kompozice 

snímku, modifikace obrázků a barev, histogram, převzorkování, 

vyhlazení obrázku, filtry, vektorové objekty, text, kliparty, html galerie, 

střih a spojování audiotracků, úprava barvy zvuku, střih videa, 

převzorkování, titulky.  
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DOKUMENTACE A PROJECT MANAGAMENT 

Rozsah: 33 T + 33 Cv    výuka: 2. ročník 

Garant předmětu: Ing. Jiří Šilhán 

Přehled látky: 

Členění technické dokumentace, standardizace v IT, ochrana 

duševního vlastnictví, prezentace, textová dokumentace, projektová 

dokumentace (vývoj SW, počítačové sítě), archivace dat, vývojové 

diagramy a schémata, projektové řízení, nástroje projektového řízení 

(CPM, PERT,…). 

 

 

 

 

 

 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 Vývojové diagramy, prezentační software, softwarová podpora 

řízení projektů: směrný plán,  

omezení, managament projektu,  

projektové řízení projektů. 
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WEBOVÉ STRÁNKY I. 

Rozsah: 102 Cv     výuka: 1. ročník 

Garant předmětu: Ing. Přemysl Vaculík 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

Tvorba webových stránek, jazyk HTML, xHTML, tagy, struktura 

kódu, vkládání tagů, pouţívání barev, CSS – kaskádové styly, 

formátování stránky s CSS, CSS uvnitř stránky, formátování pomocí 

externího souboru, Javaskript, struktura jazyka, syntaxe, sémantika, 

PHP, bloky programu, vstupní a výstupní data, formuláře, vlastní 

funkce, přístup k SQL, tabulky.  
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WEBOVÉ STRÁNKY II. 

Rozsah: 66 Cv      výuka: 2. ročník 

Garant předmětu: Ing. Přemysl Vaculík 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

Tvorba webových stránek v týmu, vytvoření vývojového týmu, 

struktura týmu, statické a dynamické webové stránky, jazyky HTML, 

xHTML, PHP, kaskádové styly – CSS, návrh a realizace databáze – 

MYSQL, responzivní webdesign, JQuery, CCS3 a HTML5.  
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WEBOVÉ STRÁNKY III.  

Rozsah: 66 Cv      výuka: 3. ročník 

Garant předmětu: Ing. Přemysl Vaculík 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 Projekt: vývojový diagram, dokumentace k projektu, návrh 

dynamické aplikace, úvod do JavaSkriptu, JS a webové formuláře, JS 

frameworky, PhoneJS, JQuery Mobile, Cordova, Android SDK, 

testování webových aplikací, dokumentace projektu, prezentace 

projektů. 
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APLIKACE, HRY A VÝVOJ SW 

Rozsah: 33 T+ 33 Cv    výuka: 2. ročník 

Garant předmětu: Ing. Jiří Šilhán, Jaroslav Burdys 

Přehled látky: 

Ţivotní cyklus softwaru, vodopádový a spirálový model, model 

RUP, poţadavky na software, druhy softwaru, systémový a aplikační 

software, produkce her, herní ţánry, herní design.  

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 Model ţivotního cyklu vývoje projektu, fáze analýzy a vývoje, 

modelovací jazyk UML, statické a dynamické modelování, 
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OPERAČNÍ SYSTÉMY I. 

Rozsah: 66 T      výuka: 3. ročník 

Garant předmětu: Petr Procházka 

Přehled látky: 

Historie operačních systémů, dělení a funkce operačních 

systémů, struktury operačních systémů Microsoft a Unix, správce 

paměti, segmentace, stránkování, fragmentace, SWAP, správce 

procesů, stavy, priority a oprávnění, správa periférií, I/O a ovladače, 

přerušení, BIOS, virtualizace.  
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OPERAČNÍ SYSTÉMY II. 

Rozsah: 87 Cv     výuka: 4. ročník 

Garant předmětu: Petr Procházka 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 Konfigurace operačního systému: správa uţivatelů, správa 

diskových oddílů, vzdálený přístup přes SSH, DNS server, DHCP 

server, souborový server, tiskový server, webový server, databázový 

server, mailový server, FTP server, řešení problémů. 
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POČÍTAČOVÉ SÍTĚ I. 

Rozsah: 66 T      výuka: 3. ročník 

Garant předmětu: Ing. Jiří Jakeš 

Přehled látky: 

Model host – terminál, file server – pracovní stanice, server 

based computing, packety, klasifikace sítí, ISO/OSI model, model 

TCP/IP, datové přenosy, modulace a modulační rychlosti, multiplexing, 

směrování, ethernet, agregace, drátový a bezdrátový broadband 

(WLAN, Wi-fi, WiMax,…), routing, forwarding, síťové prvky, firewally, 

síťové protokoly (FTP, RDP, VPN, SSL, Telnet,…), webové sluţby, 

sociální sítě, bezpečnost.  

 

 

 

. 
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POČÍTAČOVÉ SÍTĚ II. 

Rozsah: 68 T      výuka: 4. ročník 

Garant předmětu: Ing. Jiří Jakeš 

Přehled látky: 

Správci domény, poskytovatelé internetových sluţeb, 

architektura TCP/IP, IP adresy, vrstvy, internetové protokoly, IPv4, IPv6, 

překlad síťových adres (NAT), domény, name servery, směrování, IP 

protokol, transportní protokoly, řízení datových toků (QoS), protokoly 

pro vzdálené připojení (Telnet,…) elektronická pošta, protokoly pro 

přenos zpráv, e-mailové adresy, pilíře internetu, bezpečnost. 
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PROGRAMOVÁNÍ I. 

Rozsah: 99 Cv     výuka: 2. ročník 

Garant předmětu: Mgr. Jiří Hodal, Jaroslav Burdys 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

Programovací jazyky, formulace úlohy, algoritmizace, vývojové 

diagramy, zdrojový kód, první program „Hello World“, objektově 

orientované programovací jazyky, frameworky, argumenty, komentáře, 

datové typy, čísla, seznamy, N-tice, mnoţiny, slovníky, generátorová 

notace, řetězce, objekty, řídicí struktury, funkce, podmíněné větvení, 

cykly, výjimky, vlastní funkce, moduly a balíčky, standardní knihovny, 

řetězce, příkazový řádek, sítě a internet, XML, třídy, dědičnost, práce se 

soubory, uzávěry a generátory, generátorové výrazy, ladění, testování 

jednotek, profilování, procesy a vlákna, programování databází, 

regulární výrazy, kvalifikátory, seskupování a zachytávání, syntaktická 

analýza, grafické uţivatelské rozhraní.  
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PROGRAMOVÁNÍ II. 

Rozsah: 132 Cv      výuka: 3. ročník 

Garant předmětu: Jaroslav Burdys 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

IDE MS Visual Studio, filosofie a anatomie platformy .NET, 

základní přehled .NET Frameworku, managment projektu, proměnné, 

knihovny funkcí, příkazy, podmínky, cykly, skoky, formátované a 

neformátované vstupy a výstupy, příkazy preprocesoru, funkce, vstupní 

parametry funkcí, vlastní knihovny funkcí, jednorozměrná a 

vícerozměrná pole, pointery, struktury, práce s pamětí, alokace, 

uvolnění za běhu, typová konverze, dynamické proměnné, parametry 

příkazové řádky, třívrstvá architektura GUI aplikací, Windows Forms, 

WPF, XAML, práce s formuláři a grafickými prvky (WinForms Designer. 
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PROGRAMOVÁNÍ III. 

Rozsah: 116 Cv      výuka: 4. ročník 

Garant předmětu: Jaroslav Burdys 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

WPF Designer, Web Designer...), objektově orientovaný návrh 

pomocí UML (Designer tříd), Intellisense a další technologie pro 

urychlení, zefe ktivnění a kontrolu vývoje, dokumentace a analýza kódu, 

nástroje pro debugging a refactoring. 
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ANIMAČNÍ A VIZUALIZAČNÍ SYSTÉMY I.

Rozsah: 132 Cv      výuka: 2. ročník 

Garant předmětu: Mgr. Jan Vrzal 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

3D počítačové vizualizace, prohlíţeč obsahu, knihovny obsahu, 

pluginy a doplňky, 3D objekty, 3D primitiva, křivky, NURBS objekty, 

objekty pole, instance, modifikátory a deformátory, světla a stíny, 

polygonové modelování, textury a materiály, editace videa a zvuku, 

přechody a efekty, titulky, textury a materiály, rendering, parametry 

animace, pohyb objektů po křivce, poloha, velikost a rotace, Cmotion, 

Xpresso, rasterizace úsečky, geometrická hranice, 3D počítačové 

vizualizace, 3D skenování, import modelu.  

. 
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ANIMAČNÍ A VIZUALIZAČNÍ SYSTÉMY II. 

Rozsah: 66 Cv      výuka: 3. ročník 

Garant předmětu: Jaroslav Burdys 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 základy programu Maya, user interface, graf scény, primitiva a 

druhy reprezentace geometrie, polygonální modelování, operace nad 

vrcholy, hranami a tělesy, subdivision modelování a vyhlazovaní, 

animace a animační modifikátory pro deformaci geometrie, NURBS, 

materiálový editor hypershade, texturování, rendering. 
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ANIMAČNÍ A VIZUALIZAČNÍ SYSTÉMY III.

Rozsah: 58 Cv      výuka: 4. ročník 

Garant předmětu: Jaroslav Burdys   

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 příkazů, CL programy, certifik 

 Modelování objektů a postav, rendering a Mental Ray, pokročilé 

animace postav, animace pomocí Motion Capture dat, úprava a střih 

animací. 
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INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

Rozsah: 58 Cv     výuka: 3. ročník 

Garant předmětu: Mgr. Miroslav Muzikant 

Přehled látky - počítačová cvičení: 

 mainframe AS/400: architektura systému, uţivatelské účty, 

bezpečnostní nástroje, administrace systému IBM Series, tvorba a 

správa subsystémů, správa disků, jazyk SQL, iteraktivní SQL session 

sluţby, výběry, pole, dotazování, tabulky, spooling, logy, PDM, SEU, 

SDA, Query, příkazy, CL procedury, třídění ace. 
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PRAKTICKÁ CVIČENÍ I. 

Rozsah: 132 Cv     výuka: 3. ročník 

Garant předmětu: Jaroslav Burdys, Petr Procházka 

Přehled látky - laboratorní cvičení: 

Herní enginy: uţivatelské rozhraní, management assetů, 

ovládání, import objektů, textury, objekty, fyzika a triggery, sprity a 

renderovací vrstvy, animace, animační stromy a události, práce s 

kamerou, práce se scénou a kamerou, state machine, tvorba 

uţivatelského rozhraní.  

Hardware a počítačové sítě: montáţ a diagnostika počítačů a 

komponent, konfigurace BIOSu, zapojení síťových prvků, topologie sítí, 

konfigurace síťových prvků.    
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PRAKTICKÁ CVIČENÍ II. 

Rozsah: 132 Cv     výuka: 4. ročník 

Garant předmětu: Jaroslav Burdys, Petr Procházka 

Přehled látky - laboratorní cvičení: 

 Návrh, vývoj a testování her a aplikací: analýzy a specifikace, 

design, implementace, statické a dynamické testování, práce 

s dokumentací, opravy chyb, Quality assurance.  

Hardware a sítě: konfigurace switchů a routerů, protokoly, 

konfigurace bezdrátových sítí, dokumentace sítě, hledání chyb sítě.  

 

 


