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INFORMACE O FAKULTÌ
Bakaláøský studijní program Informaèní technologie s oborem Informaèní
technologie byl akreditován v roce 2001 jako univerzitní studijní program.
Tento program je jednou z priorit Dlouhodobého zámìru vzdìlávací, vìdecké,
výzkumné, vývojové, umìlecké a další tvùrèí èinnosti Univerzity Pardubice.
Pro zabezpeèení studijního programu Informaèní technologie vznikl od 1. ledna 2002 Ústav informatiky Univerzity Pardubice.
V roce 2003 byl akreditován druhý bakaláøský studijní program Elektrotechnika a informatika s oborem Komunikaèní a mikroprocesorová technika. V souvislosti s touto akreditací se ústav pøejmenoval z Ústavu informatiky na Ústav
elektrotechniky a informatiky.
Na poèátku roku 2007 byly Ústavu elektrotechniky a informatiky akreditovány
navazující magisterské studijní programy Elektrotechnika a informatika se
studijním oborem Komunikaèní a øídicí technologie a Informaèní technologie
se studijním oborem Informaèní technologie. Obory jsou urèeny pro studenty,
kteøí úspìšnì absolvovali bakaláøské studium jak na Fakultì elektrotechniky
a informatiky, tak na jiných fakultách èi vysokých školách.
Postupný intenzivní rozvoj Ústavu elektrotechniky a informatiky vedl a
k jeho transformaci ve Fakultu elektrotechniky a informatiky, která byla
zaloena 1. 1. 2008.
Nabídka studijních programù Fakulty elektrotechniky a informatiky byla od
akademického roku 2009/2010 završena akreditací doktorského studijního
programu Elektrotechnika a informatika, který je vyuèován jak v prezenèní,
tak v kombinované formì.
Pro potøeby realizace všech studijních programù bylo vybudováno technicko-hospodáøské zázemí a pro výuku pøedevším 5 nových poèítaèových uèeben s celkovým poètem 105 poèítaèù. Dále byly vybudovány 2 laboratoøe
elektrotechniky, které pøevánì slouí studijnímu programu Elektrotechnika
a informatika, ale jsou vyuity i v programu Informaèní technologie. Nejnovìji
vznikly dvì moderní síové uèebny na pøenosové technologie urèené pro výuku odborných pøedmìtù obou studijních programù. Díky tomuto vybavení je
fakulta schopna studentùm poskytovat bezplatné školení v rámci CISCO akademie pro úroveò CCNA (4 semestry) a CCNP (4 semestry).
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SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ A OBORÙ
Studijní program/obor

Forma

Titul

R

OPP

U/P

P
P

Bc.
Bc.

3
3

200
75

602/220
67/43

P

Bc.

3

125

143/70

P

Ing.

2

100

57/49

Ing.

2

100

12/10

10

9/8

B2646 Informaèní technologie
Informaèní technologie
Øízení procesù

B2612 Elektrotechnika a informatika
Komunikaèní a mikroprocesorová
technika

N2646 Informaèní technologie
Informaèní technologie

N2612 Elektrotechnika a informatika
Komunikaèní a øídicí technologie

P

P2612 Elektrotechnika a informatika
Informaèní, komunikaèní a øídící
technologie

P,K

Ph.D. 4

R = standardní doba studia v rocích, OPP = odhad poètu pøijímaných pro akademický rok 2010/2011, U/P = pomìr celkového poètu uchazeèù k poètu pøijatých
pro akademický rok 2009/2010 k datu zpracování, P = prezenèní forma studia, K =
kombinovaná forma studia, Bc. = bakaláø, Ing. = inenýr, Mgr. = magistr, Ph.D. =
doktor
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DÙLEITÁ DATA
Den otevøených dveøí:
15. 1. 2010
Aula Arnošta z Pardubic, Studentská 519, 532 10 Pardubice
Program: Informaèní vstup dìkana fakulty, pro zájemce budou k dispozici pøihlášky
ke studiu a informaèní materiály
Uzávìrka pøihlášek:
31. 3. 2010
– pro bakaláøské programy
31. 7. 2010
– pro navazující magisterské programy
21. 5. 2010
– pro doktorské programy
Pøijímací zkoušky:
4. 6. 2010
– do bakaláøských programù
20. 8. 2010
– do navazujících magisterských programù
28. 6. 2010
– do doktorských programù

JAK SE PØIHLÁSIT KE STUDIU?
Termín pro podání pøihlášky:
– pro bakaláøské studium
– pro navazující magisterské studium
– pro doktorské studium
Forma pøihlášky:

Adresa pro zaslání písemné pøihlášky :

Administrativní poplatek:
Název úètu adresáta:
Název penìního ústavu:
Èíslo úètu:
Variabilní symbol:
Konstantní symbol:
Specifický symbol:

31. 3. 2010
31. 7. 2010
21. 5. 2010
elektronicky/písemnì
elektronická pøihláška na adrese
http://eprihlaska.upce.cz nebo papírová
pøihláška na tiskopisu „Pøihláška ke
studiu na vysoké škole”
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2
500,– Kè (doktorské studium bez
poplatku)
Univerzita Pardubice
Studentská 95, 532 10 Pardubice
KB Pardubice
37030561/0100
6920
pro platbu sloenkou – 379
pro bezhotovostní platbu – 308
oborové èíslo uchazeèe
(pouze pro e-pøihlášku)

Uchazeè o vysokoškolské studium si podává pøihlášku do jednoho vybraného
studijního programu:
– elektronickou pøihlášku na adrese http://eprihlaska.upce.cz
– na standardním formuláøi „Pøihláška ke studiu na vysoké škole v ÈR”
(tiskopis SEVT)
Uchazeèi jsou povinni v „Pøihlášce” (papírové i elektronické) vyplnit všechny
poadované údaje. U bakaláøských studijních programù je tøeba vyplnit èíslo
oboru a IZO absolvované støední školy.
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Pøihlášku ke studiu lze podat:
1. elektronickou formou
E-pøihláška je zveøejnìna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve
výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (výhradnì sloenkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-pøihlášky je
oborové èíslo uchazeèe vygenerované pøi podání e-pøihlášky. Registraci
e-pøihlášky lze po pøijetí platby následnì na stejné internetové adrese zkontrolovat.
2. na standardním formuláøi „Pøihláška ke studiu na vysoké škole v ÈR”
(tiskopis SEVT)
Na vyádání je zasílají studijní oddìlení jednotlivých fakult. Lze je rovnì
získat pøi dnech otevøených dveøí, které pro zájemce o studium poøádají
fakulty.
Poplatek ve výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební
poukázkou (výhradnì sloenkou typu A). Specifickým symbolem platby
papírové pøihlášky je rodné èíslo uchazeèe.
U obou typù pøihlášek je platbu tøeba poukázat na úèet Univerzity Pardubice,
Komerèní banka è. ú. 37030561/0100
variabilní symbol
6920
konstantní symbol 379 pro sloenku,
308 pro bezhotovostní pøevod
specifický symbol
oborové èíslo uchazeèe pro e-pøihlášku
rodné èíslo uchazeèe pro papírovou pøihlášku
pøevodová pošta
Pardubice 530 02.
Na základì platné zaevidované pøihlášky budou uchazeèi písemnì pozváni
k pøijímací zkoušce.
Ovìøenou kopii maturitního vysvìdèení uchazeè pøedloí v termínu konání
pøijímací zkoušky. Ovìøenou kopii diplomu o absolvování bakaláøského studia uchazeèi pøedloí ve stanoveném termínu.
Náhradní termíny pøijímacích zkoušek nebudou vypisovány.
Lékaøské potvrzení na pøihlášce nepoadujeme.
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PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ
Kritéria a podmínky pøijetí:
Ke studiu bakaláøských studijních programù mùe být pøijat uchazeè, který
úspìšnì ukonèil úplné støední všeobecné nebo úplné støední odborné vzdìlání
a úspìšnì sloil maturitní zkousku.
Ke studiu oboru Informaèní technologie, Øízení procesù a Komunikaèní
a mikroprocesorová technika mohou být bez pøijímací zkoušky pøijati všichni
absolventi støedních škol. Bude-li poèet uchazeèù vìtší, ne lze pro daný obor
pøijmout, budou pøijímací zkoušky povinné pro všechny uchazeèe o studium oboru.
Ke studiu navazujících magisterských studijních programù mùe být pøijat
uchazeè, který úspìšnì ukonèil studium bakaláøského studijního progarmu
zamìøeného na elektrotechniku a informatiku. Pøedmìty pøijímací zkoušky jsou:
elektrotechnika a informaèní technologie v rozsahu bakaláøského studijního
programu. Pøijímací zkouška probìhne ústní formou. Hodnotí se celkový rozhled
uchazeèe a samostatný pøístup k øešení zadaných úkolù.
Zkouška mùe být zkušební komisí prominuta na základì posouzení výsledkù
uchazeèe v prùbìhu bakaláøského studia.
Ke studiu doktorských studijních programù mùe být pøijat uchazeè, který øádnì
ukonèil studium v magisterském studijním programu se zamìøením na
elektrotechniku, informaèní, komunikaèní a øídicí technologie. Uchazeè musí mít
pøedpoklady pro samostatnou vìdeckou práci. Pøijímací zkouška se skládá z ústní
zkoušky z anglického jazyka a ústní odborné zkoušky podle zamìøení doktorského
studijního programu.

Organizace zkoušek:
Pøijímací zkouška pro bakaláøský studijní obor IT se skládá ze dvou èástí:
– písemného testu z matematiky,
– písemného testu z informatiky.
Pøijímací zkouška pro bakaláøský studijní obor ØP se skládá ze dvou èástí:
– písemného testu z matematiky,
– písemné zkoušky z fyziky.
Pøijímací zkouška pro bakaláøský studijní obor KMT se skládá ze dvou èástí:
– písemného testu z matematiky,
– písemné zkoušky z fyziky.
Pøijímací zkoušky pro navazující magisterské a doktorské programy probìhnou
ústní formou.
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Obsah zkoušek pro bakaláøské studijní programy:
Informace a poadavky k testu z matematiky:
U pøijímacích zkoušek z matematiky se ovìøuje znalost vybraných kapitol
støedoškolské látky formou písemné zkoušky trvající 60 min., maximální dosaitelný
výsledek je 100 bodù. U kadého pøíkladu uchazeè oznaèí jeden výsledek.
Oznaèená odpovìï musí být podloena odpovídajícím výpoètem.
Pøi písemné zkoušce z matematiky je uchazeèùm o studium dovoleno pouívat
kalkulaèku a matematické a fyzikální tabulky.
Informace a poadavky k testu z informatiky:
Test se skládá ze tøí témat: hardware, software a poèítaèové sítì a internet. Kadé
téma obsahuje deset otázek. Na zpracování testu je 30 minut, maximální
dosaitelný výsledek je 30 bodù.
Informace a poadavky k testu z fyziky:
U pøijímacích zkoušek z fyziky se ovìøuje znalost vybraných partií osnov
støedoškolské látky formou písemné zkoušky trvající 60 min., maximální dosaitelný
výsledek je 100 bodù. Jejím obsahem je øešení pìti výpoètových úloh z uvedené
tématiky. Jejich bodová hodnota je 20 bodù, poèet získaných bodù za kadou úlohu
záleí na stupni jejího vyøešení daným uchazeèem. Pøi písemné zkoušce z fyziky je
uchazeèùm o studium dovoleno pouívat kalkulaèku a matematické a fyzikální
tabulky.

VYROZUMÌNÍ O PØIJETÍ
Písemné rozhodnutí dìkana Fakulty elektrotechniky a informatiky o výsledcích pøijímacího øízení uchazeèi obdrí doporuèenì poštou.
Výsledky pøijímacího øízení budou zveøejnìny pod univerzitním èíslem uchazeèe na internetové adrese www.uni-pardubice.cz a na úøední desce studijního oddìlení Fakulty elektrotechniky a informatiky.
Zpùsob zveøejnìní výsledkù pøijímacího øízení musí respektovat principy
ochrany osobních údajù.
Dokumentace o pøijímacím øízení bude uloena na studijním oddìlení FEI
a kadému úèastníku pøijímacího øízení bude na poádání pøístupna do uplynutí 30 dnù od termínu pøijímací zkoušky.

PØEZKUMNÉ ØÍZENÍ
Podle § 50 odst. 7 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších pøedpisù, mùe nepøijatý uchazeè nebo jeho zástupce, kterému udìlil plnou moc, ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí, podat
ádost o pøezkoumání rozhodnutí, která se podává dìkanovi Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH
Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

Poèet pøijímaných 2010/2011:

B2646 Informaèní technologie
1802R007 Informaèní technologie
prezenèní
3 r., Bc.
200

Poèet uchazeèù 2009/2010:
602
Poèet pøijatých 2009/2010:
220
Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
– písemný test z matematiky
– písemný test z informatiky

Charakteristika oboru:
Bakaláøský prezenèní studijní program Informaèní technologie je urèen pro
pøípravu odborníkù schopných realizovat a provozovat informaèní systémy
a jejich moduly.
Bakaláøské studium je zamìøeno pøedevším na oblast informaèních technologií z hlediska metod zpracování informací, programovacích jazykù, výstavby
a správy databází, aplikací systémové analýzy, správy a obsluhy
poèítaèových sítí.
Funkèní zamìøení absolventù je pøedpokladem pro uplatnìní v profesních
oborech:
– Design a vývoj informaèních systémù a softwaru (analytik, programátor).
– Vývoj a správa internetových aplikací.
– Administrace informaèní a komunikaèní infrastruktury podniku (správce databází, sítí a informaèních systémù).
Odborný profil absolventa:
Absolventi mají nezbytný rozsah znalostí vysokoškolské matematiky a statistiky, ekonomiky, managementu a marketingu. Dále studenti nabývají specifické znalosti v oblasti informaèních technologií z hlediska metod zpracování informací, programovacích jazykù, výstavby a správy databází, aplikací
systémové analýzy, správy a obsluhy poèítaèových sítí.
Absolvent po ukonèení bakaláøského studia úspìšnou obhajobou bakaláøské
práce a sloením bakaláøských zkoušek obdrí titul Bakaláø (Bc.).
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Ke studiu mùe být pøijat uchazeè, který úspìšnì absolvoval úplné støední
všeobecné nebo úplné støední odborné vzdìlání, které bylo ukonèeno maturitní zkouškou.
Bez pøijímací zkoušky budou pøijati absolventi støedních škol, kteøí pøedloí
maturitní vysvìdèení. Bude-li poèet uchazeèù vìtší, ne je maximální poèet
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pøijímaných studentù, budou pøijímací zkoušky povinné pro všechny
uchazeèe.
Pøijímací zkouška pro studijní obor IT se skládá ze dvou èástí:
– písemného testu z matematiky,
– písemného testu z informatiky.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

Poèet pøijímaných 2010/2011:

B2646 Informaèní technologie
3902R046 Øízení procesù
prezenèní
3 r., Bc.
75

Poèet uchazeèù 2009/2010:
67
Poèet pøijatých 2009/2010:
43
Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
– písemný test z matematiky
– písemný test z fyziky

Charakteristika oboru:
Bakaláøský prezenèní studijní obor Øízení procesù zaøazený do studijního
programu Informaèní technologie je urèen pro pøípravu odborníkù schopných
realizovat a provozovat øídicí a informaèní systémy zejména výrobních procesù.
Bakaláøské studium je zamìøeno na oblast informaèních technologií (metody
zpracování informací, programovací jazyky, databáze, poèítaèové sítì), elektrotechniky (základní obvody, vyuití mikroprocesorù, elektrická mìøení) a øízení procesù (modelování a simulace, automatizace, regulaèní obvody, øídicí
systémy).
Uplatnìní absolventù:
Znalosti absolventù získané bìhem studia jsou pøedpokladem pro uplatnìní
v profesních oborech:
– Obsluha, správa a návrh mìøicích, øídicích a informaèních systémù technologických (výrobních) procesù.
– Správa, diagnostika a údrba automatizaèních, zabezpeèovacích a obdobných zaøízení.
– Administrace informaèní a komunikaèní infrastruktury podniku.
Odborný profil absolventa:
Absolventi mají nezbytný rozsah znalostí matematiky, základù elektrotechniky,
ekonomiky, managementu a marketingu. Dále nabývají specifické znalosti jak
v oblasti informaèních technologií (programovací jazyky, systémová analýza,
databáze, poèítaèové sítì) tak v oblasti øízení procesù (teorie automatického
øízení, matematického modelování, návrhu regulaèních obvodù v prostøedí
Matlab, mìøení technologických velièin, zpracování signálù a programování øídicích aplikací).
Absolvent po ukonèení bakaláøského studia úspìšnou obhajobou bakaláøské
práce a sloením bakaláøských zkoušek obdrí titul Bakaláø (Bc.).
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Ke studiu mùe být pøijat uchazeè, který úspìšnì absolvoval úplné støední
všeobecné nebo úplné støední odborné vzdìlání, které bylo ukonèeno maturitní zkouškou.
Bez pøijímací zkoušky budou pøijati absolventi støedních škol, kteøí pøedloí
maturitní vysvìdèení. Bude-li poèet uchazeèù vìtší, ne je maximální poèet
pøijímaných studentù, budou pøijímací zkoušky povinné pro všechny uchazeèe.
Pøijímací zkouška pro studijní obor IT se skládá ze dvou èástí:
– písemného testu z matematiky,
– písemného testu z fyziky.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

Poèet pøijímaných 2010/2011:

B2612 Elektrotechnika a informatika
2612R060 Komunikaèní
a mikroprocesorová technika
prezenèní
3 r., Bc.
125

Poèet uchazeèù 2009/2010:
143
Poètu pøijatých 2009/2010:
70
Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
– písemný test z matematiky
– písemná zkouška z fyziky

Charakteristika oboru:
Bakaláøský prezenèní (3 roky) studijní program je urèen pro pøípravu vysokoškolsky vzdìlaných odborníkù s uplatnìním v elektronickém prùmyslu, ale i v
dalších odvìtvích se zamìøením na aplikaci mikroprocesorù a poèítaèù pøi øízení, kontrole, ovládání i diagnostice elektronických systémù a zaøízení.
Funkèní zamìøení absolventù je pøedpokladem pro uplatnìní v oblasti komunikaèní, automatizaèní a zabezpeèovací techniky v profesních oborech:
– Vývoj a výroba elektronických pøístrojù a zaøízení poèítaèové a komunikaèní techniky.
– Výstupní a technická kontrola, zkušební a mìrová støediska.
– Øešení systémù pro zabezpeèení objektù, identifikaèních a pøístupových
systémù.
Odborný profil absolventa:
Absolvent bakaláøského studia má dobrý pøehled v oblasti obecné elektrotechniky a elektroniky, teoretický základ v matematice a fyzice a dalších vìdách. Jeho
speciální znalosti se týkají hlavnì pøenosu a zpracování signálu a informací,
a aplikace mikroprocesorù a poèítaèù pøi øízení rùzných procesù, elektronických
systémù. Po ukonèení bakaláøského studia úspìšnou obhajobou bakaláøské
práce a sloením bakaláøských zkoušek obdrí absolvent titul Bakaláø (Bc.).
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Ke studiu mùe být pøijat uchazeè, který úspìšnì absolvoval úplné støední všeobecné nebo úplné støední odborné vzdìlání, které bylo ukonèeno maturitní
zkouškou.
Bez pøijímací zkoušky budou pøijati všichni absolventi støedních škol, kteøí
pøedloí maturitní vysvìdèení. Bude-li poèet uchazeèù vìtší ne je maximální
poèet pøijímaných studentù, budou pøijímací zkoušky povinné pro všechny
uchazeèe.
Pøijímací zkouška pro studijní obor KMT se skládá ze dvou èástí:
– písemného testu z matematiky,
– písemné zkoušky z fyziky.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

Poèet pøijímaných 2010/2011:

N2646 Informaèní technologie
1802T007 Informaèní technologie
prezenèní
2 r., Ing.
100

Poèet uchazeèù 2009/2010:
57
Poèet pøijatých 2009/2010:
49
Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška probìhne ústní formou pøed zkušební komisí.
Zkouška mùe být zkušební komisí prominuta na základì posouzení výsledkù
uchazeèe v prùbìhu bakaláøského studia.

Charakteristika oboru:
Navazující magisterský prezenèní (2 roky) studijní program Informaèní technologie (N2646), obor Informaèní technologie je urèen pro úspìšné absolventy bakaláøských studijních programù. Absolvent tohoto oboru má dobrý teoretický základ v matematice, teorii pravdìpodobnosti, statistice a zpracování
dat, ve všech klíèových oblastech souèasné informaèní technologie. Bìhem
studia se seznámí se základy ekonomie a práva, øízení jakosti a øízení
projektù.
Cílem magisterského studia v tomto oboru je pøipravit absolventy pro uplatnìní pøedevším ve funkci vývojových, projektových a výzkumných pracovníkù,
popøípadì øídicích pracovníkù vývojových a projektových týmù ve firmách
a organizacích, které se zabývají vývojem a správou softwaru, databází
a informaèních systémù a jejich provozováním èi údrbou.
Po ukonèení navazujícího magisterského studia úspìšnou obhajobou diplomové práce a sloením státních závìreèných zkoušek obdrí absolvent titul
Inenýr (Ing.).
Odborný profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Informaèní technologie
má:
– dobrý teoretický základ v matematice, teorii pravdìpodobnosti, statistice
a zpracování dat,
– dobrý pøehled ve všech klíèových oblastech souèasné informaèní technologie,
– znalosti základù ekonomie a práva, øízení jakosti a øízení projektù,
– monost rozvíjet své jazykové schopnosti,
– speciální znalosti zejména z oblastí:
– vývoje programového vybavení,
– navrhování a programování databází a databázových aplikací,
– grafických a multimediálních systémù,
– poèítaèových sítí.
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Ke studiu mùe být pøijat uchazeè, který úspìšnì ukonèil studium bakaláøského studijního progarmu zamìøeného na elektrotechniku a informatiku.
Pøedmìty pøijímací zkoušky jsou: elektrotechnika a informaèní technologie
v rozsahu bakaláøského studijního programu. Pøijímací zkouška probìhne
ústní formou. Hodnotí se celkový rozhled uchazeèe a samostatný pøístup
k øešení zadaných úkolù.
Zkouška mùe být zkušební komisí prominuta na základì posouzení výsledkù uchazeèe v prùbìhu bakaláøského studia.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

Poèet pøijímaných 2010/2011:

N2612 Elektrotechnika a informatika
2612T064 Komunikaèní a øídicí
technologie
prezenèní
2 r., Ing.
100

Poèet uchazeèù 2009/2010:
12
Poèet pøijatých 2009/2010:
10
Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Pøijímací zkouška probìhne ústní formou pøed zkušební komisí.
Zkouška mùe být zkušební komisí prominuta na základì posouzení výsledkù
uchazeèe v prùbìhu bakaláøského studia.

Charakteristika oboru:
Navazující magisterský prezenèní (2 roky) studijní program Elektrotechnika
a informatika (N2612), obor Komunikaèní a øídicí technologie je urèen pro absolventy bakaláøských studijních programù. Cílem magisterského studia
v tomto oboru je pøipravit absolventy pro uplatnìní ve funkci technikù, vývojových a øídicích pracovníkù ve firmách a organizacích, které se zabývají provozem, správou, údrbou, výrobou èi vývojem a projektováním komunikaèní,
regulaèní a automatizaèní nebo zabezpeèovací techniky, ale i v ostatním prùmyslu, dopravì a spojích.
Po ukonèení navazujícího magisterského studia úspìšnou obhajobou diplomové práce a sloením státních závìreèných zkoušek obdrí absolvent titul
Inenýr (Ing.).
Odborný profil absolventa:
Absolvent navazujícího magisterského studia v oboru Komunikaèní a øídicí
technologie má:
– dobrý teoretický základ v aplikované matematice, teorii pravdìpodobnosti,
statistice a zpracování dat, teorii komunikace a zpracování signálu,
– potøebné znalosti v elektronice i v analýze a návrhu základních i pokroèilých
analogových i digitálních elektronických obvodù,
– speciální znalosti podle zvoleného zamìøení oblasti komunikaèních systémù, øídicích systémù, digitální techniky zpracování signálù,
– pøehled v oblastech øízení projektù, øízení jakosti a spolehlivosti a v oblasti
ochrany osobních dat a autorských a prùmyslových práv,
– schopnost dobré orientace v moderních informaèních systémech i v jejich
vyuívání.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Ke studiu mùe být pøijat uchazeè, který úspìšnì ukonèil studium bakaláøského studijního progarmu zamìøeného na elektrotechniku a informatiku.
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Pøedmìty pøijímací zkoušky jsou: elektrotechnika a informaèní technologie
v rozsahu bakaláøského studijního programu. Pøijímací zkouška probìhne
ústní formou. Hodnotí se celkový rozhled uchazeèe a samostatný pøístup
k øešení zadaných úkolù.
Zkouška mùe být zkušební komisí prominuta na základì posouzení výsledkù uchazeèe v prùbìhu bakaláøského studia.
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Studijní program:
Studijní obor:
Forma studia:
Délka studia, akademický titul:

Poèet pøijímaných 2010/2011:

P2612 Elektrotechnika a informatika
2612V070 Informaèní, komunikaèní
a øídicí technologie
prezenèní, kombinovaná
4 r., Ph.D.
12

Poèet uchazeèù 2009/2010:
9
Poèet pøijatých 2009/2010:
8
Poadavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
– ústní zkouška z anglického jazyka
– ústní odborná zkouška podle zamìøení doktorského studijního programu

Charakteristika oboru:
Doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika je urèen pro pøípravu
studentù k samostatné tvùrèí práci a øešení sloitých vìdecko-výzkumných
úkolù na základì hlubokých znalostí, jak individuálnì, tak i jako èlenù týmu.
Odborný profil absolventa:
Absolventa doktorského studijního programu lze charakterizovat jako vysoce
kvalifikovaného odborníka v oblastech informaèních, komunikaèních nebo øídicích technologií se zamìøením na teoretický i experimentální výzkum za
vyuití moderních matematických metod a pokroèilých výzkumných technik
vèetnì prostøedkù výpoèetní techniky. Absolvent bude rovnì schopen rozvíjet aplikace výsledkù výzkumu a zavádìt je do praxe. Nalezne uplatnìní v základním i aplikovaném výzkumu a v prùmyslové praxi.
Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Ke studiu doktorských studijních programù mùe být pøijat uchazeè, který
øádnì ukonèil studium v magisterském studijním programu se zamìøením na
elektrotechniku, informaèní, komunikaèní a øídicí technologie. Uchazeè musí
mít pøedpoklady pro samostatnou vìdeckou práci.
Pøijímací zkouška pro studijní obor IKRT se skládá ze dvou èástí:
– ústní zkouška z anglického jazyka,
– ústní odborná zkouška podle zamìøení doktorského studijního programu.
U pøijímací zkoušky z anglického jazyka se vyaduje znalost na úrovni alespoò mírnì pokroèilých (intermediate), tj. aby uchazeè pouíval jazyk nezávisle a efektivnì s vyuitím relevantních jazykových prostøedkù. Nezbytná je
schopnost pracovat s odbornou literaturou.
V rámci odborné zkoušky se vyadují odborné znalosti na úrovni absolvovaného magisterského studijního programu se zamìøením na téma doktorské
disertaèní práce.
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Informace a poadavky k pøijímací zkoušce z matematiky
U pøijímacích zkoušek z matematiky se ovìøuje znalost vybraných kapitol
støedoškolské látky formou písemné zkoušky trvající 60 min. U kadého pøíkladu uchazeè oznaèí jeden výsledek. Oznaèená odpovìï musí být podloena odpovídajícím výpoètem. Pøi pøípravì ke zkouškám doporuèujeme
vyuít skripta „Úvod do studia matematiky”, autoøi J. Seibert, S. Kolda, je je
moné zakoupit v univerzitní prodejnì skript (budova Univerzitní knihovny).
Stejnì tak je moné vyuít i jiné obsahovì podobné uèebnice nebo sbírky pøíkladù.
Pøi písemné zkoušce z matematiky je uchazeèùm o studium dovoleno
pouívat kalkulaèku a matematické a fyzikální tabulky.
Pøíklady budou vybrány z následujících tematických okruhù
I. Algebraické výrazy
n
n
n
Uití vzorcù, zejména vyjádøení (a ± b) , a – b , kde n = 2, 3. Rozklad kvadratického trojèlenu. Operace s mnohoèleny, operace se zlomky. Pravidla o poèítání s mocninami s reálným exponentem. Odmocnina jako zvláštní pøípad mocniny.
Pøíklad: Zjednodušte a stanovte definièní obor výrazu
ö
æ
÷
ç
a2 - 1 ç 1
a - an3 - n4 + n
.
- 1÷ .
2
n + an ç 1 - 1 ÷
1 - a2
÷
ç
è
n ø
n2 + n + 1
a)
; n ¹ 1, n ¹ 0, a ¹ ± 1, n ¹ - a
n
n2 - n + 1
b)
; n ¹ 1, n ¹ 0, a ¹ ± 1, n ¹ - a
n
n2 + n + 1
c)
; n ¹ 1, n ¹ 0, a ¹ 1, n ¹ - a
n
n2 + n + 1
d) ; n ¹ 1, n ¹ 0, a ¹ 1, n ¹ - a
n
Pøíklad: Urèete definièní obor výrazu a upravte s vyuitím mocnin s racionálním exponentem
æ 3 ab2 b ö
÷
ç
ç ab . ab ÷
ø
è

-1

a)

6

a7 b4 ; a > 0, b > 0

b)

6

a7 ×

3

b2 ; a ¹ 0, b ¹ 0

c)

6

a7 b2 ; a ¹ 0, b ¹ 0

d)

6

a7 b2 ; a > 0, b > 0

II. Algebraické rovnice
Lineární rovnice, systém dvou lineárních rovnic, rovnice kvadratická, rovnice
iracionální, rovnice s kombinaèními èísly vedoucí na algebraické rovnice.
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Slovní úlohy.
Pøíklad: Øešte v R rovnici a proveïte zkoušku
x+2+

x =2

1
1
1
1
a) x = ; b) x = ± ; c) x = ; d) x = ±
4
4
2
2
2

Pøíklad: Urèete parametr k rovnice 5x – kx + 1 = 0 tak, aby se její koøeny lišily o 1.
a) | k | = 3 5; b) k = 45; c) k = ± 21; d) k = 21
III. Nerovnice
Lineární nerovnice, systém lineárních nerovnic, kvadratická nerovnice, nerovnice s absolutní hodnotou.
Pøíklad: V mnoinì R øešte nerovnici
x+4
-5
<
x - 1 x (x - 1)
a) x Î (0, 1); b) x Î (- ¥ , 0) È (1, ¥ ); c) x Î (- 4 , 0) È (1, ¥ );
d) x Î - 4 , 1)
Pøíklad: Øešte v R nerovnici | x | + | 2 - x | < 2
a) x Î 0; b) x Î (- ¥ , 0) È (2, ¥ ); c) x Î (0, 2); d) x Î R
IV. Funkce a jejich grafy
Funkce lineární, speciálnì pøímá úmìrnost, funkce kvadratická, funkce lineární
lomená, speciálnì nepøímá úmìrnost, funkce exponenciální a logaritmická,
funkce goniometrické.
m

n

Pøíklad: Jaký je vztah mezi reálnými èísly m, n, jestlie platí (0,4) > (0,4) ?
a) m < n; b) m £ n; c) m > n; d) m ³ n
49
Pøíklad: Urèete hodnoty všech goniometrických funkcí úhlu x = p
6
1
3
3
a) sin x = - , cos x =
, tg x = , cotg x = - 3
2
2
3
3
1
3
b) sin x = , cos x = - , tg x = , cotg x = 3
2
2
3
1
3
3
c) sin x = , cos x =
, tg x =
, cotg x = 3
2
2
3
1
3
3
d) sin x = , cos x = , tg x =
, cotg x = 3
2
2
3
V. Transcendentní rovnice
Rovnice exponenciální, logaritmické, goniometrické.
(uití pravidel o poèítání s mocninami, s logaritmy, základní goniometrické
vzorce, zejména goniometrická jednièka a souètové vzorce).

38

Fakulta elektrotechniky a informatiky
2

Pøíklad: Øešte v R rovnici 0,5x . 22 x + 2 = 64 - 1
b) x1 = - 4 , x2 = 2;
a) x1 = 4 , x2 = - 2;
c) x1 = 3, x2 = - 1;
d) x1 = - 3, x2 = 1
Pøíklad: Øešte v R rovnici a proveïte zkoušku
a) x1 = 3, x2 = 2;
c) x1 = - 3, x2 = - 2;

log (35 - x 3 )
log (5 - x )

= log 1000

b) nemá øešení;
d) x1 = 2, x2 = - 3

3
Pøíklad: Urèete koøeny x rovnice v intervalu < p , p > , cotg x = sin 2x
2
3
5
5
b) x1 = p , x2 = p;
a) x1 = p , x2 = p;
2
4
4
7
3
4
c) x1 = p , x2 = p;
d) x1 = p , x2 = p
6
2
3
VI. Analytická geometrie v rovinì
Pøímka v rovinì, smìrnice pøímky, pøímky rovnobìné, pøímky kolmé.
Krunice, elipsa, hyperbola, parabola.
Pøíklad: Je dán trojúhelník ABC, A = (4, -2), B = (2, 6), C = (-2, 0).
Napište rovnici
1) pøímky obsahující stranu BC
2) pøímky obsahující výšku va z vrcholu A na stranu BC
3) najdìte prùseèík obou pøímek
3
2
1b) y + 6 = - (x - 3);
1a) y - 6 = (x - 2);
2
3
3
3
1d) y + 3 = (x - 2)
1c) y - 6 = - (x - 2);
2
2
2
3
2a) y + 2 = - ( x - 4);
2b) y - 3 = - ( x - 2)
3
2
2
3
2c) y - 2 = - ( x - 4)
2d) y + 3 = - ( x - 2)
3
2
3ö
4ö
æ 14 18 ö
æ
æ 12 15 ö
æ
3a) ç - , ÷ ; 3b) ç -1, ÷ ; 3c) ç - , ÷ ; 3d) ç -1, ÷
2ø
3ø
è 13 13 ø
è
è 11 11 ø
è
2

2

Pøíklad: Najdìte støed a polomìr krunice x + y – 6x – 2y + 8 = 0, napište
rovnice jejich teèen rovnobìných s osou y.
a) S = (3,1), r = 2 , x = 3 - 2, x = 3 + 2
b) S = (6,2), r = 2 2 , x = 2 - 2 2, x = 2 + 2 2
c) S = (3,1), r = 2 2 , x = 1 - 2 2, x = 1 + 2 2
d) S = (6,2), r = 2 , x = 2 +

2, x = 2 - 2
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Informace a poadavky k testu z informatiky
Test se skládá ze tøí témat: hardware, software a poèítaèové sítì a internet.
Kadé téma obsahuje deset otázek. Na zpracování testu je 30 minut, maximální dosaitelný výsledek je 30 bodù.
Pøíklad testu z informatiky – tento test byl u pøijímacího øízení v roce
2004:
I. Hardware
1. Periferním zaøízením není:
a) tiskárna
b) myš
c) pamì cache
d) monitor
2. Mezi výrobce CPU pro osobní poèítaèe nepatøí:
a) Intel
b) IBM
c) Seagate
d) AMD
3. Modem se k poèítaèi obvykle nepøipojuje pomocí:
a) sériového rozhraní RS-232
b) rozhraní PCMCIA
c) sbìrnice PCI
d) rozhraní IDE
4. Hardware je oznaèní pro:
a) fyzické èásti poèítaèe
b) pevné disky
c) elezáøství, kde se prodávájí poèítaèe
d) mìdìné kabely v poèítaèových sítích
5. Obraz z notebooku lze sledovat na monitoru, pokud jej pøipojíme:
a) pomocí kabelu USB
b) pomocí kabelu RS-232
c) pomocí kabelu VGA
d) notebook nelze k monitoru bìnì pøipojit
6. Pùvodní èeské rozloení klávesnice je té nìkdy oznaèováno:
a) qwertz
b) qwerty
c) dvorak
d) quartz
7. Souèasné kapacity bìných pevných diskù se pohybují v øádu:
a) kilobajtù
b) megabajtù
c) gigabajtù
d) terabajtù
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8. Vyberte správné tvrzení o teoretických maximálních rychlostech sbìrnic:
a) IDE < seriový kabel (RS-232)
b) USB verze 1 < FireWire (IEEE 1394, i.Link)
c) USB verze 1 > Ultra 3 Wide SCSI
d) EIDE Ultra ATA 100 < USB verze 2
9. LCD monitory vzhledem ke starším CRT monitorùm vyzaøují škodlivého
elektromagnetického záøení:
a) více, protoe se jedná o zdravìjší záøení
b) v tomto hledisku mezi nimi není rozdíl
c) mnohem ménì
d) nevyzaøují ádné
10. Watchdog je hardwarové zaøízení, které:
a) ovìøuje funkènost poèítaèe a v pøípadì ádné odezvy jej restartuje
b) sleduje šíøku pøenosového pásma na rozhraní
c) sleduje rychlost pøenosu dat mezi poèítaèem a periferiemi
d) mìøí objem pøenesených dat na rozhraní
II. Software
1. Mezi operaèní systémy patøí:
a) BIOS
b) M$-DOG
c) IRIX
d) OpenOffice.org
2. Software, který si mùete zdarma vyzkoušet, ale poté jej musíte zaplatit,
se obecnì nazývá:
a) freeware
b) payware
c) spyware
d) shareware
3. Maximální velikost CD-ROM je:
a) menší ne 900 kB (zpravidla 750 kB)
b) pøesnì 4,7 GB
c) vìtší ne 900 kB
d) dá se neomezenì zvìtšovat
4. HDD má oproti RAM obvykle:
a) vìtší velikost
b) stejnou velikost
c) menší velikost
d) HDD je nová vlastnost procesorù a nemá smysl u ní mìøit velikost
5. Nìkteré programy obsahují èásti kódu, který zjišuje nìjaké informace
o datech uloených na našem PC. Takový software se oznaèuje pojmem:
a) adware
b) spyware
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c) shareware
d) firmware
6. Prvních pìt èísel øady je 1, 2, 4, 8, 16. Jaké je desáté èíslo v øadì?
a) 1
b) 512
c) 1024
d) 65536
7. Máte k dopozici pøíkazy VPRAVO, VLEVO, NAHORU, DOLU, které slouí
k pohybu o jeden krok daným smìrem, HVEZDICKA, která vytiskne hvìzdièku. OPAKUJ x [Prikaz1, Prikaz2], který opakuje x-krát blok pøíkazù
v hranatých závorkách. Vyberte správný postup pro vykreslení ètverce
o stranì n (volná promìnná). Pro n = 4 má ètverec vypadat následovnì:
****
**
**
****
a) OPAKUJ n [HVEZDICKA, VPRAVO, HVEZDICKA, DOLU, HVEZDICKA,
VLEVO,
HVEZDICKA, NAHORU]
b) OPAKUJ n [HVEZDICKA, VPRAVO], OPAKUJ n [HVEZDICKA, DOLU],
OPAKUJ n [HVEZDICKA, VLEVO], OPAKUJ n [HVEZDICKA, NAHORU]
c) n*HVEZDICKA, VPRAVO, n*HVEZDICKA, DOLU, n*HVEZDICKA,
VLEVO, n*HVEZDICKA, NAHORU
d) OPAKUJ n [HVEZDICKA, VPRAVO], VLEVO, OPAKUJ n [HVEZDICKA, DOLU],
NAHORU, OPAKUJ n [HVEZDICKA, VLEVO], VPRAVO,
OPAKUJ n [HVEZDICKA, NAHORU]
8. Máme 3 ukazatele pojmenované SS, LL a SL ukazující na dvojici èísel.
Ukazatel SS ukazuje na dvì sudá èísla, LL na dvì lichá a SL na sudé a liché èíslo. Virus nám zmìnil ukazatele tak, e ádný nesouhlasí. Lze
pouitím jednoho z ukazatelù a pøeètením jen jediného èísla urèit zase
správné pøiøazení?
a) Ano, èteme libovolné èíslo z ukazatele SS.
b) Ano, èteme libovolné èíslo z ukazatele SL.
c) Ano, èteme libovolné èíslo z ukazatele LL.
d) Nelze.
9. Ve výpoèetním støedisku je zamìstnáno nìkolik programátorù, z nich
kadý ovládá dva programovací jazyky. Pøitom platí, e kadý programovací jazyk ovládají tøi programátoøi a kadou z moných kombinací dvou
jazykù ovládá právì jediný programátor. Kolik je ve støedisku programátorù a kolik celkem jazykù ovládají?
a) 3 programátoøi, 2 jazyky
b) 3 programátoøi, 3 jazyky
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c) 6 programátorù, 2 jazyky
d) 6 programátorù, 4 jazyky
10. Máme k dispozici následující pøíkazy: VPRAVO, na který panáèek ukroèí
vpravo, a POLO, kterým panáèek poloí pøed sebe krabici ze zásobníku
(pokud je zásobník neprázdný) a ukroèí doleva. Leí-li pøed ním ji nìjaká
krabice, pokládá další krabici na ni. Panáèek stojí èelem k nám, je vysoký
jednu a pùl krabice, šíøka krabice je stejná jako délka úkroku a dostateèná, aby na šíøku skryla panáèka. Na zaèátku jsou v zásobníku ètyøi krabice
a ádná krabice není poloena. Která posloupnost pøíkazù vede ke stavu,
e panáèka nevidíme (schová se za krabice)?
a) POLO, POLO
b) POLO, VPRAVO, POLO
c) POLO, POLO, POLO, VPRAVO, VPRAVO, VPRAVO, POLO,
POLO,
VPRAVO
d) POLO, POLO, POLO, VPRAVO, VPRAVO, POLO, VPRAVO
III. Poèítaèové sítì a internet
1. Pøipojit k internetu se obvykle nelze:
a) bezdrátovì
b) pomocí modemu
c) pomocí síové karty
d) pouhou instalací webového prohlíeèe
2. Bridge je:
a) ekvivalentní název pro switch
b) zaøízení k propojení rùzných segmentù sítì tak, aby se vytvoøila jediná
logická sí
c) redukce mezi síovou kartou a modemem
d) pøemostìní síe pøes nefunkèní poèítaè
3. Wi-Fi je:
a) sluba sítì internet
b) bezdrátový pøenos dat
c) nástupce staré sítì FidoNet
d) nástupce Hi-Fi v audio technologii
4. Adresa poèítaèe v internetu je napøíklad:
a) http://www.upce.cz
b) http://www.upce.cz/index.html
c) http://www.upce.cz:80/index.html
d) 195.113.124.9
5. Bluetooth:
a) slouí pro bezdrátový pøenos na krátkou vzdálenost (v rámci místnosti)
b) slouí pro bezdrátový pøenos na velkou vzdálenost (do 45 km)
c) je protokol pro sériový pøenos dat po optických vláknech
d) je protokol pro paralelní pøenos dat po optických vláknech
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6. Flamewar je:
a) ochrana poèítaèe pøed útoky ze sítì
b) na internetu všude zakázán
c) zátìová zkouška sítì
d) slovní pøe
7. Které následující tvrzení o rychlosti je pravdivé:
a) 56 kb/s < 11 kB/s
b) 56 kb/s > 11 kB/s
c) 56 kb/s = 11 kB/s
d) 56 kb/s > 11 Mb/s
8. Ethernet je sí, která:
a) nemá s poèítaèovími sítìmi nic spoleèného
b) pro šíøení sígnálu pouívá éterické bytosti, zpravidla víly
c) se pouívá pro sítì menšího rozsahu, zpravidla kanceláøe
d) se pouíva na páteøním internetu, protoe umoní pøekonávat velké
vzdálenosti
9. Signál se v poèítaèových sítích šíøí:
a) rychlostí zvuku
b) rychlostí svìtla
c) pøiblinì 256 km/s
d) podle zaplacené rychlosti, horní hranice není omezena
10. Který z následujících protokolù slouí vìtšinou pro pøenos dat po síti internet:
a) UDP
b) NetBEUI
c) IPX/SPX
d) Apple Talk

Informace a poadavky k pøijímací zkoušce z fyziky
U pøijímacích zkoušek z fyziky se ovìøuje znalost vybraných partií osnov støedoškolské látky formou písemné zkoušky trvající 60 min. Jejím obsahem je
øešení pìti výpoètových úloh z uvedené tématiky. Jejich bodová hodnota je
20 bodù, poèet získaných bodù za kadou úlohu záleí na stupni jejího vyøešení daným uchazeèem. Celkové hodnocení písemné práce se tak mùe pohybovat v rozmezí 0 –100 bodù.
Pøi písemné zkoušce z fyziky je uchazeèùm o studium dovoleno pouívat
pouze kalkulaèku a matematické a fyzikální tabulky.
Tématické okruhy k pøijímací zkoušce z fyziky
I. ÚVOD
Fyzikální velièiny, jejich velikosti a jednotky, soustava SI, fyzikální jednotky
odvozených fyzikálních velièin. Základní pravidla pro poèítání s fyzikálními
velièinami.
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II. MECHANIKA
II.1. Kinematika pohybu hmotného bodu – dráha, rychlost a zrychlení; základní typy pohybù a jejich øešení – pohyb rovnomìrný pøímoèarý, pohyb pøímoèarý rovnomìrnì zrychlený, rovnomìrný pohyb po krunici,
pohyby v homogenním tíhovém poli Zemì (volný pád a vrhy).
II.2. Dynamika pohybu hmotného bodu – hybnost a síla, Newtonovy pohybové zákony; práce a energie; zákon zachování energie a zákon zachování hybnosti, síly tøení.
II.3. Mechanika tuhého tìlesa – moment síly; skládání a rozklad sil pùsobících na tuhé tìleso; rovnomìrný otáèivý pohyb tuhého tìlesa.
II.4. Mechanika kapalin a plynù – hydrostatický tlak, Archimédùv zákon
a jeho aplikace.
III. ELEKTRICKÉ JEVY
III.1. Elektrické pole – elektrický náboj, elektrické silové pùsobení, intenzita
elektrického pole; Coulombùv zákon; práce v homogenním elektrickém
poli, potenciál, napìtí; kapacita vodièe, kondenzátory.
III.2. Konstantní stejnosmìrný elektrický proud – stejnosmìrný proud v pevných kovových vodièích, elektrický odpor, Ohmùv zákon; jednoduchý
elektrický obvod; práce a výkon konstantního elektrického proudu.
IV. ZÁKLADY TERMIKY A TERMODYNAMIKY
Teplota a její mìøení; teplo, tepelná výmìna, kalorimetrie, zmìny skupenství;
základní tepelné dìje v plynech, stavová rovnice ideálního plynu.
Doporuèená literatura:
Jednotlivé kapitoly lze nastudovat z uèebnic:
M. Bednaøík, M. Široká, P. Bujnok: Fyzika pro gymnázia – Mechanika
K. Bartuška, E. Svoboda: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika
O. Lepil, P. Šedivý: Fyzika pro gymnázia – Elektøina a magnetismus
Pøípadnì ze souborných publikací:
J. Zajíc: Fyzika – Vybrané kapitoly ze støedoškolské fyziky (2003)
(v elektronické podobì na www.uni-pardubice.cz)
E. Svoboda a kol.: Pøehled støedoškolské fyziky
R. Kubínek, H. Koláøová: Rychlokurs fyziky
R. Kubínek, H. Koláøová: Fyzika v pøíkladech a testových otázkách
J. Lošák: Malý lexikon fyziky
Vhodné pøíklady k procvièení pak naleznete napø. ve sbírkách:
O. Lepil a kol.: Fyzika – sbírka úloh pro støední školy
K. Bartuška: Sbírka úloh z fyziky pro støední školy I, II, III
Pøíklady výpoètových úloh zadávaných u pøijímacích zkoušek
-1
1. Vlak jedoucí pùvodnì rychlostí o velikosti 140 km.h sníil tuto rychlost
-1
pùsobením brzdné síly stálé velikosti i smìru na 80 km.h na dráze 750 m
dlouhé. Urèete, jak dlouho vlaku brdìní trvalo.
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-3

2. Tìleso o hmotnosti 3,5 kg plave na hladinì vody s hustotou 997 kg.m
tak, e nad hladinou vyènívá právì 15 % jeho objemu. Jak velkou silou
musíme na toto tìleso pùsobit, abychom je celé ponoøili pod vodní hladinu?
3. Ke zdroji elektrického napìtí neznámé hodnoty pøipojíme sériovou kombinaci dvou rezistorù, jejich odpory jsou 64 W a 32 W. Urèete napìtí zdroje, jestlie víte, e výkon elektrického proudu v prvním rezistoru je 3 W.
4. Kmen o délce 5 m a hmotnosti 120 kg má tìištì ve vzdálenosti 2 m od
tlustšího konce. Kmen nesou dva mui, pøièem jeden jej podpírá na tlustším konci. Kde jej musí podpírat druhý mu, aby na oba pùsobil kmen stejnou silou?
o

5. Pøi teplotì 127 C je tlak jistého mnoství ideálního plynu 2.105 Pa. Urèete, jaký bude jeho tlak pøi teplotì o 100 stupòù vyšší, jestlie se objem plynu pøi ohøevu nezmìní.
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Tématické okruhy pro pøijímací zkoušku
do magisterského studijního programu Komunikaèní a øídicí
technologie
v akademickém roce 2008/2009
Pøijímací zkouška zahrnuje pøezkoušení z vybraných tématických okruhù
z níe uvedených oblastí:
1. Teoretická elektrotechnika
– Stejnosmìrné a støídavé obvody lineární a nelineární v ustáleném i pøechodovém stavu.
– Základní zákony elektrostatiky a stálého proudu. Vyuití zákonù el.
a mag. pole.
– Základní zákony magnetostatiky a elektromagnetismus.
– Maxwellovy rovnice a úvod do šíøení vln.
2. Elektronické souèástky
– Vedení proudu v kovech a polovodièích, typy polovodièových materiálù.
– Dioda PN. Bipolární tranzistor. Vícevrstvé spínací souèástky. Unipolární tranzistory.
– Optoelektronické souèástky. Zobrazovaèe.
– Integrované obvody: Kategorizace podle typu signálù, podle technologií.
– Operaèní zesilovaèe.
– È-A pøevodníky a A-È pøevodníky.
3. Pøenos dat a informací
– Základní pojmy - informace, sdìlovací øetìzec, jednotky. Vytváøení, pøenos a vyhodnocení èíslicových signálù.
– Typy signálù. Vztah mezi èasovou a frekvenèní oblastí signálu.
– Modulace digitálních signálù. Význam modulace pro systémy pøenosu
dat. Impulsní modulace.
– Základy èíslicového zpracování signálu.
– Zabezpeèení pøenosu dat. Kódování - druhy, pouití.
– Principy vrstvového øízení, referenèní model OSI. Datové sítì.
4. Mikroprocesorová technika
– Blokové schéma CPU. Instrukce. Architektury poèítaèù.
– Bitové operace. Èinnost CPU.
– Vícebytová celoèíselná aritmetika. BCD kód - operace +-, pøevody BCD
binární kód.
– Sériový pøenos dat - základní pojmy, standard RS232, UART.
– Pevná a plovoucí øádová èárka.
Doporuèená literatura:
BEZOUŠEK P., SCHEJBAL V.: Elektrotechnika. Univerzita Pardubice. 2001.
ŠIMÁK B., SVOBODA J. Základy teleinformatiky, skripta ÈVUT Praha, 1996.
BOUŠEK, J. A KOL. Elektronické souèástky. VÚT Brno, 2005.
PINKER, J. Mikroprocesory a mikropoèítaèe. Praha, BEN-technická literatura, 200
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Tématické okruhy pro pøijímací zkoušku
do magisterského studijního programu Informaèní technologie
v akademickém roce 2008/2009
1. Datové struktury a jazyk C++
– Základní charakteristiky objektovì orientovaného programování
– Abstraktní datový typ - ADT, abstraktní datová struktura, aplikace paradigmat OOP v datových abstrakcích.
– Metody porovnávání datových struktur – výpoèetní sloitosti algoritmù
a sloitosti pamìových reprezentací.
– Lineární a hierarchické ADT - pole, seznam, zásobník, fronta, unární
strom, binární strom, k-cestný strom.
– Prioritní fronty a tabulky – základní charakteristiky, kategorizace a aplikace.
– Šablony, výjimky – význam, deklarace, pouití (dle normy C++).
– Generické programování v C++ – principy, koncepty, modely, všeobecné koncepty, iterátory, adaptabilní funktory, koncepty a modely kontejnerù.
2. Databázové systémy
– Relaèní databáze, databázový server, tabulka.
– Jazyk SQL, datové typy SQL a Oracle.
– Fáze návrhu databáze, E-R diagramy.
– Normální formy, normalizace tabulek, dekompozice.
– Vytváøení tabulek, integritní omezení, primární a cizí klíèe.
– Pohledy a jejich význam, sekvence.
– Indexy – druhy indexù a jejich význam.
– Zabezpeèení a ochrana dat – uivatelské úèty, systémová a objektová
oprávnìní, role.
– Transakce, návratové body, automatické zamykání, konzistentní ètení.
– Pøístup k databázi z vyššího programovacího jazyka. Bezpeènost
a SQL injection.
– Jazyk PL/SQL, promìnné, syntaxe bloku.
– Øízení toku programu - podmínky, cykly, kurzory, záznamy, ošetøení
chyb.
– Triggery pro DML pøíkazy nad tabulkami, Triggery pro databázové a klientské události.
– Export a import dat, práce s textovými soubory a XML dokumenty.
– Relaèní algebra. Závislosti.
3. Operaèní systémy a jejich správa
– Úloha OS, prostøedky poèítaèe, virtuální poèítaè, typy OS.
– Rùzné koncepce OS, monolitický systém, vrstvený systém, mikrojádro,
OS pro práci v reálném èase, distribuovaný OS, multiprocesorové systémy.
– Definice procesu, pøepínání kontextu, stavy procesu, odloení procesu,
3stavový a 7stavový model.
– Plánování procesù.
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– Vlákna, výhody a nevýhody pouívání vláken, podpora ze strany OS,
zpùsoby implementace.
– Sdílení prostøedkù, soupeøení procesù, kritická sekce, vzájemné vyluèování, deadlock, vyhladovìní.
– Øízení pøístupu do kritické sekce.
– Synchronizace a komunikace procesù (IPC), semafory, pøedávání
zpráv, sdílení pamìti.
– Správa pamìti, typy adresace, relokace programù, metody alokace pamìti, odkládání obsahu pamìti, vnìjší a vnitøní fragmentace pamìti.
– Virtuální pamì.
– Soubor, jeho atributy, omezení pøístupu k souboru, hierarchická organizace souborù, zpùsoby alokace prostoru na médiu, souborový systém.
– Instalace systému, diskové oddíly, swap, souborový systém, pojem distribuce.
– Start poèítaèe, zavadìèe OS, jádro, start unixových OS, runlevels.
– Správa a údrba souborových systémù.
– Sdílení dat, síové souborové systémy.
– Správa uivatelských úètù a skupin.
– Správa síových slueb.
– Øízení provozu sítì, omezování rychlosti, policing, shaping a algoritmy
(FIFO, TBF, SFQ, RED, PRIO, HTB).
4. Poèítaèové sítì
– Základní komunikaèní funkce – synchronizace, adresace, detekce
a oprava chyb, øízení pøístupu, øízení toku, taxonomie sítí.
– Spojovaný a nespojovaný pøenos, síové modely a architektury.
– Pøístupové metody ke sdílenému médiu na 2. vrstvì.
– Adresování ve 2. a 3. vrstvì.
– Protokol IP.
– Smìrování, smìrovací tabulky, smìrovací protokoly.
– Transportní protokoly TCP a UDP.
– IP verze 4 a øešení nedostatku adres, IP verze 6.
– Princip doménového adresování, protokol DNS.
– WiFi, AP, rizika odposlechu, šifrování WEP a jeho slabiny.
Doporuèená studijní literatura:

GROFF, J.R., WEINBERG, P.N. SQL - kompletní prùvodce. Praha:
Computer Press, 2005.
LACKO, L. Oracle, správa, programování a pouití databázového systému. Praha: Computer Press, 2007.
OPEL, A. Databáze bez pøedchozích znalostí. Praha: Computer
Press, 2006.
WRÓBLEWSKI, P. Algoritmy, datové struktury a programovací techniky. Computer Press, Praha, 2004.
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WIRTH, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa 1975.
ANDREI, A. Moderní programování v C++. Computer Press, 2004.
VIRIUS, M. Programování v C++. 2. vydání. Vydavatelství ÈVUT,

2004.
MADNICK S. E., DONOVAN J. J. Operaèní systémy. Praha: SNTL,
1981.
DOSTÁLEK L., KABELOVÁ A. Velký prùvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha, 2002.
JANEÈEK J., BÍLÝ M. “Lokální sítì”, ÈVUT Praha 2004.
KÁLLAY F., PENIAK P. “Poèítaèové sítì”, Grada 2003.
MADNICK S. E., DONOVAN J. J. Operaèní systémy. Praha: SNTL, 1981.
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