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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 180/2020 
 
Dodatek č. 1 
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů 
uskutečňovaných v českém jazyce  
(k Opatření děkana č. 176/2019)  

                       
18. 3. 2020 

 
Na základě znění § 48 až 51 a § 58 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon”), a Statutu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen “statut”), čl. 18 a 19, aktualizuji pravidla přijímacího řízení a podmínky pro 
přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech uskutečňovaných v českém 
jazyce na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 
2020/2021.  

 
V souladu s rozhodnutím Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství č. j. NAU-426/2019-9, 
kterým bylo Ekonomické fakultě uděleno oprávnění uskutečňovat nově navržený navazující 
magisterský studijní program Aplikovaná informatika, doplňuji Opatření děkana č. 176/2019 takto: 
 

[1] Článek 2, odst. a) (části věnované navazujícímu magisterskému stupni studia) se rozšiřuje o 
následující část:  
 
Přijímací zkouška ve formě ústní zkoušky z okruhů zveřejněných v příloze 1 tohoto Dodatku ve 
studijním programu: 

 Aplikovaná informatika – ve specializacích: 
o Podniková informatika – Ekonomická fakulta, 
o Softwarové inženýrství – Přírodovědecká fakulta. 

 
[2] Článek 3, odst. a) se doplňuje následovně:  

Děkanka fakulty může zcela nebo zčásti prominout ústní přijímací zkoušku uchazečům, kteří již 
na Ekonomické či Přírodovědecké fakultě (v případě přihlášky do studijního programu 
Aplikovaná informatika) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studovali ve stejném nebo 
příbuzném studijním programu a ukončili studium z jiných důvodů než pro nedostatečný 
prospěch nebo v důsledku disciplinárního řízení, jehož výsledek byl vyloučení studenta ze 
studia. Žádost o prominutí přijímací zkoušky musí být podána elektronicky současně 
s přihláškou ke studiu. Na žádosti podané po termínu 30. 4. 2020 nebude brán zřetel. 

 
Článek 3 je dále doplněn o odstavec: 
e) U absolventů bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, 
studijního oboru Ekonomická fakulta na Ekonomické fakultě a absolventů bakalářského 
studijního programu Aplikovaná informatika na Přírodovědecké fakultě JU, může děkanka 
fakulty prominout ústní pohovor studentům hlásícím se do navazujícího magisterského 
studijního programu Aplikovaná informatika do studijního průměru 2,0.  
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[3] Článek 5, odst. a) se doplňuje takto: 
Vyhodnocení výsledků písemných a ústních přijímacích zkoušek provádí hodnotící komise 
jmenované pro každý studijní program/obor.  
 

[4] Článek 6 je doplněn takto: 
Minimální počet bodů pro předměty přijímací zkoušky u navazujících magisterských studijních 
oborů je stanoven takto:  

studijní program/obor předmět přijímací zkoušky/minimální počet bodů 

Finance a účetnictví Finance, účetnictví a daňový systém/30 Ekonomie/30 

Strukturální politika EU a rozvoj 
venkova 

Regionální projektování a 
management/30 

Ekonomie/30 

Aplikovaná informatika Ústní zkouška/30  

 
Stanovený minimální počet bodů je limitem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky z daného 
předmětu u příslušného studijního programu/oboru.  

 
Podmínky pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Aplikovaná 
informatika na Ekonomické fakultě projednal a schválil Akademický senát Ekonomické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 18. března 2020.  
 
 
 

 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová v.r. 
děkanka Ekonomické fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Tematické okruhy pro ústní příjímací zkoušku do navazujícího magisterského 

studijního programu Aplikovaná informatika 
Příloha č. 2: Předpokládané maximální počty přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021 
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Příloha č. 1 
Příloha Dodatku č. 1 k Opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích “Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2020/2021” 
 

 
 

TEMATICKÉ OKRUHY PRO PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍCH 
MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ 

 
 

Studijní program Aplikovaná informatika 
 
Přijímací zkouška pro navazující magisterský studijní program Aplikovaná informatika je ve formě 
ústní zkoušky pro každou specializaci zvlášť. Ústní zkouška se uskuteční před komisí jmenované 
děkankou EF JU pro specializaci Podniková informatika a děkankou PřF JU pro specializaci 
Softwarové inženýrství ve stanoveném termínu v prostorách EF JU nebo PřF JU. Uchazeč zodpoví 
na otázky vybrané z uvedených okruhů a dále pohovoří krátce o svoji představě magisterské 
závěrečné práce. Součástí zkoušky je i zjištění znalostí z anglického jazyka. 
 
Tematické okruhy pro přijímací zkoušku pro specializaci PODNIKOVÁ INFORMATIKA 
 
 
1. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH ARCHITEKTURA IS. 

Co je obsahem globální a dílčí architektury, klasifikace IS dle řídicí úrovně: TPS, MIS, EIS, popis 
jednotlivých typů IS a jejich účel, pojem „transakční systém“. 
ERP systémy. Jaké činnosti zajišťuje, přínosy a nevýhody, významní výrobci ERP systémů, 
moduly, CRM systémy a jejich funkce a aplikace, systémy business inteligence (BI) – nástroje BI. 
E-business. Business modely a koncepty, e-commerce, infrastruktura, protokol http, marketing 
v e-commerce, analytické nástroje v e-commerce, portály, vývojové nástroje. 
Bezpečnost informačních systémů. Systém řízení bezpečnosti IS dle ISO 27001, prostředky 
bezpečnosti IS, bezpečnost sítí, bezpečnost na internetu. 

2. BUDOVÁNÍ PODNIKOVÉHO SYSTÉMU A JEHO ŘÍZENÍ 
Vývoj podnikových informačních systémů. Etapy návrhu a vývoje IS. Hlavní vývojové etapy 
vývoje podnikových informačních systémů a zásady jejich členění. Životní cyklus. Projektový 
management - procesy a fáze, proces plánování, proces kontroly, harmonogram a vazby, řízení 
rizik, metody rozhodování, lidské zdroje v projektech.  
Reengineering  a  procesní  řízení,  proces,  úrovně  reengineeringu,  předpoklady úspěšného  
reengineeringu,  principy  reengineeringu,  projektové,  procesní  řízení,  typy podnikových 
procesů. 
Řízení útvaru IS/ICT v organizaci - řízení útvaru IS/ICT IT, principy, úrovně. Finanční aspekty 
(modely financování a rozpočty). Hodnocení přínosů IS/ICT pro organizaci. Definice služeb IT, 
druhy, vazby na outsourcing. Typické role útvarů IS/ICT. 

3. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. 
Architektura počítačových sítí, model ISO OSI, architektura TCP/IP, funkce a charakteristika 
jednotlivých vrstev. Fyzická vrstva - přenos signálu, rušení, standardy, typy medií, zařízení, 
vzdálenosti, konektory. 
Pojmy: MAC, rámec, Přepínač (popis a fungování, přepínání, přepínací tabulka), VLAN.  
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Síťová (Internetová) vrstva (IPv4 - adresa, maska. 
Transportní vrstva, protokoly TCP a UDP. 
Aplikační vrstva – protokoly http, SMTP; DNS - popis a pojmy, systém a hierarchie DNS. 

4. OPERAČNÍ SYSTÉMY 

Funkce OS, zavedení OS, víceuživatelský a více úlohový OS. 
Metody přidělování paměti. Stránkování a stránkování na žádost. Virtuální paměť. 
Multitasking. Druhy multitaskingu. Stavový diagram procesů. 
Synchronizace procesů a deadlock. 
Soubory a adresáře, souborové systémy. 

5. PROGRAMOVACÍ JAZYKY 

Základy OOP - objekty, třídy, instance, duplicita kódu, refaktoring. Dědičnost a polymorfismus 
v Javě- polymorfní proměnné a metody.  
Datový typ, primitivní a referenční datové typy, jejich vlastnosti a způsob implementace. Řídící 
struktury jazyka. Složený příkaz resp. blok. Větvení programu a cykly. Základní pojmy objektově 
orientovaného paradigmatu.  
Objekt, třída, metoda a její parametrizace, zapouzdření. Vznik a zánik objektu. Dědičnost a 
polymorfismus. Hierarchie objektů. Vztah nadtřída a podtřída. 
Abstraktní třídy a interfejsy v C#, kolekce - popis a význam při návrhu aplikací. 
Událostmi řízený program, anonymní vnitřní třídy a jejich použití.  
Genericita v C# - generické třídy a metody. 

6. WEBOVÉ APLIKACE 

Tvorba webových aplikací: nástroje, prohlížeče, práce s HTML, prvky stránek a jazyka HTML,  
kaskádové styly (CSS), responzivní webdesign, přístupnost. 
Programování webových aplikací na straně klienta a serveru – JavaScript, základní rysy jazyka, 
možnosti užití, knihovny. 

7. DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 

Databázový přístup ke zpracování dat, návrh datové struktury, entitně-relační konceptuální 
model. 
Relační databáze a jazyk SQL, normalizace databáze, normální formy 1 až 3. 
Transakční zpracování dat, ACID, řízení konkurenčního přístupu k datům. 

 
 

Literatura 
 
VOŘÍŠEK a kol. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2015. ISBN 978-
80-245-2086-5. 
WESKE, M. Business process management: concepts, languages, architectures. New York, 2012. 
ISBN 978-3-642-28615-5. 
BRUCKNER, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. 
ISBN 978-80-247-4. 
FARRELL, Joyce. Microsoft Visual C# 2015: an introduction to object-oriented programming. Sixth 
edition. Boston, MA: Cengage Learning, [2016]. ISBN 1285860233. 
NAGEL, Christian. C# 2008: programujeme profesionálně. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-
80-251-2401-7 
KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-
3825-0 
SATRAPA, Pavel. IPv6: internetový protokol verze 6. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 
CZ.NIC, z.s.p.o., 2019. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-43-0. 
BETTANY, Andrew a Andrew WARREN. Exam ref 70-698 installing and configuring Windows 10. 
Second edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, [2018]. ISBN 1509307842. 
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SILBERSCHATZ, Abraham, Peter B. GALVIN a Greg GAGNE. Operating system concepts essentials. 
Second edition. Hoboken, NJ: Wiley, [2014]. ISBN 9781118804926. 
LAURENČÍK, Marek. Tvorba www stránek v HTML a CSS. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce 
(Grada). ISBN 978-80-271-2241-7. 
FLANAGAN, D. JavaScript: The Definitive Guide, 7th Edition. Sebastopol, CA (USA): O'Reilly, 2020. 
ISBN 978-1-491-95201-6. 
KYRNIN, Jennifer a Julie C. MELONI. Sams teach yourself HTML, CSS, and JavaScript all in one. 
Third edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson, [2019]. Sams teach yourself all in one. ISBN 
0672338084. 
SKLAR, David. PHP 7: praktický průvodce nejrozšířenějším skriptovacím jazykem pro web. 
Přeložil Jan POKORNÝ. Brno: Zoner Press, 2018. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-
363-3. 
HOLUBOVÁ, Irena, Jiří KOSEK, Karel MINAŘÍK a David NOVÁK. . Big Data a NoSQL databáze. 
Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5466-6. 
KROENKE, David a David J. AUER. Databáze. Brno: Computer Press, 2018. ISBN 978-80-251-
4352-0. 
POKORNÝ, Jaroslav a Michal VALENTA. Databázové systémy. Praha: České vysoké učení 
technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-0105-212-9. 
LAURENČÍK, Marek. SQL: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 
978-80-271-0. 
CONOLLY, T., BEGG, C., HOLOWCZAK, R. Mistrovství - Databáze. Computer Press, 2009. 
HERNANDEZ, M., J. Návrh databází.. Grada, 2006. ISBN 80-247-0900-7 
 
 

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku pro specializaci SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 
 

 

1. ZNAČKOVACÍ JAZYKY 
Značkovací jazyky – HTML (XHTML), struktura HTML dokumentu, validita. 
Styly pro WWW – principy a možnosti užití CSS, SASS, LESS. 
HTML 5 – popis, přínosy a rozdíly oproti předchozím verzím HTML. 
eXtensible Markup Language – XML. Struktura XML dokumentů. Validita XML dokumentů 
(DTD).  
Transformace XML dokumentů pomocí jazyka XSLT – princip. 

2. ARCHITEKTURA POČÍTAČŮ 
Základní ́ architektury pocǐt́aců̌,  funkční ́ bloky, funkce radiče, aritmeticko- logické́ jednotky, 
registrů a vstupně̌/výstupních jednotek. Instrukční ́cyklus pocǐt́acě.  
Flynnova klasifikace paralelních systémů (SIMD, MIMD, SISD, MISD), Amdahlův zákon. Měřeni ́
výkonnosti pocǐt́aců̌, benchmarky. Rozdílná architektura CPU a procesorů pro grafické́ karty 
(GPU). 
Komunikační rozhraní počítače USB-C (Thunderbolt 3), HDMI, atd. Principy pevných disků SSD. 
Rozhraní disků SATA, M2, PCIe 
Pamětǒvy ́podsystém pocǐt́acě. Typy pamětí ́a jejich hierarchie. Skryta ́paměť ̌ (cache), princip 
činnosti, konstrukce a vliv na rychlost vypočtu. Virtuální ́adresní ́prostor, překlad virtuální ́adresy 
na fyzickou metodou stránkováni.́ TLB (Translation lookaside buffer).  

3. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 
Fyzická vrstva (Metalika (přenos signálu, rušení, standardy, typy medií, zařízení, vzdálenosti, 
konektory); Optika (standardy, druhy vláken, přenos, zdroje a měření kvality signálu, 
vzdálenosti, spojování); Bezdrát (dělení, standardy, šíření signálu, frekv. a kanály, rušení, 
zařízení, omezení, výkony, WLAN controller, modrý zub, výhody, nevýhody); 
Pojmy: MAC, rámec, Přepínač (popis a fungování, přepínání, přepínací tabulka), VLAN, VLAN 
routing, MLS, L2 smyčka, link agregace.  
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Síťová (Internetová) vrstva (IPv4 (adresa, hlavička, maska, unicast, multicast, broadcast, zápisy, 
distribuce IP); Podsítě (převody, tvorba, log. součin, pravidla (n-2 (n-3), IP adresy vnitřní sítě, 
NA(P)T - popis, typy); Základy směrování (popis, princip, TTL,  ) 
Síťová (Internetová) vrstva (IPv6 (adresa, pravidla zápisu, rozdíly oproti IPv4, anycast, 
stavová/bezstavová konfigurace, metody tvorby IPv6 adresy, specifické IPv6 adresy, objevování 
sousedů, IPv6-IPv4/VLAN mapping, privacy extensions, přechodové mechanismy, bezpečnost). 
Transportní vrstva a protokol HTTP (TCP (popis, TCP segment, hlavička, navazování spojení, 
služby a porty, velikost okna); UDP (popis, UDP datagram, pseudo IPv4, kontrolní součet, služby 
a porty, výhody, nevýhody) 
Aplikační vrstva kromě HTTP (Protokoly (DHCP, FTP, POP3, IMAP, SMTP, SSH, SSH, TELNET); DNS 
(popis a pojmy, systém a hierarchie DNS, iterace, reverzní DNS, DNS64, TLD, doména, DNSEC, 
útoky). 

4. OPERAČNÍ SYSTÉMY 

Funkce OS, zavedení OS, víceuživatelský a více úlohový OS. 
Metody přidělování paměti. Stránkování a stránkování na žádost. Virtuální paměť. 
Multitasking. Druhy multitaskingu. Stavový diagram procesů. 
Synchronizace procesů a deadlock. 
Soubory a adresáře, souborové systémy. 

5. PROGRAMOVACÍ JAZYKY 

Základy OOP - objekty, třídy, instance, koheze, duplicita kódu, refaktoring.  
Dědičnost a polymorfismus v Javě- polymorfní proměnné a metody.  
Datový typ, primitivní a referenční datové typy, jejich vlastnosti a způsob implementace. Řídící 
struktury jazyka. Složený příkaz resp. blok. Větvení programu a cykly. Základní pojmy objektově 
orientovaného paradigmatu.  
Objekt, třída, metoda a její parametrizace, zapouzdření. Vznik a zánik objektu. Dědičnost a 
polymorfismus. Hierarchie objektů. Vztah nadtřída a podtřída.  
Genericita generické třídy a metody. Abstraktní třídy, interfejsy a jejich implementace. Návrh 
tříd s využitím principu abstrakce a specializace, programování vůči interfejsu, substituční 
princip. 
Abstraktní třídy a interfejsy v Javě, kolekce - popis a význam při návrhu aplikací, Java collections 
framework. Návrh GUI v Javě - použití javax.swing a Java FX, událostmi řízený program, 
anonymní vnitřní třídy a jejich použití.  Genericita v Javě - generické třídy a metody. 
 

6. WEBOVÉ APLIKACE 

Programování webových aplikací na straně klienta a serveru – JavaScript, základní rysy jazyka, 
možnosti užití, knihovny, bezpečnostní model JS, Node.js testování a ladění JS (nástroje, 
postupy).  
Komunikace mezi síťovým klientem a serverem – sockets, ajax, websockets, protokol http a 
jeho verze.  

7. DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 

Databázový přístup ke zpracování dat, návrh datové struktury, entitně-relační konceptuální 
model. 
Relační databáze a jazyk SQL, normalizace databáze, normální formy 1 až 3. 
Transakční zpracování dat, ACID, řízení konkurenčního přístupu k datům. 
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CZ.NIC, z.s.p.o., 2019. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-43-0. 
BETTANY, Andrew a Andrew WARREN. Exam ref 70-698 installing and configuring Windows 10. 
Second edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, [2018]. ISBN 1509307842. 
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Tematické okruhy pro přijímací zkoušku z ANGLICKÉHO JAZYKA 
 
Přijímací zkouška z Anglického jazyka je formou elektronického testu na počítači.  V 45 minutách 
odpovídá uchazeč na každou z celkem 28 testových otázek v rámci 20 úloh výběrem právě jedné 
z nabídnutých odpovědí. Obsah testu předpokládá úroveň znalostí B1 dle společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 

Tematické okruhy 

 Anglická gramatika – členy, gramatické časy, podmínkové věty, počitatelnost podstatných 
jmen, stupňování přídavných jmen a příslovcí, modální slovesa, předložky 

 Slovní zásoba – software, hardware, programování, internet, e-mail, multimédia, sítě, 
zabezpečení počítačů 

 Porozumění psanému textu týkající se počítačů a informačních technologií na jazykové 
úrovni B1 (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky).  

  

 
Literatura 
MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self study reference and practice book for 
intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2004, x, 379 s. ISBN 978-0-521-53289-1. 
 FABRÉ, Elena Marco a Santiago REMACHA ESTERAS. Professional English in use: ICT : intermediate 
to advanced. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 118 s. ISBN 978-0-521-68543-
6. 
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Příloha č. 2  
Příloha opatření děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
“Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021”  

 
 
Předpokládané nejvyšší počty přijímaných studentů pro akademický rok 2020/2021  
 

1. Navazující studijní program Aplikovaná informatika – prezenční studium - specializace: 
- Podniková informatika 
- Softwarové inženýrství                                                                                               

40 studentů 
40 studentů 

 


