
Okruhy znalostí k přijímací zkoušce pro obor Kognitivní informatika
1. Algoritmus, prostředky pro zápis algoritmu, algoritmické konstrukce. Složitost algoritmu, 

příklady algoritmů, algoritmicky neřešitelné problémy
2. Etapy návrhu a vývoje IS. Hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a 

zásady jejich členění.
3. Význam informace v řízení systémů. Povaha znalosti a konceptuální informace. Informační a 

znalostní systémy. Informační zdroje a konkurenční zpravodajství. Informační a citační 
analýza.

4. Metodiky a metody návrhu, vývoje a provozu IS/ICT. Agilní metodiky vývoje SW. Modelování 
při analýze a návrhu IS/ICT.

5. Modelovací jazyk UML.
6. Návrh databáze, databázové systém a databázové jazyky. 
7. Programovací jazyky a druhy programování. Programovací jazyky - charakteristika, syntaxe, 

sémantika. Objektové programování - vlastnosti objektů, principy návrhu.
8. Vývojové tendence funkcionality IS podniků. Systémy ERP, hlavní důvody prosazení 

parametrizovatelných řešení aplikačního softwaru, hlavní funkcionalita a logistické části 
ERP. CRM  (Customer Relationship Management) a BI (Business Intelligence) a jejich význam 
pro podnikové rozhodování. 

9. Základy systémové teorie a vybrané metody systémové analýzy. Týmová práce. 
10. Webové služby a architektura orientovaná na služby. Internet - principy a služby.

U uvedených okruhů jsou požadovány základní znalosti na úrovni odpovídajících předmětů 
bakalářského studia informatiky. V  průběhu inženýrského studia budou tyto znalosti doplněny a 
rozšířeny v dalších předmětech. Podrobnější informace o učebním plánu a předmětech bakalářského 
studia jsou uvedeny na stránkách katedry, obsah inženýrského studia na stránkách oboru. Přijímací 
test na navazující magisterské studium bude obsahovat 50 otázek z uvedených oblastí.
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