
 

E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Úvod do informatiky a v#po$etní techniky 
Typ p!edm"tu povinn! dopor. ro$ník / semestr 1/1 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t#den  kredit% 3+1 

Jin# zp%sob vyjád!ení 
rozsahu 

2/2 

Zp%sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v#uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu$ující Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (p$edná#ka) 
Ing. Magdalena Chmela$ová, Ph.D. (cvi"ení) 

 
Stru$ná anotace p!edm"tu  

P$edná#ka: Pojem informatiky, stru"ná historie v!po"etní techniky od 17. století dodnes. Éra 
"íslicov!ch po"íta"%, v!voj po"íta"ov!ch technologií. Architektury po"íta"% budoucnosti. Základní 
v!chodiska teoretické informatiky z oblasti matematiky, logiky, teorie graf%. V!voj disciplín 
souvisejících s informatikou: teorie algoritm%, vy"íslitelnost a slo&itost, kybernetika, teorie 
kódování, teorie formálních jazyk% a automat%, p$eklada"e, softwarové in&en!rství, teorie databází, 
um'lá inteligence, po"íta"ové vid'ní. V!voj programovacích nástroj%, 1. generace-strojové kódy, 2. 
generace-Assemblery, 3. generace-strojov' nezávislé procedurální jazyky, 31/2. generace-objektové 
programování, 4. generace-CASE nástroje, 5. generace-neprocedurální programování. Úvod do 
po"íta"ov!ch technologií, reprezentace dat v "íslicov!ch po"íta"ích.  Hardwarové prost$edky 
po"íta"%, von Neumannova a Harvardská koncepce. Procesor, pam'(, sb'rnice, datová a pam'(ová 
média, periferní za$ízení po"íta"%. Paralelní a distribuované v!po"etní systémy jako soudob! trend. 
Softwarové vybavení po"íta"%. Opera"ní systémy, jejich funkce, v!voj a základní typologie. P$ehled 
dnes nejb'&n'j#ích OS. Aplika"ní software, kancelá$ské aplikace, v!vojá$ské nástroje, dal#í typy 
software. Pokrok v softwarov!ch technologiích z hlediska v!vojá$e a u&ivatele. Datová komunikace 
a po"íta"ové sít'. Lokální po"íta"ové sít' a jejich d'lení, p$ehled komponent, sí(ové standardy a 
protokoly. Internet a jeho mo&nosti, slu&by Internetu. 

Cvi"ení: Studenti se nau"í pou&ívat moderní ICT, dále zásady elektronického publikování, práci s 
OpenSource aplikacemi, v!hody a nev!hody jednotliv!ch komunika"ních prost$edk%.  

Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 
Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t#den 
Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 

Nepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 
 
Studijní literatura a studijní pom%cky  
 
1. BROOKSHEAR, J. G. Computer Science: an Overview. Amsterdam: The Benjamin/Commings 

Publishing Company, Inc.1991. 
2. KELEMEN, J. Myslenie, po!íta!, …Bratislava: Spektrum, 1990. 
3. SOSÍK, P. Úvod do informatiky a v"po!etní techniky. Studijní text. 
 
 
 
 
 
 
 



E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Algoritmy a programování I 
Typ p!edm"tu povinn! dopor. ro$ník / semestr 1/1 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t#den  kredit% 1+1 

Jin# zp%sob vyjád!ení 
rozsahu 

2/2 

Zp%sob zakon$ení zápo"et Forma v#uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu$ující Doc. RNDr. Franti#ek Koliba, CSc. (p$edná#ka) 
Ing. Magdalena Chmela$ová, Ph.D. (cvi"ení) 

 
Stru$ná anotace p!edm"tu  

P$edná#ka: P$irozené a um'lé jazyky; pojem p$íkaz; algoritmus; kone"nost; hromadnost a jedno-
zna"nost; metodick! postup p$i programování; srozumitelnost a rekurzívní mechanismus vy##ích 
programovacích jazyk%; p$eklad a v!po"et – kompila"ní a interpreta"ní p$ístup. Plánování algoritm% 
– p$ím! postup, p$eformulování a rozklad. Základní konstrukce ve vy##ích programovacích jazycích 
– typy dat, konstanty, prom'nné, deklarace, v!razy, p$íkazy, podprogramy. Základní rysy jazyka. 
Datové typy a p$íkazové struktury. Jednoduché datové typy; standardní datové typy. Kompatibilita 
vzhledem k p$i$azení. Typy definované u&ivatelem, typ interval. Ordinální typy. Jednoduché a 
strukturované p$íkazy, sekvence, v'tvení a p$íkazy cyklu. P$íkaz with. P$íkazy vstup% a v!stup%, 
vnit$ní a vn'j#í reprezentace dat.  

Cvi"ení: Programovací jazyky, popis integrovaného prost$edí, struktura programu a lad'ní úloh. 
P$íkazy programovacího jazyka. Metodika návrhu algoritmu (strukturované programování, 
modulární a objektové programování). Základní $ídící struktury (sekvence p$íkaz%, v'tvení, cykly, 
p$epína"e, procedury a funkce). Datové typy jednoduché a strukturované. )e#ení praktick!ch úloh 
(anal!za knihovních informa"ních systém%). Zadání projektu k zápo"tu. 

Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 
Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t#den 
Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 
 
Nepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom%cky  
 
1. BUCHALCOVÁ, A. Algoritmizace a programování. Praha: FI V*E 1990. 
2. CHMELA)OVÁ, M. Materiály na disket# k jednotliv"m cvi!ením, sbírka úloh. 
3. HONZÍK, J. M. Programovací techniky. Brno: VUT, 1995. 
4. JINOCH, J. - MÜLLER, K. - VOGEL, J. Programování v jazyku PASCAL. Praha: SNTL, 1998. 
5. Manuály Borland Pascalu. 
6. Manuály Turbo Vision.   
7. MIKULA, P. Turbo Pascal, kompletní pr%vodce. Praha: Grada, 1998. 
8. RYCHLÍK, J. Programovací techniky. Praha: KOOP.  
9. WIRTH, N. Algoritmy a struktury údaj$. Bratislava: Alfa, 1995. 
 



E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Algoritmy a programování II 
Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro$ník / semestr 1/2 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t#den  kredit% 2+4 

Jin# zp%sob vyjád!ení 
rozsahu 

2/2 

Zp%sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v#uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu$ující Doc. RNDr. Franti#ek Koliba, CSc. (p$edná#ka) 
Ing. Magdalena Chmela$ová, Ph.D. (cvi"ení) 

 

Stru$ná anotace p!edm"tu  
 

P$edná#ka: Hierarchická struktura programu. P$edem definované "innosti. Deklarace a volání 
procedur a funkcí, parametry volané hodnotou a odkazem, bloková struktura programu, globální a 
lokální objekty. Rekurzivní procedury a funkce. Strukturované datové typy. Typ pole, záznam, 
mno&ina a soubor. Textov! soubor. Dynamické prom'nné, typ ukazatel, spojové seznamy, 
uspo$ádané spojové seznamy, tabulky, binární stromy. Datové abstrakce. Metodologie datov!ch 
abstrakcí, zásobník, fronta, seznam, tabulka; tabulky s asociativním vyhledáváním, tabulky 
s adresním vyhledáváním, implementace tabulek vyhledávacími stromy. 

Cvi"ení: Procedury a funkce volané hodnotou a odkazem, formální a skute"né parametry, rekurze. 
Direktivy p$eklada"e. Soubory textové, typové a netypové. T$ídící a vyhledávací algoritmy. Statická 
a dynamická deklarace. Dynamické prom'nné, základní datové struktury (lineární seznamy, fronty, 
zásobník, binární stromy). Objektov' orientované programování. U&ivatelská a programovací 
p$íru"ka. Zadání projektu k zápo"tu. 
 

Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 
Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t#den 
Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 
 
Nepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom%cky  
 
1. BUCHALCOVÁ, A. Algoritmizace a programování. Praha, 1990. 
2. CHMELA)OVÁ, M. Materiály na disket# k jednotliv"m cvi!ením, sbírka úloh. 
3. HONZÍK, J. M. Programovací techniky. Brno 1995. 
4. JINOCH, J. - MÜLLER, K. - VOGEL, J. Programování v jazyku PASCAL. Praha: SNTL 1998. 
5. Manuály Borland Pascalu. 
6. Manuály Turbo Vision.   
7. MIKULA, P. Turbo Pascal, kompletní pr%vodce. Praha: Grada, 1998. 
8. RYCHLÍK, J. Programovací techniky. Praha: KOPP. 
9. WIRTH, N. Algoritmy a struktury údaj$. Bratislava: ALFA, 1995. 
 
 
 
 
 
 



 

E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Teorie graf%  
Typ p!edm"tu povinn! dopor. ro$ník / semestr 2/1 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t#den  kredit% 4+2 

Jin# zp%sob vyjád!ení 
rozsahu 

2/2 

Zp%sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v#uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu$ující Mgr. Lud'k Cienciala, Ph.D. (p$edná#ka + cvi"ení) 

 
Stru$ná anotace p!edm"tu  

P$edná#ka: Grafy a podgrafy. Grafy a jednoduché grafy, izomorfismus graf%. Podgrafy, stupe+ 
vrcholu. Inciden"ní matice a matice sousednosti. Cesty a cykly. D%le&ité t$ídy graf%. Souvislé a 
nesouvislé grafy. Kompletní grafy, bipartitní a multi-partitní grafy. Stromy, kostra grafu. Vrcholová 
a hranová souvislost graf%. Mosty a artikulace, odd'lující mno&iny ($ezy). Vrcholová souvislost, 
hranová souvislost, bloky. Párování a pokrytí. Párování, perfektní párování. Pokrytí. Párování a 
pokrytí v bipartitních grafech. Hranové a vrcholové barvení grafu. Hranové barvení, chromatick! 
index grafu, Vizingova v'ta. Vrcholové barvení, chromatické "íslo grafu. Brooksova v'ta. Rovinné a 
planární grafy. Rovinné grafy, Euler%v vzorec. Kuratowského v'ta, duální graf, v'ta o "ty$ech 
barvách. Míra neplanarity graf%. Eulerovské a hamiltonovské grafy, Eulerovské grafy, nutná a 
posta"ující podmínka. Hamiltonovské grafy, posta"ující podmínky. Orientované grafy. Orientované 
grafy, orientované cesty a cykly. Siln' souvislé grafy. Turnaje. Sít'. Toky v sítích. V'ta o 
maximálním toku a minimálním $ezu.  

Cvi"ení: Obsahová nápl+ cvi"ení vychází a "asov' sleduje obsahovou nápl+ p$edná#ky. 

Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 
Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t#den 
Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 
 
Nepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom%cky  

1. BEHZAD, M. - CHARTRAND, G. - LESNIAK-FOSTER, L. Graphs and Digraphs. Prindle: 
Weber & Schmidt, 1979.  

2. BOLLOBAS, B. Modern Graph Theory. New York: Springer, 1998.  
3. BONDY, J. A. - MURTY, U. S. R. Graph Theory with Applications. The Macmillan Press, 

1976.  
4. DIESTEL, R. Graph Theory. New York: Springer, 1997.  
5. FRON,EK, D. Úvod do teorie graf$. Opava: FPF SU, 2000. 

 



 

E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Úvod do logiky 
Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro$ník / semestr 2/4 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t#den  kredit% 2+4 

Jin# zp%sob vyjád!ení 
rozsahu 

2/2 

Zp%sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v#uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu$ující Mgr. Lud'k Cienciala, Ph.D. (p$edná#ka) 
RNDr. Lucie Ciencialová (cvi"ení) 

 
Stru$ná anotace p!edm"tu  

P$edná#ka: Úvod do logiky, symbolick! jazyk, speciální a logické symboly. V!roková logika. Jazyk 
v!rokové logiky (abeceda a gramatika). Definice spojek v!rokové logiky: p$evod z p$irozeného 
jazyka do symbolického jazyka v!rokové logiky. Sémantika v!rokové logiky: pravdivostní 
ohodnocení, tautologie, kontradikce, splnitelnost; v!rokov' logické vypl!vání; sémantické metody 
v!rokové logiky, rozhodnutelnost problému logické pravdivosti. Úpln! systém spojek v!rokové 
logiky: v'ta o reprezentaci; normální formy formulí v!rokové logiky; v'ty o funk"ní úplnosti; logické 
d%sledky mno&iny formulí. Predikátová logika prvního $ádu. Správné úsudky, které nelze analyzovat 
na základ' v!rokové logiky. Jazyk predikátové logiky 1. $ádu. Volné a vázané prom'nné, 
substituovatelnost term% za prom'nné. Sémantika predikátové logiky 1. $ádu. P$evod z p$irozeného 
jazyka do symbolického jazyka predikátové logiky. Splnitelnost formulí, logická pravdivost, 
kontradikce. Logické vypl!vání. Tautologie predikátové logiky 1. $ádu. Tradi"ní Aristotelova logika. 

Cvi"ení: Obsahová nápl+ cvi"ení vychází a "asov' sleduje obsahovou nápl+ p$edná#ky. 

Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 
Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t#den 
Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 
 
Nepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom%cky  
 
1. LUKASOVÁ, A. Logické základy um#lé inteligence 1. V"roková a predikátová logika (2. 

p%epracované vydání). Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 
2. *T-PÁNEK, P. Matematická logika. Praha: Univerzita Karlova, 2000. 
3. JIRK., P., VEJNAROVÁ, J. Logika-Neformální v"klad základ$ formální logiky (2. 

p%epracované a dopln#né vydání). Praha: Univerzita Karlova, 2000. 
4. GAHÉR, F. Logika pre ka&dého. Bratislava: IRIS, 1998. 
5. MANNA, Z. Matematická teorie program$. Praha: SNTL, 1981. 
6. *T-PÁN, J. Logika a logické systémy. Olomouc: Votobia, 1992. 
 



E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Opera$ní systémy 
Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro$ník / semestr 2/4 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t#den  kredit% 2+2 

Jin# zp%sob vyjád!ení 
rozsahu 

2/2 

Zp%sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v#uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu$ující RNDr. *árka Vavre"ková (p$edná#ka, cvi"ení) 

 
Stru$ná anotace p!edm"tu  
 

P$edná#ky: Úvod do opera"ních systém%, funkce OS, typy OS, historie. Struktura opera"ních 
systém%. Správa pam'ti. Procesy, multitasking. Synchronizace proces%. Plánování proces%. Správa 
periferií, ovlada"e. Správa soubor%, souborové systémy. Distribuované systémy. Grafick! 
subsystém, X Window. Bezpe"nost opera"ních systém%. Spolupráce opera"ních systém%, rozd'lení 
disku, boot mana&ery. BIOS.  

Cvi"ení: První polovina semestru bude v'nována opera"ním systém%m typu Windows, druhá 
polovina opera"ním systém%m Unixového typu, zejména Linuxu. V obou p$ípadech bude struktura 
následující:  

• Základy pou&ívání opera"ního systému.  
• Správa systému.  
• Varianty a verze systému, jejich specifika.  
• Práce v shellu (Windows: P$íkazov! $ádek, Linux: bash).  
• P$ípadn' dal#í mo&nosti, jako je bezpe"nost.  

 
Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t#den 
Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 
 
Nepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom%cky  
 
1. ,ADA, O. Opera!ní systémy. Praha: Grada, 1993. 
2. PLÁ*IL, F. Opera!ní systémy. Praha: ,VUT, 1983. 
3. PLÁ*IL, F. - STAUDEK, J. Opera!ní systémy. Praha: SNTL, 1991. 

 



E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Algoritmy a programování III 
Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro$ník / semestr 3/6 

Rozsah studijního p!edm"tu 2 hod. za t#den  kredit% 3 

Jin# zp%sob vyjád!ení 
rozsahu 

0/2 

Zp%sob zakon$ení Zápo"et Forma v#uky Cvi"ení 

Vyu$ující Mgr. Michaela A"ová 
 
Stru$ná anotace p!edm"tu  
 

Algoritmy $azení – klasifikace. Univerzální algoritmy $azení - $azení v!b'rem, $azení zat$i/ováním, 
$azení zam'+ováním, $azení s klesajícím krokem, $azení v!b'rem z binárního stromu, $azení 
opakovan!m "áste"n!m uspo$ádan!m, $azení slu"ováním.  
Speciální algoritmy $azení – $azení cel!ch "ísel opakovan!m t$íd'ním, $azení slov, $azení reáln!ch 
"ísel t$íd'ním. 
Algoritmy vyhledávání – vyhledávací problém, jednorozm'rné asociativní vyhledávání. 
Vyhledávací stromy – v!#kov' a váhov' vyvá&ené stromy. Jednorozm'rné adresní vyhledávání. 
Vícerozm'rné vyhledávání. 
Rekurze a rekurzivní programování – rekurzivní funkce, rekurzivní programy, rekurzivní 
podprogramy. Vztahy rekurze a iterace. 
Paralelní programování – paralelní architektury a algoritmy. 
Datové typy a jejich specifikace a implementace – mno&ina, $et'z, zásobník, fronta, pole, tabulka, 
seznam, graf. 
Soubory dat – datov! typ soubor, implementace soubor%, implementace diskov!ch soubor%, operace 
se soubory, $azení soubor%, aktualizace soubor%. 
Interakce "lov'ka s po"íta"em – t$ídy u&ivatel%, styly interakce, upoutání u&ivatele, alokace 
informace na obrazovce, nápov'da, zpracování chyb, systém menu, aplikace u&ivatelského rozhraní 
v prost$edí Windows,  barvy  a jejich pou&ití. 

 
Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t#den 
Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 
 
Nepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom%cky  
 
1. HUDEC, B. Programovací techniky. Praha: ,VUT, 1993. 
2. MORÁVEK, J. Slo&itost v"po!t$ a optimální algoritmy. Praha: Academia, 1984. 
3. RYCHLÍK, J. Programovací techniky. ,eské Bud'jovice: KOPP, 1992. 
4. WIRTH, N. Algorithms + Data Structures = Programming. Englewood Clifts: Prentice Hall, 1976. 

(Slovensk! p$eklad: Algoritmy a #truktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989). 
 

 



 

E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Um"lá inteligence 

Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 2/4 

Rozsah studijního p!edm"tu 2 hod. za t$den  kredit% 4 

Jin$ zp%sob vyjád!ení 

rozsahu 

2/0 

Zp%sob zakon#ení zkou"ka Forma v$uky p#edná"ka 

Vyu#ující Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. 

 
Stru#ná anotace p!edm"tu  
 

Úvod do problematiky, historie disciplíny, Turing$v test. Reaktivita versus pam%&, vymezení 
v!znamu pojmu reaktivní agent, p#íklady reaktivních agent$, p#ípadová anal!za jejich architektury. 
Decentralizovanost a komunikace agent$, subsump'ní architektura agent$, (um%lé) neuronové sít%, 
problematika u'ení a adaptace. Od reaktivity k reprezentaci poznatk$ (p#íklad robotického systému 
Toto a MetaToto). Vymezení pojmu poznatek pro pot#eby um%lé inteligence, atributy poznatku. 
Deklarativní reprezenta'ní schéma, produk'ní systémy, formální logika, p#íklad reprezentace v 
systému STRIPS a  deliberativní robotika. Stavov! prostor a jeho prohledávání, slepé a heuristické 
metody, kvantitativní a kvalitativní heuristiky, vyhodnocující funkce a systém GPS. Asociativní 
reprezenta'ní schéma a problematika po'íta'ového zpracovávání p#irozeného jazyka. Procedurální 
reprezenta'ní schéma, princip volání procedur cílem, logické programování. Rámcová reprezenta'ní 
schéma, reprezentace o'ekávání a jejich zpracování, nemonotónnost inference a nemonotónní 
logika. U'ící se systémy. Shrnutí problematiky. 

 

Informace ke kombinované nebo distan#ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t$den 

Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 

 
Nepo(aduje se akreditace v kombinované a distan'ní form%. 

Studijní literatura a studijní pom%cky  
 
1. BROOKS, R. A. Cambrian Intelligence. Cambridge: The MIT Press, 1999.  
2. KELEMEN, J. aj. Základy umelej inteligencie. Bratislava: Alfa, 1992. 
3. KELEMEN, J. Strojovia a agenty. Bratislava: Archa, 1994. 
4. MA)ÍK, V. aj. Um!lá inteligence I, II, III, IV, V. Praha: Academia, 1993, 1997, 2001, 2003, 

2007. 
5. NÁVRAT, P. a kol. Umelá inteligencia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2002. 
6. PFEIFER, R. – SCHEIER, CH. Understanding Intelligence. Cambridge Mass.: The MIT Press, 

1999. 
7. WINSTON, P. H. Artificial Intelligence. Reading Mass.: Addison-Wesley, 1992.   

 
 



 

E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Technické vybavení osobních po#íta#$ 

Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 1/1 

Rozsah studijního p!edm"tu 2 hod. za t%den  kredit$ 2 

Jin% zp$sob vyjád!ení 

rozsahu 

2/0 

Zp$sob zakon#ení zkou"ka Forma v%uky p#edná"ka 

Vyu#ující Doc. Ing. Petr $ermák, Ph.D. 

 
Stru#ná anotace p!edm"tu  

V!voj osobních po%íta%& - základní architektura osobních po%íta%&, von Neumannova koncepce, 
modely IBM PC a Apple Macintosh. Sb'rnice – základní pojmy, prioritní zapojení sb'rnic, re(imy 
p#enosu dat, sb'rnice modelu PC XT, sb'rnice modelu PC AT – ISA, EISA, sb'rnice modelu PS/2 - 
MCA, VLBUS, PCI, AGP. Univerzální sériová sb'rnice USB. Mikroprocesory x86 – 8080, 8086, 
8088, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, Pentium MMX, Pentium II, Pentium III. 
Koprocesory – 8087, 80287, 80387. Pam')ové systémy – hierarchie pam')ov!ch systém&. 
Dvojúrov*ov! pam')ov! systém – stránkování, segmentování pam'ti. Trojúrov*ov! pam')ov! 
systém. Vnit#ní pam'ti – registry, vyrovnávací pam') (cache), hlavní pam'). Vn'j"í pam'ti – 
stránkovací, sekundární, archivní. Fyzikální principy vn'j"ích pam'tí, techniky kódování dat. 
Diskety, pevné disky. Programovací techniky vstupu a v!stupu – programové #ízení vstupu dat, 
vstup s p#eru"ením, obsluha p#eru"ení, vstup DMA. Standardní rozhraní – sériové a paralelní 
rozhraní, sí)ové rozhraní, rozhraní pro hry. Obrazov! podsystém – displeje, #adi% displeje, obrazové 
podsystémy osobních po%íta%& – MDA, CGA, HGC, InColor, EGA, MCGA, VGA, SVGA, TIGA. 
Rastrové a vektorové displeje. Typy elektrooptick!ch m'ni%& – delta, inline, typy obrazovek - 
pam')ové, plasmové, s kapaln!mi krystaly. Vstupní a v!stupní za#ízení – Interaktivní grafické 
systémy – sv'telné pero, dotykové obrazovky. Digitizéry. Pákové a kulové ovlada%e, my". Scanner. 
Tiskárny, zapisova%e a kreslicí stoly. Multimédia a moderní vn'j"í pam'ti – zvuk, zvukové formáty. 
Kompaktní disky – CDROM, CDR, CDRW. DVD, pásková média, vysokokapacitní diskety, 
vysokokapacitní disky- disková pole RAID. Moderní trendy v technickém vybavení po%íta%& – 
obsah závisl! na aktuálním v!voji v dané oblasti. 
 

Informace ke kombinované nebo distan#ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t%den 

Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student$ a zp$sob kontroly 

 
Nepo(aduje se akreditace v kombinované a distan%ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom$cky  
 
 
1. HLAVI$KA, J. Architektura po!íta!". Praha: $VUT, 1994.                                                                          
2. +NOREK, M. - RICHTA, K. P#ipojování periférií k PC. Praha: Grada Publishing, 1996.  
3. +NOREK, M. Periférní za#ízení. Praha: $VUT, 1997.   
4. +NOREK, M. Standardní rozhraní PC. Praha: Grada, 1992.  
5. Z,NA, P. Informatika a v!po%etní technika. Praha: Grada, 1993.  



 

E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Teorie jazyk# a automat# I 

Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro$ník / semestr 2/4 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den  kredit# 2+2 

Jin% zp#sob vyjád!ení 

rozsahu 

2/2 

Zp#sob zakon$ení zápo"et Forma v%uky P#edná$ka, 
cvi"ení 

Vyu$ující Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (p#edná$ka) 
RNDr. %árka Vavre"ková (cvi"ení) 

 
Stru$ná anotace p!edm"tu  

P#edná$ky: Abeceda, slovo, formální jazyk. Operace s formálními jazyky, substituce a homo-
morfismus jazyk&. Gramatiky: sekven"ní gramatiky, paralelní gramatiky, gramatiky s #ízením 
odvozením. Definice. P#íklady. Automaty a stroje: abstraktní automat (#ídící jednotka, vn'j$í pam'(, 
organizace zp&sobu zpracování údaj&), kone"n! automat, zásobníkov! automat, Turing&v stroj. 
Chomského hierarchie formálních jazyk&. Regulární jazyky. Regulární gramatiky, kone"né 
automaty, regulární v!razy. Uzáv'rové vlastnosti. Bezkontextové gramatiky, redukované gramatiky, 
gramatiky v Chomského normálním tvaru. Uzáv'rové vlastnosti. Kritéria bezkontextovosti 
(pumpovací v'ta, Parihkova v'ta, algebraická charakterizace). 

Cvi"ení: Obsahová nápl) cvi"ení vychází a "asov' sleduje obsahovou nápl) p#edná$ky. 

Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t%den 

Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student# a zp#sob kontroly 

 
Nepo*aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom#cky  
 
1. DEMLOVÁ, M. – KOUBEK, V. Algebraická teorie automat!. Praha: SNTL, 1990.  
2. GRUSKA, J. Foundations of Computing. London: International Thomson Computer Press, 

1997. 
3. CHYTIL, M. Automaty a gramatiky. Praha: SNTL, 1984.  
4. HOPCROFT, J. E. - ULLMAN, J. D. Teória jazykov a automatov. Bratislava: ALFA, 1987. 
5. MEDUNA, A. Gramatiky, automaty a kompilátory. Brno: VUT, 1987.  
6. MOLNÁR, +. - ,E%KA, M. - MELICHAR, B. Gramatiky a jazyky. Bratislava: ALFA 1987. 

 
 
 



E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Po#íta#ová sí$ a Internet 

Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 2/3 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den  kredit& 1+3 

Jin% zp&sob vyjád!ení 

rozsahu 

2/2 

Zp&sob zakon#ení zkou"ka Forma v%uky P#edná"ka, 
cvi$ení 

Vyu#ující Ing. Magdalena Chmela#ová, Ph.D. (p#edná"ka, cvi$ení) 

 
Stru#ná anotace p!edm"tu  
 

P#edná"ka: Historie po$íta$ov!ch sítí, po$íta$ové sít% a rozlehlost, lokální po$íta$ové sít% (LAN), 
m%stské po$íta$ové sít% (MAN) a rozlehlé po$íta$ové sít% (WAN). Principy datové komunikace, 
topologie sít% (fyzická a logická). Sí&ová architektura, referen$ní model OSI/ISO, architektura 
TCP/IP. Zp'soby p#enosu informací. Lokální a metropolitní sít%,  vrstven! model architektury, 
vyu(ití, p#enosová média, p#ístupové metody,  typy sítí, sít% Ethernet, Arcnet, Token Ring, sí&ové 
opera$ní systémy. Lokální sít% s integrovan!mi slu(bami, bezdrátové lokální sít%. Distribuované 
datové rozhraní s optick!mi vlákny, topologie sít% FDDI. Topologie  sít% 100VG-AnyLAN. 
Rozlehlé sít%, spojové protokoly, ISDN, X.25, Frame Relay a sít% bu)kové komunikace. Protokolové 
architektury. Sí&ová architektura ATM (Asynchronous Transfer Mode). Propojování sítí, opakova$e, 
mosty, p#epína$e, sm%rova$e, brány. Technologie Internetu, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, 
ICMP, TCP a UDP, standardní  aplikace - Telnet, FTP, NFS, SMTP.  DNS slu(ba. Otázky 
bezpe$nosti v  sítích. Ochrana systém' proti vir'm, nep#átelsk!m skript'm, testování zranitelnosti 
systém'. Budoucnost po$íta$ov!ch sítí. IP nové generace. 

Cvi$ení: Obsahová nápl) seminá#e vychází a $asov% sleduje obsahovou nápl) p#edná"ky 
„Po$íta$ová sí& a Internet“. 
 

Informace ke kombinované nebo distan#ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t%den 

Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student& a zp&sob kontroly 

 
Nepo(aduje se akreditace v kombinované a distan$ní form%. 

Studijní literatura a studijní pom&cky  
 
1. CORBIN, J. R. The Art of Distributed Applications. Praha: Grada,1991. 
2. JANE*EK, J. Lokální sít!. Praha: *VUT, 1991.  
3. Novell Education,  IntranetWare administration. 
4. WERNER, F. Encyklopedie po"íta"ov#ch sítí. Praha: Computer Press, 1998. 
5. ZÁVODN+, P. - TREN*ANSK+, I. Distribuované zpracování dat. Bratislava: Ekonóm, 1998.    

 



 

E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Teorie jazyk# a automat# II 

Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro$ník / semestr 3/5 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den  kredit# 2+4 

Jin% zp#sob vyjád!ení 

rozsahu 

2/2 

Zp#sob zakon$ení Zápo"et, zkou#ka Forma v%uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu$ující Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (p$edná#ka) 
RNDr. %árka Vavre"ková (cvi"ení) 

 
Stru$ná anotace p!edm"tu  
 
P$edná#ky: Zásobníkov! automat, r&zné varianty p$echodové funkce, akceptování koncov!mi stavy, 
akceptování prázdn!m zásobníkem. Ekvivalence r&zn!ch variant zásobníkov!ch automat&. 
Greibachové normální tvar bezkontextové gramatiky. Vztah mezi bezkontextov!mi gramatikami a 
zásobníkov!mi automaty. Programovací jazyky nejsou bezkontextové. Gramatiky typu 0, 
kontextové gramatiky, normální tvary. Turing&v stroj, definice, základní vlastnosti. Lineárn' 
ohrani"ené automaty. Speciální t$ídy bezkontextov!ch gramatik. Jednozna"né gramatiky, LL(k) 
gramatiky, LR(k) gramatiky. Roz#í$ení bezkontextov!ch gramatik. Maticové gramatiky. Trendy v 
teorii formálních jazyk&, paralelní gramatiky, gramatické systémy, kooperace. 

Cvi"ení: Obsahová nápl( cvi"ení vychází a "asov' sleduje obsahovou nápl( p$edná#ky. 

Informace ke kombinované nebo distan$ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t%den 

Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student# a zp#sob kontroly 

 
Nepo)aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form'. 

Studijní literatura a studijní pom#cky  
 
1. DEMLOVÁ, M. – KOUBEK, V. Algebraická teorie automat!. Praha: SNTL, 1990.  
2. GRUSKA, J. Foundations of Computing. London: International Thomson Computer Press, 1997. 
3. CHYTIL, M. Automaty a gramatiky. Praha: SNTL, 1984.  
4. HOPCROFT, J. E. - ULLMAN, J. D. Teória jazykov a automatov. Bratislava: ALFA, 1987. 
5. MEDUNA, A. Gramatiky, automaty a kompilátory. Brno: VUT, 1987.  
6. MOLNÁR, *. - +E%KA, M. - MELICHAR, B. Gramatiky a jazyky. Bratislava: ALFA 1987. 
 

 
 



E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Teorie vy#íslitelnosti a slo$itosti 

Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 3/5 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t%den  kredit& 2+4 

Jin% zp&sob vyjád!ení 

rozsahu 

2/2 

Zp&sob zakon#ení Zápo"et, zkou#ka Forma v%uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu#ující Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (p$edná#ka, cvi"ení) 

 
Stru#ná anotace p!edm"tu  
 

P$edná#ky: Abstraktní po"íta" a Entscheidungsproblem, modely abstraktního po"íta"e, Turingova-
Churchova teze. Turingovy stroje a jejich modifikace, vy"íslitelné a "áste"n% vy"íslitelné funkce, 
rekurzívní a rekurzívn% spo"etné mno&iny. Numerace a parametrizace vy"ísliteln!ch funkcí, 
univerzální Turing'v stroj. Dal#í mo&nosti reprezentace vy"ísliteln!ch funkcí, while programy, 
primitivní rekurzívní funkce, d'kazy vzájemné ekvivalence. Vlastnosti rekurzívních a rekurzívn% 
spo"etn!ch mno&in, Riceova v%ta, kreativní a produktivní mno&iny. Rozhodnutelné a 
nerozhodnutelné problémy, problém zastavení, piln! bobr, metoda diagonalizace a metoda redukce. 
P$íklady nerozhodnuteln!ch problém', Wangovo dlá&d%ní, Post'v koresponden"ní problém, desát! 
Hilbert'v problém. Rozhodovací problémy a uzáv%rové vlastnosti formálních jazyk'. Problém             
p$íslu#nosti, prázdnosti, ekvivalence, inkluze, rozhodnutelnost pro jazyky Chomského hierarchie a 
LR(k) jazyky. Superturingovské v!po"ty, Turing'v stroj s orákulem a s nápov%dou, interaktivní 
Turing'v stroj, interaktivní kognitivní automaty. 

Cvi"ení: Obsahová nápl( cvi"ení vychází a "asov% sleduje obsahovou nápl( p$edná#ky. 

 
Informace ke kombinované nebo distan#ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t%den 

Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student& a zp&sob kontroly 

 
Nepo&aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form%. 

Studijní literatura a studijní pom&cky  
 
1. BRIM, L. Vy!íslitelnost. Brno: FI MU, 2001. 
2. GRUSKA, J. Foundations of Computing. London: International Thomson Computer Press, 1997. 
3. HOPCROFT, J. E. - ULLMAN, J. D. Formálne jazyky a automaty. Bratislava: Alfa, 1978. 
4. KOZEN, D. C. Automata and Computability. New York: Springer-Verlag, 1997. 
5. ROZENBERG, G.,  SALOMAA,  A. Cornerstones of Undecidability. New York: Prentice Hall, 

1994.  
 

 



 

E – Charakteristika studijního p!edm"tu 
Název studijního p!edm"tu Logika a logické programování 

Typ p!edm"tu voliteln! dopor. ro#ník / semestr 3/5 

Rozsah studijního p!edm"tu 2+2 hod. za t$den  kredit% 2+4 

Jin$ zp%sob vyjád!ení 

rozsahu 

2/2 

Zp%sob zakon#ení Zápo"et, zkou#ka Forma v$uky P$edná#ka, 
cvi"ení 

Vyu#ující RNDr. %árka Vavre"ková (p$edná#ka + cvi"ení) 

 
Stru#ná anotace p!edm"tu  

P$edná#ky: Základní pojmy v!rokové a predikátové logiky, syntaxe a sémantika, metody sémantické 
anal!zy, dedukce, rezoluce. Nep$ímé formální d&kazy tablové a rezolu"ní. Systém p$irozené 
dedukce. Hilbertovské axiomatické systémy. Gentzenovské axiomatické systémy. Klauzulární 
logika. Základy programování v Prologu - logické programování. Principy logického programování, 
rezoluce v logickém programování. 

Cvi"ení: V!roková a predikátová logika - metody syntaktické a sémantické anal!zy. Dedukce, 
nep$ímé formální d&kazy tablové a rezolu"ní. P$ímé formální d&kazy v Systému p$irozené dedukce, 
v Hilbertovském, Gentzenovském a Klauzulárním axiomatickém systému. Klauzule, znalostní báze. 
Rezoluce v klauzulární logice. P$ímé a nep$ímé klauzulární odvozování. Základy programování v 
Prologu - logické programování. 

Informace ke kombinované nebo distan#ní form" 

Rozsah konzultací (soust!ed"ní)  hodin za t$den 

Rozsah a obsahové zam"!ení individuálních prací student% a zp%sob kontroly 

 
Nepo'aduje se akreditace v kombinované a distan"ní form(. 

Studijní literatura a studijní pom%cky  
 
1. LUKASOVÁ, A. – Logické základy um!lé intelitence,  2. formalizace a automatizace dedukce. 

Ostrava: Ostravská univerzita, 1997.  
2. BIELIKOVÁ, M. – NÁVRAT, P. Funcionálne a logické programovanie. Bratislava: STU, 1997. 
3. Logika a logické programování [online]. http://fpf.slu.cz/~vav10ui/vyuka.html 

 


