
Rozši řující studium výpo četní techniky a informatiky pro SŠ 
se zahájením studia do 2015/16  
1. Programování 1 – 9PGM1  
Základní pojmy (program, výpočetní proces, příkaz, akce, procesor, programovací jazyk, 
algoritmus, virtuální počítač). Syntaxe a sémantika programovacího jazyka. Datové struktury 
(proměnná, typy integer, real, boolean, char, interval, výčtový, pole množina, záznam, soubor). 
Základní příkazy (přiřazovací, podmíněný, cyklus, procedury, funkce, …). Podprogramy, vedlejší 
efekt, funkcionální a procedurální parametry, rekurzivní podprogramy.  
2. Programování 2 – 9PGM2  
Základní pojmy v programování: událost, třída, atribut, metoda, dědičnost, polymorfismus, 
zapouzdření, komponenta, knihovna, vlákno. Programovací jazyk Object Pascal: syntaxe a 
sémantika tohoto jazyka, práce se soubory, práce s ukazateli, vznik a ošetření událostí, dynamické 
datové struktury, dynamické datové typy a proměnné, vizuální návrh a grafické rozhraní aplikací, 
základní třídy VCL. Algoritmizace: vyhledávání, řazení, návrh třídy, příklady jednoduchých 
programů.  
3. Programování v aplikacích – 9PGMA  
HTML (základní značky jazyka HTML, nastavení vlastností stránky, formátování textu, vkládání 
hypertextových odkazů, seznamy, vkládání obrázků, tabulky, rámce, formuláře, úvod do práce s 
multimédii). JavaScript (základní elementy, základní operátory, řízení běhu programu, funkce, 
vestavěné objekty, objekty prohlížeče, uživatelské objekty, obsluha událostí). VBScript (příkazy, 
datové typy, proměnné, konstanty, operátory, podmíněné příkazy, cykly, funkce pro manipulaci s 
řetězci, procedury, vkládání prvků ActiveX). Kaskádové styly (definice stylu, připojení stylů k 
dokumentu).  
4. Řízení a simulace – 9ŘS  
Základy teorie spojitých lineárních dynamických systémů (systém a jeho definice, klasifikace 
systémů, popis systémů, simulace a modelování spojitých lineárních dynamických systémů). 
Základy teorie řízení spojitých lineárních dynamických systémů (základní pojmy, algebra 
blokových schémat, dynamické vlastnosti lineárních dynamických systémů, stabilita lineárních 
dynamických systémů, syntéza optimálních systémů automatického řízení, ekvivalentní realizace 
přenosové funkce). Základy teorie řízení diskrétních lineárních dynamických systémů (diskrétní 
lineární dynamický systém, popis diskrétních systémů, stabilita diskrétních obvodů). Didaktické 
zásady výuky předmětů z oblasti řízení a simulace systémů.  
5. Matematika1 – 9MAT  
Základní pojmy numerických metod, metody řešení nelineárních rovnic, grafické metody řešení 
nelineárních rovnic. Metoda půlení intervalu, metoda tětiv (regula falsi), metoda tečen - tečnová 
(Newtonova) metoda, metoda sečen (sekantová metoda). Přímá iterační metoda, řešení 
algebraických rovnic. Odhady nepřesností. Aproximace funkcí, interpolace. Polynomiální 
aproximace metodou nejmenších čtverců. Numerický výpočet určitého integrálu, obdélníková 
metoda, lichoběžníková metoda, Simpsonova metoda. Řešení soustavy lineárních algebraických 
rovnic. Špatně podmíněné soustavy. Normy matic. Maticové iterační metody.  
6. Teorie počítačů – 9TO  
Základní pojmy z oblasti teorie počítačů. Algoritmy. Assembler a jeho význam v současnosti. 
Multiprocesorové systémy. Bezpečnost a spolehlivost počítačových systémů; porucha, chyba. 
Fault tolerant systémy. TMR. Semafory. Počítačová síť. Problematika digitálních multimédií. 
Grafika, video, animace, text, zvuk: vybrané formáty souborů, kodeky, základní objekty a 
zpracování na počítači. Přístupy k tvorbě WWW stránek.  
7. Konečné automaty a formální jazyky – 9KAF  
Definice jednotlivých typů konečných automatů (KA). Rozdělení KA. Reprezentace KA. Činnost 
automatů. Deterministické a nedeterministické automaty. Automaty bez výstupu a s výstupem. 
Ekvivalence automatů. Konfigurace a přechodová funkce automatu. Princip zásobníkového 
automatu. Formální jazyky a gramatiky, jejich definice a klasifikace. Regulární množiny, 
regulární výrazy, regulární gramatiky a regulární jazyky. Přechodové grafy. Kleenova věta.  
8. Zpracování textových a grafických informací – 9ZTGI  
Barevné modely. Lab, RBG,CMYK, HSB; YCbCr. Barevná hloubka. Vektorové a bitmapové 
editory. Formáty grafických souborů. Problematika trasování bitmap (převod do vektorové 
podoby). Přenositelnost grafických dat mezi aplikacemi. Pořizování a editace digitálních obrázků. 



Konverze formátů. Tvorba a provádění prezentace. Tvorba animace v aplikaci Adobe Flash. 
Současné problémy digitální fotografie. Videozáznam a jeho zpracování. Základy typografie.  
9. Počítačem podporovaná výuka - 9PPV  
Počítačem podporovaná výuka. Historický vývoj užití počítačových systémů ve vzdělávání a 
současný stav v dané oblasti. Typy výukových programů. Projekt výuky s výukovým programem. 
Tvorba výukové prezentace a její didaktická analýza. Otevřené technologie.  
10. Didaktika informatiky - 9DIDI  
Zařazení a cíle oborové didaktiky informatiky. Příprava na hodinu a reflexe hodiny. Specifické 
formy a metody výuky VT. Hodnocení činnosti studenta. Podpora výuky pro učitele informatiky 
na střední škole (literatura a elektronické zdroje). Postavení informatiky v procesu 
středoškolského vzdělávání, které vyplývá ze současné reformy. Didaktika a metodika vyučování 
jednotlivých tematických celků informatiky na SŠ.  
11. Systémové programování - 9SPGM  
Struktura a architektura OS Unix – struktura systému, systém souborů, systém procesů, služby 
OS, shelly, příkazy shellu. Úvodní popis jádra – subsystém souborů, subsystém procesů (kontext 
procesu, stavy procesu, přechody mezi stavy procesu), datové struktury jádra, systém 
vyrovnávacích pamětí. Subsystém souborů – volání jádra pro subsystém souborů, roury. 
Subsystém procesů – stavy a přechody procesu, systémová paměť, kontext procesu, přerušení a 
výjimky, adresový prostor procesu. Řízení procesů – vytváření procesu, signály, ukončení 
procesu, vyvolání jiných procesů, reálné a efektivní UID. Plánování procesů, časování procesů. 
Strategie správy paměti – vyměňování procesů, stránkování na žádost. Subsystém V/V – diskové 
ovladače, terminálové ovladače. Instalace a konfigurace systému. Skripty – volání, příkazy.  
12. Počítačové sítě a distribuované systémy – 9PSDS  
Základní principy a rozdělení. Architektury a topologie. Základní technologie, Ethernet, ATM, 
FDDI, Frame Relay. Komunikační protokoly, TCP/IP, SPX/IPX, AppleTalk. Referenční model 
ISO/OSI. Adresování, IPv4, IPv6, třídy adres, subneting. Routování, metody, algoritmy, 
protokoly. Protokoly BOOTP/DHCP, telnet, FTP, SMTP, ARP, RARP, DNS. Systémy 
adresářových služeb, eDirectory, Active Directory. Síťový operační systém Novell NetWare, 
SLES, MS Windows server. Bezpečnost a spolehlivost. Autentizační metody a protokoly, 
možnosti bootování OS, multiboot.  
13. Analogové prvky a systémy – 9APSR  
Vybrané lineární a nelineární elektronické prvky, jejich charakteristické parametry, 
charakteristické rovnice a užití v počítačových strukturách. Operační zesilovače a zapojení s nimi.  
14. Číslicové prvky a systémy – 9ČPS  
Vybrané číslicové prvky a jejich uplatnění v logických systémech. Logické členy. Integrované 
obvody. Klopné obvody. Čítače a registry. Dekodéry. Multiplexery a demultiplexery. Další 
kombinační a sekvenční logické obvody. Polovodičové paměti. Převodníky D/A. Převodníky 
A/D.  
15. Technika počítačů – 9TCH  
Základní pojmy z počítačové techniky. Obecné principy činnosti jednotlivých struktur 
počítačového systému, jako je např. paměť, adresovací systém, přenosy dat, přerušení, přímý 
přístup do paměti. Prvky architektur RISC a CISC. Víceprocesorové systémy. Zřetězené systémy, 
vektorové procesory, paralelní systémy, procesorová pole, transputer, propojovací systémy, 
sběrnice. Architektura moderního univerzálního procesoru. Datové konflikty. Skokové konflikty, 
obvody predikce skoků. Přerušovací systém procesoru. Spekulativní provádění instrukcí.  
16. Periferní zařízení – 9PZRS  
Principy připojitelných zařízení, jejich vlastnosti, použití. Polohovací zařízení (klávesnice, myši, 
trackball, touchpad, tablet,…). Zobrazovače (LCD panely, plazmové displeje, CRT monitory,…). 
Optické mechaniky (CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD, Blu-Ray Disc,…). Pevné disky. Skenery. 
Tiskárny. Plottery. Zvukové karty. Způsoby připojování zařízení.  
17. Programování 3 – 9PGM3  
Základní vlastnosti OOP (dědičnost, polymorfismus, zapouzdření). Návrh a realizace třídy, typ 
objekt, tvorba statických a virtuálních metod. Hierarchie tříd a jejich vzájemná kompatibilita. 
Objektové programování v jazyce Object Pascal (vývojové prostředí Borland Delphi). Vybrané 
třídy v Object Pascalu a jejich metody.  
18. Výpočetní technika ve společnosti – 9VTVS  
Počítačové infiltrace, druhy a obrana proti nim (škodlivé kódy, útoky, phishing, pharming). 
Počítačová bezpečnost (personální, režimová, bezpečnost technických a programových 



prostředků, bezpečnost dat a komunikačních prostředků). Autorský zákon (pojmy fyzická osoba, 
právnická osoba, průmyslové vlastnictví, dílo a jeho ochrana, licenční smlouva, právní ochrana 
programu a databáze, díla školní a na objednávku, použití děl ve výuce, počítačová síť, SW, HW; 
vynález, patent, zlepšovací návrh, ochranná známka). Typy programů dle způsobu šíření – 
freeware, shareware atd. Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Počítače a 
tělesné a duševní zdraví (ergonomie, gamblerství, závislost na internetu).  


