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Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta STUDPROG st. doba titul 
Název studijního programu Matematika B-MA 3 roky Bc. 
Původní název SP Aplikovaná matematika platnost předchozí akreditace 1. 11. 2018  
Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  
Typ studijního programu Bakalářský    
Forma studia prezenční   

rigorózní 
řízení KKOV 

Obor v tomto dokumentu Modelování a výpočty – prodloužení akreditace  1802R035 
    

Obecná matematika – prodloužení akreditace  1101R023 
Statistika a analýza dat – prodloužení akreditace  1101R031 
Finanční a pojistná matematika -  prodloužení akreditace  1103R008 
Matematika se zaměřením na vzdělávání – prodloužení akreditace  7504R015 
Aplikovaná matematika pro víceoborové studium – prodloužení akreditace  1103R037 
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Garant studijního programu doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.  paseka@math.muni.cz 
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Představení navrhovaných změn v bakalářském programu Matematika 

 
 
Důvodem pro předložení akreditační žádosti je skutečnost, že převážné většině 
akreditovaných oborů v bakalářských programech Matematika a Aplikovaná matematika 
končí k 15.8.2012 stávající akreditace. 
 
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity považuje za vhodné upravit nabídku 
bakalářských oborů Ústavu matematiky a statistiky zejména z důvodu zvýšení propustnosti 
stávajících programů.  Proto navrhuje spojit programy Matematika a Aplikovaná matematika 
do nově koncipovaného programu Matematika s tím, že se pro budoucí výuku počítá s obory  
 

 Obecná matematika,   
 Aplikovaná matematika pro víceoborové studium,  
 Modelování a výpočty,  
 Statistika a analýza dat,  
 Finanční a pojistná matematika,   
 Matematika se zaměřením na vzdělávání.   

 
 
Při návrhu změn jsme vycházeli z praktických zkušeností s realizováním uvedených oborů od 
roku 2002 (vyjma oboru Modelování a výpočty, který byl akreditován v roce 2010, a oboru  
Aplikovaná matematika pro víceoborové studium, který byl akreditován v roce 2011 jako 
náhrada za stávající jednooborové studium Matematika-Ekonomie). Ukazuje se, že současné 
rozdělení na dva programy vytváří zbytečnou psychologickou a administrativní bariéru pro 
studenty, kteří si při vstupu na naši univerzitu vyberou matematický obor z jednoho programu 
a během prvních semestrů zjistí, že by jim byl býval více vyhovoval matematický obor  
z druhého programu. 
 
Domníváme se, že při nově předloženém návrhu bude studium na oborech bakalářského 
programu, s návazností na obdobné změny v magisterských programech Matematika a 
Aplikovaná matematika,  pro studenty přehlednější a mj. jim umožní snazší přechod mezi 
obory. 
 
Veškeré změny se však nedotkou jednoho z hlavních cílů programu, čímž je důkladná 
příprava absolventů k navazujícímu magisterskému studiu v programu Matematika. 
Z hlediska realizace není zamýšlené spojení obou programů do jednoho náročné, protože se 
úpravou nemění stávající studijní plány jednotlivých oborů a následně tedy ani skladba 
povinných a povinně volitelných předmětů, nebo jejich rozsah či vyučující. 
 
Každý obor programu specifikuje profil absolventa, který není nikterak dotčen navrhovanými 
změnami a který lze pro celý program stručně charakterizovat následujícícm způsobem. 
Absolvent programu Matematika získá všeobecné základní znalosti matematických  
disciplín, má rozvinuté abstraktní myšlení a schopnost tvůrčího přístupu k formulaci a řešení 
problémů. Může pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo se po doplnění 
konkrétních znalostí může dobře uplatnit přímo v praxi, v profesích souvisejících s 
informatikou, programováním, finanční sférou či ekonomikou. 
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Obor: Modelování a výpočty 
 
 

B – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Matematika (bakalářský) 

Název studijního oboru   Modelování a výpočty 
Údaje o garantovi studijního oboru   prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
 

V rychle se měnícím světě vyvstává potřeba lidí schopných orientace v široké oblasti exaktních 
a společenských věd s jejich matematickým základem a efektivního využívání výpočetní 
techniky. Neméně důležitá je schopnost komunikace přes hranice tradičně vymezených oborů. 
Modulárně vystavěné studium zahrnující matematiku, informatiku a konkrétní přírodní nebo 
společenskou vědu je odpovědí na tyto výzvy doby. 

Obor Modelování a výpočty je spojujícím článkem mezi matematikou, informačními 
technologiemi a  dalšími vědními obory. Je to rychle rozvíjející se multidisciplinární oblast 
s vazbami na přírodní, ekonomické a technické vědy.  

Obor je koncipován jako modulární. To znamená, že student si volbou příslušného modulu určí 
cíl svého studia. Přitom modul Matematické modelování a informační technologie je 
povinný, k němu si student zvolí další modul, a to nejpozději při zápisu do 3. semestru. 
Bakalářská práce by měla obsahově korespondovat s vybraným volitelným modulem. 
Absolventi studia mohou kromě dále uvedených případů pokračovat ve studiu  matematiky v 
navazujícím magisterském oboru Statistika a analýza dat. 
 
Modul Matematické modelování a informační technologie: 100 kreditů 
Výuka v povinném společném modulu bude koncipována způsobem založeným na rychlém 
zvládnutí výpočetních modelů potřebných v oboru, pro který je výuka určena, samozřejmě při 
zachování přiměřeného rozsahu matematické teorie, která vede k samostatnému matematickému 
myšlení. Současně s kurzem matematiky bude probíhat kurz Numerické výpočty, který bude 
zaměřen nejen na teoretické znalosti, ale bude zde věnována pozornost jejich užití, 
implementaci a počítačové algoritmizaci. Samozřejmou součástí modulu jsou rovněž kurzy 
aplikované statistiky a modelování. Modul obsahuje rovněž kurzy, ve kterých získají studenti 
základní znalosti z informačních technologií, návrhu algoritmů a programování. Informatické 
znalosti mohou dále prohloubit a rozšířit studiem předmětů ze širší nabídky Fakulty informatiky. 
 
Modul Analýza signálů a dat cca 40-50 kreditů  
Výuka v modulu Analýza signálů a dat bude navazovat na základní matematický modul a bude 
klást důraz na praktické dovednosti a aplikace nabytých vědomostí a zkušeností. Bude 
zahrnovat předměty trojího typu - předměty teoreticky-iniciační, které u studentů budou 
stimulovat zájem o problematiku a současně jim poskytnou teoretický fundament studované 
problematiky. Dále jsou součástí modulu předměty prohlubující teoretický matematický základ, 
konečně přednášky aplikační, které seznámí studenty s praktickými aplikacemi zejména z 
oblasti zpracování medicínských signálů a dat, ale i z dalších aplikačních oblastí. Absolventi, 
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kteří absolvují modul Analýza signálů a dat mohou absolventi tohoto modulu pokračovat ve 
studiu navazujícího magisterského oboru Modelování a numerické metody. Absolventi oboru 
také mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Matematické biologie. Podmínkou 
přijetí je vykonání přijímací zkoušky z biologie na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky z 
matematické biologie.  
 
Modul Výpočetní chemie cca 40-50 kreditů: 
Modul Výpočetní chemie poskytuje základní přehled v oblasti obecné chemie s postupnou 
profilací do chemických disciplín, ve kterých značný podíl tvoří interdisciplinární překryv s 
fyzikou a matematikou. Matematika v těchto disciplínách tvoří společný dorozumívací jazyk, 
jakož i nástroj pro hlubší pochopení vzájemných souvislostí. Modul je převážně zaměřen na 
vybrané části z fyzikální a kvantové chemie, které jsou doprovázené kurzy zabývajícími se 
využitím výpočetní techniky pro simulaci molekulárních a biomolekulárních systémů. V těchto 
předmětech je pak kladen důraz nejenom na vlastní pochopení jednotlivých metod, ale i na 
získání kritického úsudku důležitého pro hodnocení obdržených výsledků. Absolventi, kteří 
absolvují modul Výpočetní chemie, mohou dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu 
v oboru Biomolekulární chemie a v plánovaném oboru Chemoinformatika a bioinformatika. 
Další možností by bylo studium magisterského programu Chemie, obor Strukturní chemie. 

Modul Ekonomie cca 40-50 kreditů: 
Modul Ekonomie dává možnost osvojení moderní teoretické ekonomie s cílem připravit 
absolventy na samostatné řešení praktických ekonomických problémů. Modul rozvíjí analytické 
myšlení a schopnost aplikace matematicko-statistických metod v ekonomickém výzkumu i v 
hospodářské praxi. Absolventi získávají předpoklady pro uplatnění v oblasti ekonomické teorie 
a výzkumu i v komerční oblasti, ve finančním sektoru, státní správě. Absolventi modulu 
Ekonomie mohou přímo pokračovat ve studiu magisterského navazujícího programu 
Kvantitativní metody v ekonomice, obor Matematické a statistické metody v ekonomii a 
programu Ekonomické teorie, obor Ekonomie. 
 
Modul Ekonomika a finance cca 40-50 kreditů:  
Cílem studia je vychovávat absolventy se širokým všeobecným matematickým základem, 
hlubšími znalostmi výpočetní techniky a solidními znalostmi vybraného oboru tak, aby se mohli 
uplatnit v institucích interdisciplinárního charakteru se zvláštním zaměřením na schopnost 
aplikace získaných matematických postupů při řízení podniků či finančních institucí. Modul 
Ekonomika a finance předpokládá přímou návaznost pro magisterský navazující program 
Finance a účetnictví - obor Finance. Do studijních plánů budou zahrnuty volitelné předměty pro 
bezproblémové pokračování v oboru Finance. 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Absolvent získá solidní matematické základy, včetně dobré představy o aplikacích, a bude 
schopen  

 efektivně využívat výpočetní techniky, 
 lépe se orientovat ve zvolené oblasti exaktních a společenských věd, 
 navrhnout pro daný problém matematický model a odpovídající výpočetní postup, 
 dobře se orientovat v oblasti informačních technologií (programování, databáze, sítě), 
 přesně formulovat postup řešení a spolupracovat na algoritmizaci a počítačové 

implementaci. 

Cílem studia je výchova absolventů schopných komunikovat přes hranice tradičně vymezených 
oborů. Absolventi budou také dobře připravení pro okamžité zapojení do praxe, zejména 
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v institucích interdisciplinárního charakteru. Nově koncipovaný obor rozvine matematické 
myšlení studentů orientovaných i na jiné obory exaktních a společenských věd. V navazujících 
studiích budou absolventi oboru vzděláváni jako budoucí odborníci se solidním matematickým 
vzděláním v širším spektru exaktních a společenských věd (zejména chemie, ekonomie, 
biologie, aplikovaná matematika, aplikovaná informatika). 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 

Obor byl akreditován v roce 2010 a k žádným změnám nedošlo. 

Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ ANO Budova v nájmu – doba platnosti nájmu  
Informační zabezpečení studijního programu 
Informační zabezpečení bakalářského programu Matematika 
 
Informační zdroje jsou zabezpečeny dvěma samostatnými knihovnami: 

1) Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty umístěna v areálu na Kotlářské ulici. 
2) Knihovna univerzitního kampusu, nově vzniklá v roce 2007 transformací Ústřední 

knihovny Lékařské fakulty MU, Knihovny Fakulty sportovních studií a integrací části 
Ústřední knihovny PřF MU. Knihovna je umístěna v areálu univerzitního kampusu 
v Bohunicích a slouží zejména studijním programům chemie a biochemie. 

 
 Ústřední knihovna PřF 

MU 
Knihovna univerzitního 
kampusu MU 

Celkový počet svazků  357 310 31 741 
Roční přírůstek knižních jednotek 5 070 798 
Počet odebíraných titulů časopisů 603 79 
Jsou součástí fondu kompaktní disky? ano ano 
Jsou součástí fondů videokazety? ano ano 
Otevírací hodiny knihovny/studovny 
v týdnu 

42 hod týdně 47 hod týdně 

Provozuje knihovna počítačové inform. 
služby? 

ano ano 

Zajišťuje knihovna rešerše z databází? ne, uživatelé 
samoobslužně 

ano 

Je zapojena na CESNET/INTERNET? ano ano 
Počet stanic na 
CESNETu/INTERNETu 

90 110 

Počet počítačů v knihovně/studovně 79 91 
Z toho počítačů zapojených v síti 79 91 

 
Citační databáze:  
 
Zentralblatt Math Database 
MathSciNet 
Web of Science, Web of Knowledge 
Journal Citation Report 
Scopus 
Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR 
 
Elektronické časopisy: 
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Archivum Mathematicum 
Časopisy z databáze SUWECO CZ 
Electronic Journals Library 
JSTOR 
ScienceDirect 
Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky MU 
 
Knihovní služby: 
Knihovna matematických dokumentů 
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C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Matematika (bakalářský) 
Název studijního oboru Modelování a výpočty 
Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. 
Seznam předmětů je uveden v doporučeném studijním plánu, viz část C1. 
Obsah a rozsah SZZk  
Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky. 
 
Charakteristika závěrečné práce a její obhajoba  
 
Zpracováním bakalářské práce student prokazuje orientaci v problematice dané tématem práce a 
schopnost odborné práce pod vedením vedoucího. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí 
porozumění tématu a úroveň prezentace. 
 
Charakteristika ústní zkoušky 
 
Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na jisté odborné úrovni. Cílem 
ústní zkoušky není opakovat zkoušky z jednotlivých předmětů a zkoušet detailní znalost teorie a 
důkazů. Smyslem je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech a výsledcích z 

ezi nimi. jednotlivých oborů a širších souvislostech m

Vymezení rozsahu otázek k ústní zkoušce 

Matematické modelování 

  1. Vektorové prostory a lineární zobrazení  
  2. Matice a determinanty, soustavy lineárních rovnic 
  3. Prostory se skalárním součinem 
  4. Zobrazení vektorových prostorů 
  5. Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné a jejich význam  
  6. Neurčitý a určitý integrál 
  7. Číselné řady a řady funkcí  
  8. Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných 
  9. Diferenciální rovnice a jejich použití  
10. Deterministické modely 
11. Numerické metody 
12. Pravděpodobnost 
13. Statistika  
 
Informační technologie 
 
  1. Výroková logika  
  2. Predikátová logika prvního řádu 
  3. Důkazy programů 
  4. Regulární jazyky 
  5. Konečné automaty 
  6. Datové struktury a jejich implementace 
  7. Třídění 
  8. Grafové algoritmy 
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  9. Výpočetní systémy I 
10. Výpočetní systémy II 
11. Programování 
12. Objektově orientované programování 
13. Operační systémy 
14. Počítačové sítě                 
15. Organizace souborů                 
16. Základy datového modelování 
 
Požadavky na přijímací řízení Test studijních předpokladů (TSP), který je společný pro 

přijímací zkoušky na všechny fakulty MU s výjimkou fakulty 
lékařské a fakulty sociálních studií. Ukázky úloh TSP jsou na 
internetové adrese:  http://www.muni.cz/tsp . 

TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se ze 70 
otázek členěných do 7 subtestů  po 10 otázkách. Testuje se:  

 numerické myšlení,  
 kulturní přehled,  
 symbolické myšlení,  
 analytické myšlení,  
 úsudky,  
 kritické myšlení,  
 prostorová představivost, 
 verbální myšlení. 

 
Další povinnosti / odborná praxe  
 

Návrh témat prací a obhájené 
práce 

Standardní doba zadání bakalářské práce je po 4. semestru 
studia. Základní podmínkou je předchozí získání nejméně 90 
kreditů v předepsané skladbě. O zadání bakalářské práce na 
zvolené téma žádá student učitele, který téma navrhl. 

Zadáním bakalářské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, 
vedoucím bakalářské práce. Ústav matematiky a statistiky písemné zadání bakalářských prací 
registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli Ústavu matematiky a statistiky 
navrhnout téma své bakalářské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě 
navrhuje učitel téma bakalářské práce pro konkrétního studenta. 

V tomto oboru doposud nebyly obhájeny žádné bakalářské práce, proto jsou uvedeny pouze 
návrhy témat. 

 
Název tématu: Model věkově strukturované bisexuální populace 
 
Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. 
 
Zásady pro vypracování: 

 Práce bude věnována spojitým modelům vývoje strukturované populace.  

 Prvním cílem bude studovat používané modely - Lotkova rovnice, Gurtinova-
MacCamyho rovnice, McKendrickova-von Foersterova rovnice - a jejich kvalitativní 
vlastnosti  

 Dále kriticky zhodnotit navrhovaná rozšíření modelu zahrnující model tvorby párů - 
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Fredricsonův-Hoppensteadtův model, Hadelerův model, modely s nehomogenní funkcí 
párování.  

 Navrhnout numerickou metodu řešení studovaného modelu a realizovat ji ve vybraném 
programovém prostředí.  

 Porovnat dosažené výsledky s reálnými daty (v případě jejich dostupnosti).  

 
Seznam odborné literatury: 

Britton N. F.: Essential Mathematical Biology, Springer Verlag 2003.  

Iannelli M., Martcheva M., Milner F. A.: Gender-Structured Population Modeling, SIAM, 
2005.  

 
Název tématu:  Stanovení parametrů křivky krevního tlaku pro řízení ventilace při anestézii 
u koní  
 
Název anglicky: Determination of blood pressure parameters for ventilation control during 
anaestesia in horses 
 
Vedoucí: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. 
 
Zásady pro vypracování:  

 Seznamte se s problematikou cyklických změn arteriálního tlaku v průběhu mechanické 
ventilace. Dále se seznamte s metodami detekce hodnot systolického a diastolického 
tlaku v křivce krevního tlaku.  

 Na základě studia vytvořte a v programovém systému MATLAB implementujte 
algoritmus pro stanovení respirační variability krevního tlaku, tepového objemu a 
případně dalších parametrů tlakové křivky koní. Algoritmus výpočtu musí simulovat 
práci v reálném čase.  

 Funkčnost algoritmu ověřte při výpočtech s umělými i reálnými daty. Výsledky 
ověřovacích výpočtů srovnejte s údaji z komerčně dostupných přístrojů, vyvinutých pro 
humánní medicínu.  

Seznam odborné literatury: 
Parry-Jones, AJD - Pittman, JAL. Arterial Pressure and Stroke Volume Variability as 

Measurements for Cardiovascular Optimisation. International Journal of Intensive Care, 
London : Greycoat Publishing Ltd., 2003, Summer, s. 67-72. ISSN 1350-2794  

Rhodes, A - Sunderland, R. Arterial Pulse Power Analysis: The LiDCO (TM) 
plus System. In Pinsky,M.R., Payen,D. (eds.) Functional Hemodynamic 
Monitoring. Update in Intensive Care and Emergency Medicine. Berlin, 
Heidelberg : Springer Verlag, 2005. s. 183-192.  

 
Název tématu: Statistické mertody ve finanční matematice 
 
Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. 
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Zásady pro vypracování:  
 

 V práci nejprve prostudujte normální rozdělení, jeho vlastnosti a metody jeho odvození. 
 Pak se zaměřte na řešení rovnice vedení tepla a Fourierovu transformaci s vybranými 

vlastnosti.  
  Dále se věnujte odvození Black-Scholesova vzorce.  

 
Seznam odborné literatury:  

 Kaynes, Edwin T. Probability theory :the logic of science. Edited by G. Larry Bretthorst. 
1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. xxix, 727. ISBN 0-521-59271-
2.  

Stigler, Stephen M. The history of statistics :the measurement of uncertainty before 1900. 
Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1986. xvi, 410 s. 
ISBN 067440341X.  

Název tématu: Diferenciální rovnice 1. řádu v ekonomii 
 
Vedoucí: doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. 
 
Zásady pro vypracování:  
 

 Cílem této bakalářské práce je pojednání o diferenciálních rovnicích 1. řádu, s důrazem 
na lineární diferenciální rovnice 1. řádu, a jejich aplikace v ekonomii.  

 Zaměřte se zejména na dynamiku IS-LM modelu a agregátním růstovém modelu s 
technologickou změnou.  

 
Seznam odborné literatury:  

Fuchs K., Tuleja P.: Základy ekonomie, Ekopress, s. r. o., Praha, 2003.  

Hoy M., Livernois J., McKenna Ch., Rees R., Stengos T.-.Mathematics for Economics, The 
MIT Press, Cambridge, London, 2001.  

 
Název tématu:  Analýza molekulárně dynamických simulací 
 
Vedoucí: RNDr. Petr Kulhánek, PhD. 
 
Zásady pro vypracování:  
 

 V práci se zaměřte na analýzu trajektorií molekulárně dynamických simulací. 
 Navrhněte programy schopné paralelně provádět analýzu těchto trajektorií paralelně.  
 S využitím těchto programů proveďte výpočet volné vazebné energie metodou 

MM/PBSA ligandu deoxylaktózy do receptoru LgtC galaktosyltransferázy s UDP-
galaktózou z jejich trajektorie dlouhé 10ns.  
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Seznam odborné literatury:  

Jensen, F. Introduction to computational chemistry, John Wiley & Sons Ltd, 2001.  

Kulhánek, P., Selected Entity Transfers in Biomolecular Systems Studied by Computational 
Methods, Ph.D. Dissertation, 2006.  

Nervall, M (2003-04) Parallelisation of a Molecular Dynamics Program using MPI, Master’s 
degree project.  

 
Návaznost na další stud. program  
Absolventi studia mohou kromě dříve uvedených případů pokračovat ve studiu aplikované 
matematiky v navazujícím magisterském oboru Statistika a analýza dat, nebo v oborech podle 
absolvovaného volitelného modulu. 
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C1 -Doporučený studijní plán 
 
Vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu je zákonným právem studenta. 
Při sestavení studijního plánu musí student dodržet ustanovení Studijního a zkušebního řádu 
fakulty a Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu v daném studijním programu. 
Jako východisko k tvorbě studijního plánu může student využít Doporučeného studijního 
plánu. Doporučený studijní plán rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby tří let a 
může se stát závazným jedině volbou studenta. Zaručuje studentům, kteří podle něho studují 
splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby. 
Fakultní rozvrh (časová a prostorová alokace výuky předmětů pro daný semestr) je zpracován 
v návaznosti na doporučené studijní plány.  
 
Výuka je koncipována formou modulů. Modul Matematické modelování a informační 
technologie, který je povinný, je soustředěn zejména do prvních dvou let studia doporučeného 
studijního plánu. Předměty volitelných modulů se pak nacházejí především ve druhém a 
třetím roku studia. 
 
Přiložený studijní plán je rozepsán do jednotlivých semestrů, tak aby respektoval doporučené 
pořadí v němž je vhodné povinné a povinně volitelné předměty studovat. Následuje seznam 
všech předmětů ze skupiny doporučených volitelných předmětů, z nichž si může student 
vybírat kdykoli během studia. Plán je doplněn informací o organizaci jazykové přípravy a 
výuky sportovních aktivit. 
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Modul Matematické modelování a informační technologie: první rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi3101  Úvod do matematického modelování  2+1  2/0  k  Hřebíček 
FI:IB000  Úvod do informatiky  2+2  2/0  Zk  Hliněný 
FI:MB101  Matematika I  4+2  2/2  Zk  Slovák 
M1VM01  Numerické výpočty I  3+1  2/1  K  Zelinka 
Povinně volitelné předměty 
M4130  Výpočetní matematické systémy  3  2/1  z  Koláček 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
FI:IB002  Návrh algoritmů I  3+2  2/1  Zk  Škarvada 
FI:IV109  Modelování a simulace  3+2  2/1  Zk  Pelánek 
FI:MB102  Matematika II  4+2  2/2  Zk  Slovák 
M2VM02  Numerické výpočty II  3+1  2/1  k  Zelinka 
Povinně volitelné předměty 
FI:PV062  Organizace souborů  4+2  2/2  Zk  Staudek,Říha 
PB071m  Úvod do jazyka C  4+2  2/2  Zk  Říha 

Modul Matematické modelování a informační technologie: druhý rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
FI:MB103  Matematika III  4+2  2/2  Zk  Slovák 
FI:PB154  Základy databátových systémů  3+2  2/1  Zk  Dohnal 
M3VM03  Numerické výpočty III  3+1  2/1  k  Zelinka 
Povinně volitelné předměty 
FI:PB162  Programování v jazyce Java  4+2  2/2  Zk  Pitner 
PB161m  Programování v jazyce C++  4+2  2/2  Zk  Říha 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
FI:MB104  Matematika IV  4+2  2/2  Zk  Slovák 
M4VM04  Numerické výpočty IV  3+1  2/1  k  Zelinka 

Modul Matematické modelování a informační technologie: třetí rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
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JA001  Odborná angličtina - zkouška  2  0/0  Zk  Ševečková 
M5VM05  Statistické modelování  3+2  2/1  Zk  Koláček 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
M6VM06  Deterministické modely  3+2  2/1  Zk  Přibylová 

Modul Matematické modelování a informační technologie - doporučené volitelné předměty 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

FI:IB107  Vyčíslitelnost a složitost  3+2  2/1  Zk  Brim 
FI:PB001  Úvod do informačních technologií  2+2  2/0  Zk  Matyska 
FI:PV206  Communication and Soft Skills  5  3/2  Zk  Pitner 
M1141  Základy využití počítačů  3  1/2  z  Plch 
M1160  Úvod do programování I  4+1  2/2  k  Pelikán 

Jarní semestr 

FI:PB009  Základy počítačové grafiky  3+2  2/1  Zk  Sochor 
FI:PB156  Počítačové sítě  2+2  2/0  Zk  Matyska 
FI:PB169  Počítačové sítě a operační systémy  4+2  2/2  Zk  Říha 
M2142  Systémy počítačové algebry  2  1/1  z  Plch 
M2160  Úvod do programování II  4+1  2/2  k  Pelikán 

Modul Analýza signálů a dat: první rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Modul Analýza signálů a dat: druhý rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
Bi5440  Signály a lineární systémy  2+2  2/0  zk  Holčík 
M5858  Spojité deterministické modely I  4+2  2/2  zk  Pospíšil 
M7120  Spektrální analýza I  2+2  2/0  zk  Zelinka 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
M6868  Spojité deterministické modely II  4+2  2/2  zk  Pospíšil 
M8120  Spektrální analýza II  3+2  2/1  zk  Kolář 

Modul Analýza signálů a dat: třetí rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
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Bi0440  Lineární a adaptivní zpracování dat  2+2  2/0  Zk  Schwarz 
Bi6446  Spektrální analýza časových řad  3+2  2/1  Zk  Holčík 

Modul Analýza signálů a dat - doporučené volitelné předměty 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Bi0034  Analýza a klasifikace dat  3+2  2/1  Zk  Holčík 
FI:PV131  Digitální zpracování obrazu  4+2  2/2  Zk  Sochor 

Jarní semestr 

Bi5445  Zpracování a analýza biosignálů  2  2/0  z  Holčík 

Modul Výpočetní chemie: první rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Modul Výpočetní chemie: druhý rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
C1020  Obecná chemie  4+2  4/0  Zk  Kubáček 
C1040  Obecná chemie - seminář  2  0/2  z  Kubáček 
C3150  Základy fyzikální chemie - seminář  1  0/1  z  Kubáček 
C3200  Chemická literatura  1+2  1/0  zk  Mazal 
C4660  Základy fyzikální chemie  2+2  2/0  zk  Kubáček 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
C2130  Úvod do chemoinformatiky a bioinformatiky  2+2  2/0  zk  Koča 
C2140  Aplikovaná matematika pro chemiky  1+2  1/1  zk  Kříž 
C2150  Zpracování informací a vizualizace v chemii  2  2/1  k  Kříž 
C4020  Pokročilá fyzikální chemie  2+2  2/0  zk  Kubáček 
C4040  Pokročilá fyzikální chemie - seminář  1  0/1  z  Kubáček 
C6310  Symetrie molekul  2+2  2/0  zk  Kubáček 

Modul Výpočetní chemie: třetí rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
C3210  Strukturní bioinformatika  1+2  1/0  zk  Koča 
C7790  Počítačová chemie a molekulové modelování I  1+2  1/0  zk  Koča 
C7800  Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení  1  0/1  z  Koča 
C9920  Úvod do kvantové chemie  2+2  2/0  Zk  Munzarová 
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Jarní semestr 

Povinné předměty 
C8855  Počítačová chemie a molekulové modelování II  2  1/0  k  Koča 
C8856  Počítačová chemie a molekulové modelování II cvičení  1  0/1  z  Koča 
C9930  Metody kvantové chemie  3+2  3/0  Zk  Munzarová 

Modul Výpočetní chemie - doporučené volitelné předměty 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 
C5230  Analytická chemie  2+2  2/0  zk  Kanický 
C5340  Nerovnovážné systémy  2+2  2/0  zk  Kučera 
C9530  Strukturní biochemie  2+2  2/0  zk  Žídek 
C9531  Strukturní biochemie - cvičení  1  0/1  z  Žídek 

Jarní semestr 

C2700  Základy organické chemie  2+2  2/0  zk  Pazdera 
C6320  Chemická kinetika  2+2  2/0  zk  Sopoušek 
C6330  Chemická kinetika - seminář  1  0/1  z  Sopoušek 
C7870  Biometrika  2+2  2/0  Zk  Mandl 

Modul Ekonomie: první rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Modul Ekonomie: druhý rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
ESF:BPE_MIE1  Mikroekonomie 1  8  2/2  Zk  Kvasnička 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
ESF:BPE_MAE1  Makroekonomie 1  8  2/2  Zk  Žídek 

Modul Ekonomie: třetí rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
ESF:BPE_ZAEK  Základy ekonometrie  8  2/2  Zk  Němec 
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Modul Ekonomie - doporučené volitelné předměty 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

ESF:BPE_HOP1  Hospodářská politika 1  4  2/0  Zk  Kvizda 

Jarní semestr 

ESF:BPE_CARA  Časové řady  13  2/2  zk  Němec 

Modul Ekonomika a finance: první rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Modul Ekonomika a finance: druhý rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

ESF:BPE_ZEKO 
Základy ekonomie (povinné, pokud není současně 
zapsán modul Ekonomie)  4  2/0  zk  Jandová 

ESF:BPF_CZAF  Cvičení ze základů financí  4  0/2  z  Svoboda 
ESF:BPF_ZAFI  Základy financí  4  2/0  zk  Svoboda 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
ESF:BPF_BAN1  Bankovnictví 1  6  2/2  zk  Pánek 
ESF:BPF_FIRI  Finanční řízení  6  2/2  Zk  Kalouda 

Modul Ekonomika a finance: třetí rok 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 
ESF:BPF_FITR  Finanční trhy  6  2/2  Zk  Oškrdalová 
ESF:BPF_FIU1  Finanční účetnictví 1  8  2/2  zk  Sedláček 

Jarní semestr 

Povinné předměty 
BPF_POJ1  Pojišťovnictví 1  6  2/2  Zk  Nečas 
ESF:BPF_FIU2  Finanční účetnictví 2  8  2/2  zk  Sedláček 

Modul Ekonomika a finance - doporučené volitelné předměty 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

ESF:BPH_EKOR  Ekonomika organizací  8  2/2  Zk  Novotný 

Jarní semestr 
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BPF_OSFI  Osobní finance  8  2/2  Zk  Oškrdalová 

Jazyková příprava 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

JAM01  Angličtina pro matematiky I  2  /2  z  Ševečková 
JAM03  Angličtina pro matematiky III  2  /2  z  Ševečková 

Jarní semestr 

JAM02  Angličtina pro matematiky II  2  /2  z  Ševečková 
JAM04  Angličtina pro matematiky IV  2  /2  z  Ševečková 
Pro úspěšné absolvování povinné zkoušky z odborné angličtiny (JA001) může studentům pomoci absolvování 
předmětů Angličtina pro matematiky, kterou vyučuje oddělení jazyků. Stejné oddělení vyučuje také předměty 
dalších světových jazyků, které si mohou studenti začlenit do svého studijního plánu. 

Sportovní aktivity 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 
Povinné předměty 
   Sportovní aktivity  2  0/2  z  FSpS 
Student musí v průběhu studia získat dva zápočty z předmětu Sportovní aktivity. Předmět zajišťuje pro celou 
univerzitu Fakulta sportovních studií. 



 
 

 
E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Matematika (bakalářský) 
Název studijního oboru společné pro všechny obory 
Název pracoviště:  celkem prof. 

celkem 
přepoč. 
počet p. 

doc. 
celkem 

přepoč. 
počet d. 

odb. as. 
celkem 

z toho s věd. 
hod. 

lektoři asistenti vědečtí 
pracov. 

THP 

Ústav matematiky a 
statistiky 

70 8 7,500 15 13,400 11 11 6 1 11 18 
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F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Matematika (bakalářský) 
Název studijního oboru společné pro všechny obory 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  
Výzkum na Ústavu matematiky a statistiky (dále jen UMS) zahrnuje několik hlavních odvětví teoretické a aplikované matematiky, zejména 
algebru, geometrii, matematickou analýzu, historii matematiky a matematické vzdělávání, statistiku a matematické modelování. 
 
Náš ústav dále zajišťuje výuku teoretické matematiky, finanční matematiky a matematiky pro učitele středních škol. UMS také nabízí 
matematické předměty pro ostatní vědní obory Přírodovědecké fakulty jako jsou fyzika, chemie, biologie, geografie. Učitelé našeho ústavu také 
vedou výuku všech hlavních matematických předmětů na Fakultě informatiky a některých předmětů na Ekonomicko-správní fakultě. 
 
UMS má akreditaci doktorského studijního programu v následujících směrech 
algebra, teorie čísel a matematická logika, 
geometrie, topologie a globální analýza, 
matematická analýza, 
obecné otázky matematiky (historie matematiky a matematické vzdělávání), 
pravděpodobnost, statistika a matematické modelování. 
 
Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou UMS vydává odborný časopis Archivum Mathematicum (http://emis.muni.cz/journals/AM/). Na 
našem ústavu také sídlí redakce odborného časopisu Differential Geometry and its Applications (http://dga.math.muni.cz/), který je publikován 
vydavatelstvím Elsevier. Oba časopisy jsou indexovány v mezinárodních databázích Mathematical Reviews, Zentralblatt für Mathematik a 
Scopus. 
 
UMS v současné době řeší 1 výzkumný záměr – MSM0021622409 Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace  a na dalším výzkumném 
záměru participuje jako spoluvykonavatel –  MSM0021622419 Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy. Dále se UMS podílí na 
výzkumných centrech Centrum   Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku – LC06024 a Centrum Eduarda Čecha pro algebru a 
geometrii - LC505. 
  
Mimo výše uvedené se na UMS řeší 10 projektů GAČR, 7 projektů MŠMT (1 Kontakt, 1 FRVŠ, 5 OPVK) a 4  projekty podpory studentů ve 
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vědecké činnosti na MU. UMS je také zapojena do 1 projektu 7.RP EU a 2 projektů Jihomoravského kraje (OPVK, SoMoPro). Na výzkumu 
UMS se podílí akademičtí pracovníci včetně školitelů, studentů doktorského i magisterského studia. UMS úzce spolupracuje s odbornými 
pracovišti ostatních vysokých škol i ústavy akademie věd. Výzkum není strukturován podle pracovišť. 
  
Evidence aktuálních projektů a projektů z předchozích období je přístupná na adrese 

 
http://www.muni.cz/sci/311010/projects 

Přehled řešených grantů a projektů (závazné jen pro magisterské programy)  - VZHLEDEM K VELKÉMU POČTU JSOU UVEDENY 
POUZE PŘÍKLADY 
Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou 

a další tvůrčí činnost v oboru 
Zdroj Období 

 

Ústav matematiky a statistiky Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace ( MSM0021622409) MŠMT 1/2005 - 12/2011 

Ústav matematiky a statistiky Kvalitativní vlastnosti řešení diferenciálních rovnic a jejich aplikace GAČR 1/2011 - 12/2015 

Ústav matematiky a statistiky Matematické struktury (MUNI/A/0964/2009) MU 1/2010 - 12/2012 

Ústav matematiky a statistiky Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů (GA201/09/0981) GAČR 1/2009 - 12/2013 

Ústav matematiky a statistiky Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku (LC06024) MŠMT 1/2006 - 12/2011 

Ústav matematiky a statistiky Matematická statistika a modelování (MUNI/A/1001/2009) MU 1/2010 - 12/2012 

Ústav matematiky a statistiky Diferenční rovnice a dynamické rovnice na time scales III (GAP201/10/1032) GAČR 1/2010 - 12/2014 

Ústav matematiky a statistiky Algebraické metody v geometrii s potenciálem k aplikacím 
(CZ.1.07/2.3.00/20.0003) 

MŠMT 5/2011 - 4/2014 

Ústav matematiky a statistiky Algebraické metody v kvantové logice (CZ.1.07/2.3.00/20.0051) MŠMT 7/2011 - 6/2014 

Ústav matematiky a statistiky Algebraické metody v teorii automatů a formálních jazyků II (GA201/09/1313) GAČR 1/2009 - 12/2011 

Ústav matematiky a statistiky Grupy tříd ideálů algebraických číselných těles (GAP201/11/0276) GAČR 1/2011 - 12/2014 

http://www.muni.cz/sci/311010/projects


 
 

24 
 

I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Matematika 
Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty 
Výuka veškerých programů je uskutečňována výhradně v sídle fakulty. 



 
 

D – Charakteristika studijních předmětů 
 
Seznam předmětů oboru Modelování a výpočty 
 
Bi0034 Analýza a klasifikace dat 
Bi0440 Lineární a adaptivní zpracování dat 
Bi3101 Úvod do matematického modelování 
Bi5440 Signály a lineární systémy 
Bi5445 Zpracování a analýza biosignálů 
Bi6446 Spektrální analýza časových řad 
BPF_OSFI Osobní finance 
BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 
C1020 Obecná chemie 
C1040 Obecná chemie - seminář 
C2130 Úvod do chemoinformatiky a bioinformatiky 
C2140 Aplikovaná matematika pro chemiky 
C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii 
C2700 Základy organické chemie 
C3150 Základy fyzikální chemie - seminář 
C3200 Chemická literatura 
C3210 Strukturní bioinformatika 
C3580 Biochemie 
C4020 Pokročilá fyzikální chemie 
C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář 
C4660 Základy fyzikální chemie 
C5230 Analytická chemie 
C5340 Nerovnovážné systémy 
C6310 Symetrie molekul 
C6320 Chemická kinetika 
C6330 Chemická kinetika - seminář 
C7790 Počítačová chemie a molekulové modelování I 
C7800 Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení 
C7870 Biometrika 
C8855 Počítačová chemie a molekulové modelování II 
C8856 Počítačová chemie a molekulové modelování II cvičení 
C9530 Strukturní biochemie 
C9531 Strukturní biochemie - cvičení 
C9920 Úvod do kvantové chemie 
C9930 Metody kvantové chemie 
ESF:BPE_CARA Časové řady 
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie 
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie (povinné, pokud není současně zapsán modul 
Ekonomie) 
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 
ESF:BPF_CZAF Cvičení ze základů financí 
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení 
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ESF:BPF_FITR Finanční trhy 
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 
ESF:BPF_ZAFI Základy financí 
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací 
FI:IB000 Úvod do informatiky 
FI:IB002 Návrh algoritmů I 
FI:IB107 Vyčíslitelnost a složitost 
FI:IV109 Modelování a simulace 
FI:MB101 Matematika I 
FI:MB102 Matematika II 
FI:MB103 Matematika III 
FI:MB104 Matematika IV 
FI:PB001 Úvod do informačních technologií 
FI:PB009 Základy počítačové grafiky 
FI:PB154 Základy databátových systémů 
FI:PB156 Počítačové sítě 
FI:PB162 Programování v jazyce Java 
FI:PB169 Počítačové sítě a operační systémy 
FI:PV062 Organizace souborů 
FI:PV131 Digitální zpracování obrazu 
FI:PV206 Communication and Soft Skills 
JAM01 Angličtina pro matematiky I 
JAM02 Angličtina pro matematiky II 
JAM03 Angličtina pro matematiky III 
JAM04 Angličtina pro matematiky IV 
JA001 Odborná angličtina - zkouška 
M1VM01 Numerické výpočty I 
M1141 Základy využití počítačů 
M1160 Úvod do programování I 
M2VM02 Numerické výpočty II 
M2142 Systémy počítačové algebry 
M2160 Úvod do programování II 
M3VM03 Numerické výpočty III 
M4VM04 Numerické výpočty IV 
M4130 Výpočetní matematické systémy 
M5VM05 Statistické modelování 
M5858 Spojité deterministické modely I 
M6VM06 Deterministické modely 
M6868 Spojité deterministické modely II 
M7120 Spektrální analýza I 
M8120 Spektrální analýza II 
PB071m Úvod do jazyka C 
PB161m Programování v jazyce C++ 
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Anotace předmětů oboru Modelování a výpočty 
 
 
Bi0034 Analýza a klasifikace dat 
Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík CSc.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování předmětu student: - má základní teoretické a metodologické znalosti principů 
rozpoznávání a klasifikace matematických popisů reálných objektů s důrazem na zpracování biologických dat - 
dokáže vysvětlit souvislosti a vzájemné vztahy mezi vlastnostmi reálných procesů a jimi generovaných dat a 
použitými metodami a algoritmy; - umí aplikovat různé metody a algoritmy zpracování dat k dosažení 
požadovaných výsledků; - umí navrhnout různé modifikace popisovaných algoritmů vhodné pro zpracování dat 
specifických vlastností.  
Osnova:  

 1. Klasifikace dat – základní terminologie. Třídění klasifikačních algoritmů. 2. Příznakové metody. 
Klasifikace podle diskriminačních funkcí a minimální vzdálenosti. 3. Stanovení diskriminačních funkcí 
na základě statistických vlastností množiny obrazů. 4. Sekvenční klasifikace. 5. Volba a výběr příznaků. 
6. Analýza hlavních komponent. 7. Analýza nezávislých komponent. 8. Faktorová analýza 9. Učení 
klasifikátorů. Metody odhadu hustot pravděpodobnosti a odhad apriorních pravděpodobností 
klasifikačních tříd. 10. Shlukování. Podobnost mezi obrazy a shluky. 11. Metody shlukování. 12. 
Klasifikace pomocí neuronových sítí. 

Výukové metody: Přednášky podporované Power Pointovými prezentacemi, přičemž je kladem důraz na 
pochopení základních principů popisovaných metod a algoritmů. Během přednášek jsou studenti průběžně 
interaktivně oslovováni s cílem kontrolovat míru jejich pochopení přednášené látky.  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Dunham,M.H.: Data Mining: Introductory and Advanced Topics. Prentice Hall 2002  
 Mitchel,T.M.: Machine Learning. McGraw Hill 1997  
 Holčík,J.: Analýza a klasifikace signálů. [Učební texty vysokých škol] Brno, Nakladatelství VUT v 

Brně 1992.  

Bi0440 Lineární a adaptivní zpracování dat 
Vyučující: Ing. Daniel Schwarz Ph.D.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Množství dat, která reprezentují procesy, projevy a činnosti živých systémů, narůstá spolu 
s rapidním vývojem digitálních technologií, jež nám tato data umožňují pořizovat, přenášet a ukládat. Zvyšuje se 
tak i význam metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálů 
v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich skryté vlastnosti. V dané oblasti 
tento předmět vysvětluje lineární a adaptivní techniky zpracování dat. Na konci tohoto kurzu bude student 
schopen porozumět a vysvětlit metody pro lineární a adpativní zpracování a analýzu signálů. Student bude 
schopen navrhnout a použít vlastní lineární systém pro potlačování šumu a zkreslení v naměřených datech;  
Osnova:  

 P1. Úvod: SIGNÁLY a SYSTÉMY. Signály, časové řady, posloupnosti, data. Klasifikace signálů, 
vlastnosti. Vzorkovací věta, aliasing – zatím jako dogma. Kvantování. Definice, struktura systému. 
Příklady systémů vlastnosti: kauzalita, časová invariantnost, linearita. Princip superpozice. Cvičení: 1) 
poměr signálu ke kvantizačnímu šumu v závislosti na počtu kvantovacích hladin 2) demonstrace 
aliasingu – 1-D (zvuk), 2-D (obraz).  

 P2: SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně. LTI systémy. Popis LTI systému v časové oblasti. 
Odvození konvoluce a impulsní charakteristiky. Cvičení: 1) realizace vlastní funkce pro konvoluci. 2) 
Hranový detektor pro detekci bodů zlomu v časové řadě. 3) Nalezení odezvy systému s předepsanou 
diferenční rovnicí na předložený signál  

 P3: SIGNÁLY, SYSTÉMY a jejich popis ve frekvenční oblasti. Fourierovy řady v komplexním tvaru. 
Eulerovy vztahy. Vlastnosti FŘ: Parcevalův teorém, Konvoluční teorém. Fourierova řada diskrétního 
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signálu = Fourierova transformace s diskrétním časem (DTFT). Odezva systému na harmonický signál, 
frekvenční charakteristika. Princip filtrování, idealizované filtry. Normovaný kmitočet, normovaná 
frekvence. Vazby mezi systémy – komutativita, asociativita, distributivita operátoru konvoluce. FŘ, 
DTFT, DFT, FT. Vzorkování, překrývání spekter. Cvičení: 1) výpočet frekvenční charakteristiky 
systému z jeho diferenční rovnice (Eulerovy vztahy). 2) demonstrace aliasingu.  

 P4. Lineární filtrace: Z-transformace, stabilita. Z transformace, přenosová funkce systému. Vztah 
přenosové funkce a frekvenční charakteristiky. Nuly, póly. Odhad tvaru frekvenční charakteristiky 
z rozložení nul a pólů přenosové funkce sytému. Dvě kritéria stability systému. Cvičení: 1) vyjádření 
přenosové funkce systému z jeho diferenční rovnice. Rozložení nulových bodů a pólů, určení stability a 
vykreslení frekvenční charakteristiky z přenosové funkce systému.  

 P5. Lineární filtrace: FIR, IIR. Popis diskrétní soustavy se Z transformací, diferenční rovnice obecného 
LTI systému a její realizace (přímá, kaskádní atd.) . FIR systémy s konečnou impulsní charakteristikou, 
IIR systémy s nekonečnou impulsní charakteristikou. Skupinové zpoždění. Terminologie: IIR, FIR, AR, 
MA, ARMA. Cvičení: Návrh FIR filtru metodou vzorkování frekvenční charakteristiky na odstranění 
rušivých složek v časové řadě reprezentující sběr údajů o koncentraci toxické látky v říčním toku.  

 P6. Kumulační zvýrazňování signálů v šumu. Repetiční signál, podmínky vymizení šumu, princip 
kumulačních technik, odvození zlepšení SNR pro kumulační techniky obecně, vliv korelace mezi 
realizacemi šumu v jednotlivých repeticích. Kumulační technika s pevným oknem. Cvičení: výpočet 
zlepšení SNR, grafické znázornění dynamických vlastností kumulace s pevným oknem.  

 P7. Kumulační zvýrazňování signálů v šumu. Kumulace s klouzavým oknem, exponenciální kumulace. 
Cvičení: Odhalení tvar repetice pomocí kumulace - různé metody. Grafické srovnání dynamických 
vlastností exponenciální kumulace a rovnoměrné kumulace s klouzavým oknem.  

 P8. Náhodné procesy a modely časový řad I. Aditivní model vzniku časové řady. Stacionarita - 
odstranění trendu odečtením proloženého polynomu nebo diferencováním. Sezónnost – autokorelační 
funkce časové řady, spektrum signálu. Cvičení: rozložení časové řady na její trend, sezónní složku a 
náhodnou složku.  

 P9. Náhodné procesy a modely časový řad II. Modely časových řad: AR, MA, ARMA, ARIMA, bílý 
šum. Posouzení kvality předpovídání. Analýza residuí – validace modelu. Cvičení: modelování náhodné 
složky časové řady z minulé lekce.  

 P10. Adaptivní filtrace a predikce I. Pojmy identifikace systémů a predikce. Predikční filtr, 
minimalizace střední kvadratické odchylky. Odvození normálních rovnic, řešení lineární algebrou, a 
tedy optimální filtrace, lineární predikce. Cvičení: predikce signálu s lineárním trendem, sezónní 
složkou a barevným šumem generovaným stacionárním AR(2) procesem, posouzení kvality 
předpovídání (System Identification Toolbox).  

 P11. Adaptivní filtrace a predikce II. Řešení normálních rovnic metodou nejstrmějšího sestupu, LMS 
algoritmus – predikční filtr se stochastickým gradientem. Cvičení: 1) predikce signálu generovaného 
AR(2) procesem - ilustrace konvergenčních vlastností LMS algoritmu. 2) - ilustrace schopnosti LMS 
filtru predikovat nestacionární signály.  

 P12. Adaptivní filtrace a predikce III. RLS algoritmus. Kalmanův filtr. Cvičení: ilustrace schopností 
RLS algoritmu predikovat časové řady  

 P13. Metody nelineární filtrace pro vyhlazování časových řad. Mediánový filtr. Savitzky-Golay filtrace. 
Cvičení: odstranění impulsního rušení ze signálů z měření perfuze krve. Výpočet derivace časové řady 
– analytické řešení místo diferencí.  

Výukové metody: teoretická příprava kombinována s počítačovým procvičováním s využitím matematického 
prostředí Matlab.  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Devasahayam, Suresh R. Signals and systems in biomedical engineering :signal processing and 
physiological systems modeling. 1st ed. New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000. xvi, 
337 s. ISBN 0-306-46391-1. info  

 Signal processing for neuroscientists :introduction to the analysis of physiological signals. Edited by 
Wim van Drongelen. Burlington, Mass. : Academic Press, 2007. ix, 308 p. ISBN 978-0-12-370867. info  

 Wavelets and their applications. Edited by Michel Misiti. Newport Beach, CA, 2006. 330 s. ISBN 978-
1-905209-31. info  
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Bi3101 Úvod do matematického modelování 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Hřebíček CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu jsou studenti schopni - vytvářet jednoduché matematické modely - řešit 
matemtické modely s využitím SW Maple - ovládat software Maple  
Osnova:  

 Úvod do matematického modelování a jeho členění. 
 Definice problému, biologický model, zjednodušující předpoklady, počáteční a okrajové podmínky. 
 Návrh matematického modelu, posouzení jeho korektnosti a návrh způsobu řešení. 
 Naprogramování modelu s využitím moderních ICT (Maple) a jeho přibližné řešení na počítači. 
 Vyhodnocení přibližného řešení s využitím počítačové vizualizace a odhad chyby přibližného řešení.. 
 Metodika postupu zpřesnění matematického modelu s využitím moderních ICT a zdrojů informací 

(Maplesoft, Internet, elektronické knihovny, atd.). 
 Příklady vybraných biologických problémů a metodika jejich řešení 
 Zadání projektu 
 Diskuse výsledků, vliv zjednodušujících předpokladů na výsledek, vizualizace a animace (Maple) 

výsledků. 

Výukové metody: přednášky doplněné o domácí studentské práce  
Metody hodnocení: Výuka probíhá týdně podle rozvrhu v semestru. V průběhu semestru jsou zadávány domácí 
úlohy. Předmět je zakončen kolokviem s obhajobou týmového projektu.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Hřebíček, Jiří - Pospíšil, Zdeněk - Urbánek, Jaroslav. Úvod do matematického modelování s využitím 
Maple. první. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2010. 120 s. Neuveden. ISBN 978-80-7204-
691-1. info  

doporučená literatura  

 Gander, Walter - Hřebíček, Jiří. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 
čtvrté. Heidelberg : Springer, 2004. 476 s. Mathematics. ISBN 3-540-21127-6. URL info  

Bi5440 Signály a lineární systémy 
Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík CSc.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování předmětu student: - má základní teoretické a metodologické znalosti principů 
popisu vlastností a zpracování signálů a časových řad a analýzy lineárních systémů; - dokáže vysvětlit 
souvislosti a vzájemné vztahy mezi vlastnostmi reálných procesů a jimi generovaných dat a použitými metodami 
a algoritmy; - umí aplikovat různé metody a algoritmy zpracování dat k dosažení požadovaných výsledků; - 
navrhnout různé modifikace popisovaných algoritmů vhodné pro zpracování dat specifických vlastností.  
Osnova:  

 1. Systémy a signály – základní terminologie. Inspirace praktickými úlohami zpracování biosignálů a 
použití modelů biologických systémů. 2. Signály. Spojité signály. Základní typy spojitých signálů – 
periodické, jednorázové. Základní operace se spojitými signály. Rozklad spojitých periodických signálů 
na harmonické složky – Fourierova řada. 3. Rozklad spojitých neperiodických signálů na harmonické 
složky – Fourierova trans-formace. Příklady, aplikace. 4. Diskrétní signály. Vzorkování. Základní typy 
diskrétních signálů a operace s nimi. Rozklad diskrétních signálů na harmonické složky. Příklady, 
aplikace. 5. Fourierova transformace s diskrétním časem. Diskrétní Fourierova transformace. Im-
plementace algoritmu výpočtu Fourierovy transformace. Příklady, aplikace. 6. Konvoluce. Definiční 
vztahy. Praktický význam. Korelační funkce – autokorelace, křížová korelace. Definiční vztahy, 
praktický význam. 7. Lineární transformace – Laplacova transformace, z-transformace. Definice, 
vlastnosti, použití. 8. Systémy. Základní atributy systémů. Lineární a nelineární systémy. Příklady 
systémů v biologii a medicíně. Systémy a jejich popis – vnější, vnitřní (stavový). 9. Formy vnějšího 
popisu spojitých lineárních systémů – diferenciální rovnice, obrazová a frekvenční přenosová funkce, 
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frekvenční charakteristiky, rozložení nul a pólů, časo-vé charakteristiky. Vzájemné vztahy mezi 
jednotlivými způsoby popisu. 10. Formy vnějšího popisu diskrétních lineárních systémů – diferenční 
rovnice, obrazová a frekvenční přenosová funkce, frekvenční charakteristiky, rozložení nul a pólů, 
časo-vé charakteristiky. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými způsoby popisu. Rozdíly mezi popisem 
spojitých a diskrétních systémů. 11. Stabilita. Definice. Základní vztahy. Stabilita nelineárních a 
lineárních systémů. Krité-ria stability. Praktické aplikace. 12. Spojování systémů. Sériové zapojení. 
Paralelní zapojení. Zpětnovazební zapojení. Vlastnosti zpětnovazebního zapojení, princip 
zpětnovazební regulace. Obecné spojení systémů – metody postupných úprav, Masonovo pravidlo. 

Výukové metody: Přednášky podporované Power Pointovými prezentacemi, přičemž je kladem důraz na 
pochopení základních principů popisovaných metod a algoritmů. Během přednášek jsou studenti průběžně 
interaktivně oslovováni s cílem kontrolovat míru jejich pochopení přednášené látky.  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Oppenheim, A.V. Willsky A.S. Nawab S.H. Signals & Systems. New Jersey, Prentice Hall 1997  
 Kamen, E.W. Heck B.S. Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and Matlab. London, 

Prentice Hall 2000  
 Lathi, B.P. Linear Systems and Signals, Oxford, Oxford University Press 2002  

Bi5445 Zpracování a analýza biosignálů 
Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování předmětu student: - má základní teoretické a metodologické znalosti principů 
metod algoritmů zpracování a analýzy biosignálů; - dokáže vysvětlit souvislosti a vzájemné vztahy mezi 
vlastnostmi reálných procesů a jimi generovaných dat a použitými metodami a algoritmy; - umí aplikovat různé 
metody a algoritmy zpracování dat k dosažení požadovaných výsledků; - navrhnout různé modifikace 
popisovaných algoritmů vhodné pro zpracování dat specifických vlastností.  
Osnova:  

 1. Signál - definice, vlastnosti. Vznik a charakter biomedicínských signálů. Obecné blo-kové schéma 
zpracování a analýzy biosignálů. Základní vlastnosti biomedicínských signálů v časové a frekvenční 
oblasti - signály repetiční, nerepetiční a vázané na vnější události. 2. Signály kardiovaskulárního 
systému. EKG - princip vzniku a základní parametry popi-su celého signálu a jeho částí v časové a 
frekvenční oblasti. Typy rušení EKG a jeho vlastnosti. 3. Algoritmy odstranění základních typů rušení - 
principy odstranění kolísání izoelek-trické linie a síťového rušení. 4. Algoritmy odstranění 
myopotenciálů. Redukce dat. 5. Analýza EKG, principy detekce jednotlivých typů vln v EKG. Různé 
typy záznamů signálu EKG (krátkodobý záznam, dlouhodobý záznam, průběžné monitorování), po-
žadavky na jejich zpracování. 6. Fetální elektrokardiogram, vlastnosti v časové a frekvenční doméně. 
Metody jeho od-dělení od EKG matky - prostorové zprůměrnění. Fonokardiogram – základní vlastnosti 
popisu v časové a frekvenční doméně, vazba na EKG. 7. Variabilita srdečního rytmu (HRV) - princip 
vzniku. Způsoby popisu HRV a vlastnosti frekvenčního spektra ve vazbě na procesy řízení KVS a 
způsoby popisu HRV. Varia-bilita srdečního rytmu ve vazbě na další informace o činnosti KVS. 8. 
Signály elektrické aktivity mozku. Spontánní aktivita EEG. Rušení EEG. Vlastnosti v časové a 
frekvenční doméně. Spektrální hustota výkonu a algoritmy jejího výpočtu. Diagnostické vlastnosti 
frekvenčního spektra signálu EKG. 9. Grafoelementy EEG, jejich vlastnosti s časové doméně, detekce a 
využití v diagnosti-ce. Mapy spontánní elektrické aktivity mozku. 10. Evokované potenciály. 
Kumulační metody pro odstranění šumu. Akusticky evokované potenciály. Vlastnosti, detekce 
významných útvarů a bodů. Vizuálně evokované po-tenciály. Vlastnosti a detekce významných 
parametrů. 11. Elektromyogram. Definice. Geneze. Snímání. Vlastnosti. Využití. 12. Okulografické 
signály. Vlastnosti v časové a frekvenční doméně, zpracování, diagnos-tické využití. 
Elektronystagmogram. 

Výukové metody: Přednášky podporované Power Pointovými prezentacemi, přičemž je kladem důraz na 
pochopení základních principů popisovaných metod a algoritmů. Během přednášek jsou studenti průběžně 
interaktivně oslovováni s cílem kontrolovat míru jejich pochopení přednášené látky.  
Metody hodnocení: zápočet, požadavek pro zápočet: vypracování písemné studie o metodách zpracování a 
analýzy biologických signálů, o kterých nebyla zmínka na přednáškách  
Literatura:  
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 Holčík,J.: Biologické a lékařské signály. [Elektronické studijní texty], http://www.fbmi. 
cvut.cz/predmety/bbls/  

 Bruce, E.N. Biomedical Signal Processing and Signal Modelling. New York, J.Willey & sons 2001  
 Baura G.D. System Theory and Practical Applications of Biomedical Signals. Piscataway, IEEE Press 

2002  
 Cohen, A. Biomedical Signal Processing. Vol. I Time and Frequency Domains Analysis. Vol. II 

Compression and Automatic Recognition. Boca Raton, CRC Press 1986  

Bi6446 Spektrální analýza časových řad 
Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík CSc.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování předmětu student: - má základní teoretické a metodologické znalosti principů 
metod spektrální analýzy časových řad, zejména pro účely dat generovaných biologickými procesy; - dokáže 
vysvětlit souvislosti a vzájemné vztahy mezi vlastnostmi reálných procesů a jimi generovaných dat a použitými 
metodami a algoritmy; - umí aplikovat různé metody a algoritmy zpracování dat k dosažení požadovaných 
výsledků; - navrhnout různé modifikace popisovaných algoritmů vhodné pro zpracování dat specifických 
vlastností.  
Osnova:  

 1. Základní pojmy a definice - spojitý a diskrétní signál, spektrum, energie, výkon, spektrální hustota 
výkonu, autokorelační funkce, ... 2. Násobení signálů okny a jejich vliv na spektrální charakteristiky 
signálu. Odhady průběhu autokorelační funkce pro úplný i neúplný signál, vlastnosti, důsledky. 3. DFT 
– FFT, algoritmy výpočtu pro obecný počet vzorků. Vlastnosti, implementace. 4. Metody spektrální 
analýzy pro rovnoměrně a nerovnoměrně vzorkovaný signál. 5. Neparametrické metody založené na 
výpočtu DFT - periodogram, Bartlettova, Welchova a Blackmanova - Tukeyova metoda. 6. 
Parametrické metody odhadu frekvenčního spektra - modelování signálu průchodem lineární soustavou, 
modely AR, ARMA a MA. 7. Metody založené na AR modelech - Yule - Walkerova metoda. 8. 
Levinsonův - Durbinův algoritmus, vlastnosti, důsledky. Spektrální odhad s maximální entropií. 9. 
Burgova metoda. Spektrální odhad pomocí nepodmíněné metody nejmenších čtverců. 10. Vlastnosti, 
srovnání metod založených na AR modelech, metody odhadu řádu AR modelu. 11. Spektrální odhad 
pomocí modelu MA a ARMA, metody odhadu řádu modelů, vlastnosti, důsledky. 12. Sekvenční 
parametrické metody odhadu spektrální funkce výkonu. 13. Spektrální odhad pomocí metod analýzy 
vlastních čísel - Pisarenkova metoda harmonické dekompozice. 14. Pronyho metody. 

Výukové metody: Přednášky podporované Power Pointovými prezentacemi, přičemž je kladem důraz na 
pochopení základních principů popisovaných metod a algoritmů. Během přednášek jsou studenti průběžně 
interaktivně oslovováni s cílem kontrolovat míru jejich pochopení přednášené látky.  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 IEEE Signal Processing Letters  
 Handbook for Digital Signal Processing. (S.K.Mitra, J.F.Kaiser, eds.), New York, John Wiley & Sons 

1993.  
 Proakis, J.G. et al.: Advanced Digital Signal Processing. New York, Macmillan Publ. Comp. 1992.  
 IEEE Trans. on Signal Processing  
 Oppenheim, A.V., Schafer, R.W.: Digital Signal Processing. London, Prentice Hall 1975.  
 Kay, S.M., Marple, S.L.: Spectrum Analysis - A Modern Perspective. Proc. IEEE, roč.69, č.11, Nov. 

1981, s.1380-1418.  

BPF_OSFI Osobní finance 
Vyučující: Ing. Gabriela Oškrdalová  
Rozsah: 2/2. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - vymezit osobní a rodinné finance, - 
charakterizovat jednotlivé typy půjček, způsoby spoření, investování a řízení rizika, pojistné produkty a produkty 
platebního styku, - objasnit daňové aspekty osobních a rodinných financí, - popsat finanční plánování a jeho 
etapy, - porovnat vlastnické, družstevní a nájemní bydlení, - objasnit problematiku exekucí.  
Osnova:  
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 1)Úvod do osobních a rodinných financí 2)Příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný 
majetek 3) Osobní a rodinné cíle a jejich plánování (osobní a rodinné cíle, kdy začít plánovat své 
finance, sestavení a realizace osobního a rodinného finančního plánu) 4)Půjčky a úvěry (spotřebitelské 
úvěry, hypotéční úvěry, splátkový prodej, kreditní karty, leasing…) 5)Spoření (termínované účty, 
spořící účty, stavební spoření, penzijní připojištění…) 6)Investice (aktivní a pasivní investice; akcie, 
obligace, podílové listy, indexové produkty…) 7)Riziko a zajištění proti němu, pojištění (cestovní, 
úrazové, penzijní, zdravotní a životní pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění 
odpovědnosti, pojištění pro případ nesplacení úvěru, pojištění pro případ nemoci…) 8)Platební styk. 
Elektronické bankovnictví. 9)Bydlení (financování vlastního bydlení, výhody a nevýhody vlastnického, 
družstevního a nájemního bydlení, pojištění, daně) 10) Investice, spoření, úvěry a daně 11) Předlužení 
domácností a způsoby řešení pohledávek po splatnosti 12)Exekuce (za jakých okolností může být 
uvalena, na co a na koho může být uvalena, jak probíhá, jak se proti ní bránit, práva exekutora, dlužníka 
a věřitele, co dělat v případě neoprávněné exekuce…) 13)Osobní a rodinné finance v České republice a 
ve světě 

Výukové metody: přednáška, semináře - zpracování a prezentace seminární práce, diskuze, řešení příkladů  
Metody hodnocení: Průběžné testy v seminářích se budou psát v 7. a 12. týdnu semestru. Za každý test lze 
získat max. 50 bodů (celkem 100 bodů). Zpracování, předložení a prezentace seminární práce bude hodnoceno 
jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - získání alespoň 60 bodů z průběžných 
testů, tedy 60% úspěšnost, - ohodnocení seminární práce jako prospěl. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. 
Dopustí-li se student při zkoušce podvodného jednání (opisování, účast jiné osoby na zkoušce), může mu být 
podle závažnosti provinění udělena klasifikace F.  
Literatura:  

 Syrový, Petr - Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2005. 176 s. 
ISBN 80-247-1098-6. info  

 Šulc, Jaroslav. Penzijní připojištění. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2004. 196 s. ISBN 80-247-
0772-1. info  

 Filip, Miloš. Osobní a rodinné bohatství :kam s penězi. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006. xv, 474 s. 
ISBN 80-7179-416-3. info  

 Syrový, Petr. Financování vlastního bydlení. 5. zcela přeprac. vyd. Praha : Grada, 2009. 143 s. 
ISBN 978-80-247-2388. info  

 Filip, Miloš. Osobní a rodinné bohatství :jak chytře investovat. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2006. xiii, 
381. ISBN 80-7179-523-2. info  

 Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Edited by Pavel Kohout. 5. přeprac a rozš. vyd. Praha : Grada, 
2008. 287 s. ISBN 978-80-247-2559. info  

 Filip, Miloš. Osobní a rodinné bohatství :jak se dobře zajistit. Vyd. 1. V Praze : C.H. Beck, 2006. xi, 
273 s. ISBN 80-7179-466-X. info  

 CALLAGHAN, G.; FRIBBANCE, I.; HIGGINSON, M. Personal Finance. John Wiley & Sons, 2006. 
472 s. ISBN-13: 978-0-470-02855-1.  

BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 
Vyučující: Ing. Svatopluk Nečas  
Rozsah: 2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět je koncipován jako první vstup studentů oborů Finanční podnikání resp. Finance do 
problematiky pojistné vědy. Hlavní cíle kurzu jsou: - porozumění základům teorie pojištění a zajištění; - 
vysvětlení vztahů mezi pojištěním a rizikem, dále pojmů pojištění, pojišťování, pojistné vztahy, zajištění a jeho 
forem a dalších pojmů z teorie pojištění; - osvojení si vztahů mezi právem a pojištěním, právem a povinností 
pojišťovat se; - seznámení studentů s klasifikací pojištění, s pojistnými odvětvími a vybranými produkty 
pojištění pro fyzické osoby; - porozumění základním právním předpisům v pojišťovnictví v České republice, tzn. 
zákonu o pojišťovnictví, zákonu o pojistné smlouvě, zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí apod.; - vymezení struktury pojišťovnictví a komerčních pojišťoven zejména 
v České republice; - charakteristika procesů, které v těchto subjektech pojistného trhu probíhají.  
Osnova:  

 Tématický plán přednášek 
 1. Pojištění, prvopočátky pojištění a pojišťovnictví, historie a současnost 
 2. Pojištění a riziko, pojistný vztah 
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 3. Klasifikace pojištění 
 4. Životní pojištění a jeho produkty 
 5. Neživotní pojištění a jeho produkty 
 6. Zajištění, jeho úkoly a význam 
 7. Právní normy upravující pojišťovnictví 
 8. Komerční pojišťovna 
 9. Prezentace činnosti a pojistných produktů komerční pojišťovny 
 10. Pojišťovnictví, jeho struktura a subjekty 
 11. Mezinárodní instituce v pojišťovnictví 
 12. Pojistný trh a jeho segmentace 
 13. Pojistná terminologie 
 Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky): 1. Úvodní seminář, organizace 

seminářů, podmínky hodnocení a ukončení předmětu, zadání seminárních prací 
 2. Pojistná smlouva 
 3. Likvidace pojistné události 
 4. Pojištění motorových vozidel I. 
 5. Pojištění motorových vozidel II. 
 6. Pojištění nemovitostí a movitých věcí 
 7. Pojištění odpovědnosti za škodu 
 8. Životní pojištění 
 9. Důchodové pojištění; pojištění osob 
 10. Aktuální problémy v pojišťovnictví 
 11. Zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví 
 12. Pojistné podvody 
 13. Kontrolní test (součást zkoušky) 

Výukové metody: přednášky a semináře (zejména prezentace seminárních prací na zadaná témata a diskuse 
k nim)  
Metody hodnocení: Typ výuky: přednášky, semináře Požadavky na ukončení předmětu: a) zpracování, 
předložení (v písemné i elektronické podobě) a prezentace seminární práce na zadané téma (s využitím 
PowerPointu) s hodnocením prospěl. Hodnocení seminární práce je prospěl resp. neprospěl. V případě 
hodnocení neprospěl student nebude student připuštěn ke zkoušce. V případě hodnocení prospěl se může 
seminární práce promítnout do výsledného hodnocení, max. však 5 % (1 bod), dle posouzení vedoucího 
semináře; b) úspěšné absolvování kontrolního testu ze seminářů. Podmínka (bodové ohodnocení) pro úspěšné 
absolvování tohoto testu není striktně definována, neboť test je součástí zkoušky. Podmínka je tedy stanovena 
pro celkové hodnocení zkoušky, nikoli pro její součásti. Tento test ze seminářů může být ohodnocen max. 8 
body. Kontrolní testy ze seminářů se bude psát ve 13. týdnu semestru. Pokud student nemůže tento test fyzicky 
absolvovat (omluvu posoudí vedoucí semináře), napíše test v prvních dvou týdnech zkouškového období. c) 
účast alespoň na 10 seminářích. Zkouškový test a konečné hodnocení: Zkouška má písemnou formu. Obsahem 
zkouškového testu je převážně látka z přednášek a literatury. Podmínka minimálního počtu bodů pro úspěšné 
absolvování testu z přednášek a literatury není striktně definována. Konečná známka je tvořena: výsledkem 
kontrolního testu (max. 8 bodů) a výsledkem testu z přednášek a literatury (max. 12 bodů), popř. i hodnocením 
seminární práce (bonifikace max. 1 bod). Stupnice hodnocení: A: 92 – 100 % (18,4 – 20 bodů), B: 84 – 91 % 
(16,8 – 18,3 bodu), C: 76 – 83 % (15,2 – 16,7 bodu), D: 68 – 75 % (13,6 – 15,1 bodu), E: 60 – 67 % (12 – 13,5 
bodu), F: méně než 60 % (méně než 12 bodů). Student, který bude mít po napsání kontrolního testu a testu 
z přednášek a literatury méně než 12 bodů, opakuje výhradně test z přednášek a literatury. Na opravný test se 
studenti přihlašují. Upozornění: jakékoli podvody nebo pokusy o podvod během zkoušky (např. používání 
"taháků" nebo jiných nedovolených pomůcek, opisování, umožňování opisování, vynášení testů, apod.) nebo 
činnosti ohrožující objektivitu zkoušky budou kvalifikovány jako nedodržení požadavků k ukončení předmětu a 
budou učitelem hodnoceny v IS MU jako "F".  
Literatura:  

 Čejková, Viktória - Nečas, Svatopluk. Pojišťovnictví. 2., přepracované. Brno : Masarykova univerzita, 
2006. 131 s. ISBN 80-210-3990-6. info  

 BLAND, D. Pojištění: principy a praxe. The Chartered Insurance Institute. Londýn, 1993 (překlad ČAP, 
1997)  

 Dryjová, Libuše - Wawerková, Magdalena. Zákon o pojistné smlouvě :komentář. Edited by Ludvík 
Bohman. Praha : Linde, 2004. 381 s. ISBN 80-7201-504-4. info  
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 Ducháčková, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2003. 178 s. ISBN 80-
86119-67-X. info  

 Půlpán, Karel. Slovník bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů. [Praha] : Public History, 1998. 
328 s. ISBN 80-902193-2-2. info  

 Vostatek, Jaroslav. Sociální a soukromé pojištění. Vyd. 1. Praha : CODEX Bohemia, 1996. 601 s. 
ISBN 80-85963-21-3. info  

 BUŠTA, P., PŘIKRYL, V. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v otázkách a odpovědích. Praha: 
Mobil Data, 2001  

C1020 Obecná chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Studium základních fyzikálně-chemických a pro celou chemii obecných zákonitostí. Zahrnuje 
výklad chemických pojmů, základní poznatky o vazbě v chemii, chemických reakcích a jejich energetice, 
o skupenských stavech látek. Součástí přednášky jsou základní informace z elektrochemie a o fyzikálně-
chemických metodách studia vlastností a struktury látek Kurs zahrnuje přednášku a seminář, zaměřený na 
základní stechiometrické a chemické výpočty, názvosloví anorganických sloučenin a na řešení problémových 
úloh z oblasti obecné chemie.  
Osnova:  

 1. Předmět obecné chemie, pojem hmoty, její vlastnosti a formy existence, základní chemické zákony, 
chemické vzorce, chemické látky, čistota látek, stupně čistoty, směsi, fyzikální a chemické 
charakteristiky čistých látek. 2. Atomová symbolika, základní elementární částice, pojem prvku, 
nuklidu, izotopu, izotonu a izobaru, hmotnost atomů a molekul, atomová hmotnostní jednotka m, 
vyjadřování hmotnosti v chemii, látkové množství, molární hmotnost.Atomové jádro, hmotnostní 
defekt, stabilita jader a-, b- a g- radioaktivita, spontánní štěpení, základní pojmy o radioaktivitě látek, 
základní zákon radioaktivních přeměn, Fajans-Soddyho posunová pravidla, jaderné reakce a jejich 
symbolika. 3. Fyzikální rozdíly mikro- a makrosvěta, korpuskulárně-vlnový charakter mikročástic, 
dualismus hmoty, Heisenbergův princip neurčitosti, Bohrův a Sommerfeldův model atomu, Bohrova 
teorie vodíkového atomu, emisní spektra atomu vodíku, rtg. záření, Moseleyův zákon. Schrödingerova 
vlnová rovnice, elektronová vlnová funkce a její význam, pravděpodobnost výskytu částice, hustota 
pravděpodobnosti, atomový orbital, kvantová čísla n, l, m a s, tvary atomových orbitalů, energetické 
stavy a degenerace, výstavbový princip víceelektronových systémů, Pauliho princip výlučnosti, 
Hundovo pravidlo. 4. Periodický zákon a periodický systém prvků, primární a sekundární periodicita 
vlastností prvků. Vlastnosti atomů (ionizační potenciál, elektronová afinita, 
elektronegativita).Historický vývoj názorů na chemickou vazbu, tvorba iontů, ionty s 18 a 20 
valenčními elektrony, iontové poloměry, iontové krystaly, metody studia iontových krystalů. 5. 
Kovalentní a donor-akceptorová vazba, vlnově-mechanický model vazby, překryv atomových orbitalů, 
integrál překryvu, typy překryvů (s, p, d), molekulové orbitaly (MO) a metoda MO-LCAO, výstavbový 
princip MO, molekulové diagramy biatomických homo- a heteronukleárních molekul, ostatní molekuly, 
polarita, stupeň iontovosti, vazebný řád a vaznost atomu, délka kovalentní vazby, vazebná energie. 6. 
Tvar molekul, teorie hybridizace, typy hybridizace, metoda VSEPR.Delokalizované p-systémy, 
rezonance, sloučeniny s nedostatkem elektronů, slabé interakce (van der Waalsovy síly, vazba 
vodíkovým můstkem). 7. Koordinační částice (centrální atom, ligand), koordinační polyedry, cheláty, 
chelátový efekt, vícejaderné komplexy, klastry, strukturní izomerie (vazebná, koordinační a ionizační); 
prostorová izomerie (geometrická, optická). Názvosloví koordinačních sloučenin.Koordinační vazba, 
donor-akceptorové vlastnosti ligandů, základy teorie ligandového pole, oktaedrické, tetraedrické a 
tetragonální komplexy, vysoko- a nízkospinové komplexy, Jahn-Tellerův efekt, spektrální a magnetické 
vlastnosti komplexů. Komplexní rovnováha, stabilita komplexů, mechanismy komplexotvorných 
reakcí, trans-efekt. 8. Stavová rovnice a jednoduché zákony pro ideální plyn, transportní jevy v plynech, 
Grahamův zákon, stavová rovnice reálného plynu, kritický stav, zkapalňování plynů, redukovaná van 
der Waalsova rovnice. Stavová rovnice pro kapaliny, tenze páry, povrchové napětí, viskozita kapalin. 9. 
Obecné vlastnosti pevných látek, krystalová mřížka, Madelungova konstanta, Born-Haberův cyklus, 
mřížková energie, prvky a operace symetrie, symetrie molekul a iontů. Pásová teorie vazby v pevných 
látkách, vlastnosti kovů, kovová vazba, vodiče, polovodiče a izolanty. 10. Typy a mechanismy 
chemických reakcí, energetické změny při průběhu chemických reakcí, základní thermodynamické 
veličiny (U,H,G,S) a zákony, thermodynamické podmínky průběhu chemických reakcí. Vratné reakce, 
zákon rovnováhy, rovnovážná konstanta, vliv změny koncentrace, tlaku a teploty na rovnováhu, Le 
Chatelier-Brownův princip, reakční kinetika, rychlost reakce, rychlostní zákon, rychlostní konstanta, 
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řád reakce, molekularita reakce, vliv teploty na reakční rychlost, Arrheniova rovnice, aktivační energie, 
reakční koordináta, homogenní a heterogenní katalýza. 11. Rovnováha ve vícefázovém systému, 
Gibbsovo pravidlo fází, definice fáze, složky a stupně volnosti, roztoky, rozpustnost, vyjadřování 
koncentrace, vodivost roztoků, elektrolytická disociace, solvatace a asociace iontů, iontová síla, aktivita 
a aktivitní koeficient. Srážení a součin rozpustnosti, vlastnosti zředěných roztoků, Raoultův zákon, 
ebulioskopie a kryoskopie, základní fázové diagramy jedno- a dvousložkových systémů, destilace, 
rektifikace a destilace s vodní parou, sublimace, tavení. 12. Arrheniova, Brönstedova-Lawryho a 
Lewisova teorie kyselin a zásad, solvoteorie kyselin a zásad, superkyselá prostředí, acidita a bazicita 
vodných roztoků, síla kyselin, stupnice pH, hydrolýza solí, tlumivé roztoky, kapacita tlumivých 
roztoků. 13. Základní pojmy v oblasti elektrolýzy, Faradayovy zákony, coulometrie, elektrochemické 
potenciály, typy elektrod, standardní elektrodové potenciály, standardní vodíková elektroda, Nernstova 
a Nernst-Petersova rovnice, galvanické články. 14. Absorpce elektromagnetického záření, funkce 
spektrometru. Molekulární spektra, infračervená a Ramanova spektroskopie, elektronová spektroskopie, 
luminiscence (fosforescence a fluorescence). Magnetické vlastnosti látek, magnetický moment atomu a 
jádra, dia- a s, ferro- a antiferromagnetismus.Rentgenová strukturní analýza, hmotnostní spektroskopie. 

Výukové metody: Přednáška dvakrát týdně 2 hodiny, konzultace.  
Metody hodnocení: Výuka formou přednášky. Z kapacitních důvodů bude přednáška probíhat v aule a paralelně 
v učebně F1, do které bude výklad přenášen pomocí TV kamery. Zkouška je písemná dvouhodinová. 
K úspěšnému slžení zkoušky je zapotřebí dosáhnout 50% bodů.  
Literatura:  

 Zumdahl, Steven S. - Zumdahl, Susan A. Chemistry. 6th ed. Boston : Houghton Mifflin Company, 
2003. xxiv, 1102. ISBN 0-618-22156-5. info  

 Hill, John W. General chemistry. 4th ed. Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2005. xxvii, 
107. ISBN 0-13-118003-7. info  

 Klikorka, Jiří - Hájek, Bohumil - Votinský, Jiří. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 1989] a. 2. 
nezměn. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. info  

 Hála, Jiří. Pomůcka ke studiu obecné chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 85 s. 
ISBN 80-210-0289-1. info  

 Vacík, Jiří. Obecná chemie [Vacík, 1986]. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 303 
s. info  

C1040 Obecná chemie - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit vztah molekulové struktury 
a makroskopických vlastností látek. Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět: konceptům 
obecné chemie a umět je používat.  
Osnova:  

 Vstupní test. 
 1. Látkové množství 
 2. Kvantová teorie. 
 3. Atomy, metrická struktura molekul. 
 4. Symetrie. 
 5. Interakce orbitalů. 
 6. Boltzmannovo rozdělení. Spektroskopie. NMR. 
 7. Plyny. 
 8. Termochemie. 
 9. Chemické rovnováhy. 
 10. Kyseliny a báze, autoprotolýza. Donory a akceptory. 
 11. Elektrody a elektrochemické články. 

Výukové metody: Výpočtové cvičení a diskuze  
Metody hodnocení: Průběžné testy a v případě nesplnění na více než 50 % zápočtový test (nutnost dosáhnout 
více jak 50% bodů)  
Literatura:  
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 Růžička, Antonín - Toužín, Jiří. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických 
sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info  

 nové vydání uvedené literatury z r. 2000  

C2130 Úvod do chemoinformatiky a bioinformatiky 
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurs je zaměřen na získání úvodních znalostí v oblasti chemoinformatiky a bioinformatiky. 
Základní ideou předmětu je spojit pojetí informace v chemoinformatice, kde klíčovým objektem jsou malé a 
střední molekuly a předpověď jejich vlastností, s pojetím informace v bioinformatice, kde objektem zájmu jsou 
především biopolymery, zejména bílkoviny a nukleové kyseliny. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 
Porozumět a reprezentovat 2-D a 3-D struktury biomolekul v počítači; Pracovat s metodami a s technologiemi, 
jak se z informace o genomu dostat až k funkční předpovědiů Porozumět základním přístupům předpovědi 
vztahu struktura – aktivita – biologická funkce  
Osnova:  

 1.Co je chemoinformatika a bioinformatika, souvislost a rozdílnost disciplín 2.Reprezentace a 
manipulace s dvoudimenzionálními (2-D) strukturami 3.Způsoby vyjádření 3-D struktury molekuly a 
molekulárního systému 4.Molekulární deskriptory 5.Modely pro studium kvantitativních vztahů mezi 
strukturou a aktivitou látek – QSAR 6.Metody pro měření molekulární podobnosti 7.Molekulárně 
biologické databáze. Vyhledávání genů 8.Přiložení páru sekvencí (sequence alignment). Principy, 
programy. Vícesekvenční příložení (multiple sequence alignment) 9.Predikce genů, fylogenetická 
evoluční analýza 10.Predikce sekundárních struktur proteinů, základní strukturní 2D a 3D motivy 
11.Vztahy sekvence-funkce, sekvenční homologie, konzervované úseky, proteinové rodiny 12.3-D 
topologie proteinů, předpověď 3-D struktury, threading 13.Metody analýzy velkého množství dat, 
virtuální prohledávání 

Výukové metody: přednášky s praktickými demonstracemi  
Metody hodnocení: Pisemný test  
Literatura:  

 Leach, Andrew R. - Gillet, Valerie J. An introduction to chemoinformatics. Dordrecht : Springer, 2005. 
xv, 259 s. ISBN 1-4020-1347-7. info  

 Chemoinformatics :theory, practice, & products. Edited by Barry A. Bunin. Dordrecht : Springer, 2007. 
xi, 295 s. ISBN 9871402050008. info  

 Xiong, Jin. Essential bioinformatics. 1st pub. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. xi, 339 s. 
ISBN 0-521-60082-0. info  

 Mount, David W. Bioinformatics :sequence and genome analysis. 2nd ed. Cold Spring Harbor, N.Y. : 
Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004. xii, 692 s. ISBN 0-87969-712-1. info  

C2140 Aplikovaná matematika pro chemiky 
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurs navazuje na předměty C1470 – Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a C1475 – 
Úvod do matematiky pro chemoinformatiky – seminář a rozšiřuje zde získané vědomosti o kapitoly z algebry, 
geometrie a matematické analýzy, které využije student oboru bioinformatika v chemii. Zvláštní pozornost je 
věnovaná zejména Eukleidovské geometrii ve 3D prostoru a transformacím souřadnic. Kapitoly z matematické 
analýzy jsou vybrány vzhledem k praktickému využití v chemii. Jedná se zejména o diferenciální počet funkcí 
jedné a více proměnných a diferenciální rovnice. Absolvent kursu získá také informace o numerických metodách 
derivování a integrace.  
Osnova:  

 1.Vektorová algebra, vektorové prostory. 2.Analytická geometrie v prostoru – geometrické útvary a 
jejich matematické vyjádření. 3.Soustavy souřadnic a transformace mezi nimi – využití v molekulovém 
modelování. 4.Diferenciální počet funkcí jedné proměnné – totální diferenciál. 5.Taylorův rozvoj a jeho 
aplikace v molekulové mechanice. 6.Diferenciální rovnice 1. řádu a jejich praktické využití v chemii. 
7.Diferenciální rovnice 2. řádu a jejich praktické využití v chemii. 8.Numerické metody derivování. 
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9.Numerické metody integrování. 10. Aplikace diferenciálních rovnic v molekulovém modelování. 11. 
Fourierovy řady. 12. Počet pravděpodobnosti – náhodná čísla a jejich generování. 

Výukové metody: Přednášky kombinované s praktickým cvičením.  
Metody hodnocení: Písemná zkouška.  
Literatura:  

 Mathematical problems for chemistry students. Edited by György Póta. 1st ed. Amsterdam : Elsevier, 
2006. viii, 250. ISBN 9780444527936. info  

 Mackenzie, Aulay. Mathematics and statistics for life scientists. 1st pub. New York : Taylor & Francis, 
2005. vi, 175 s. ISBN 1-85996-292-0. info  

 Turrell, George. Mathematics for chemistry and physics. San Diego : Academic Press, 2002. xiv, 408 s. 
ISBN 0-12-705051-5. info  

C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii 
Vyučující: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurs je určen všem, kteří chtějí získat základní přehled o vizualizacích v molekulovém 
modelování. Student je postupně seznamován s postupy získání dat z databáze, jejich validací, přípravou pro 
počítačové simulace až po vizualizace výsledků a tvorbu grafických výstupů ve formě prezentací nebo posterů. 
Cílem kursu není seznámení s jednotlivými metodami počítačové chemie.  
Osnova:  

 1.Zobrazení molekul, převod 2D zobrazení do 3D a naopak. 2.Přehled programů pro vizualizaci 
molekul. 3.Strukturní databáze bilomolekul a jejich prohledávání. 4.Validace struktur získaných 
z databází a příprava dat pro molekulové modelování – program WHAT IF a jeho WWW server. 
5.Vizualizace molekul pomocí programu VMD. 6.Vizualizace trajektorií molekulové dynamiky – 
program VMD. 7.Zpracování dat z MD a jejich vizualizace – programy gnuplot, xmgrace. 8.Program 
TRITON – možnosti vizualizace. 9.Program TRITON – aplikace v molekulovém modelování. 10. 
Příprava grafických prezentací – Open Office, PovRay, Render3D a tvorba stereoobrázků. 11. Tvorba 
animací a možnosti rozšíření programu VMD. 12. Vizualizace molekul v ostatních programech – 
Chimera, PyMol. 

Výukové metody: Praktická cvičení u počítače.  
Metody hodnocení: Praktická znalost programů VMD a Triton. Prezentace obsahující kromě textu také grafy, 
video ukázky a obrázky.  
Literatura:  

 Molecular modeling of proteins. Edited by Andreas Kukol. Totowa, N.J. : Humana Press, 2008. xi, 390 
p. ISBN 978-1-58829-864. info  

 Höltje, Hans-Dieter - Folkers, Gerd. Molecular modelling :basic principles and applications. Edited by 
Thomas Beier - Wofgang Sippl - Didier Rognan. Weinheim : VCH Verlagsgesellschaft, 1997. xii, 194 
s. ISBN 3-527-29384-1. info  

 Molecular modeling of nucleic acids. Edited by Neocles B. Leontis - John SantaLucia. Washington : 
American Chemical Society, 1998. x, 435 s. ISBN 0-8412-3541-4. info  

 http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/  

C2700 Základy organické chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu je porozumění základům organické chemie zejména a seznámení se 
s hlavními pojmy, názvoslovím, vztahy mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin, jakož i základy 
syntézy.  
Osnova:  

 Obsah předmětu a jeho vazby na ostatní chemické disciplíny. Principy organicko chemického 
názvosloví. Geometrie uhlíkatých sloučenin, jejich vyjádření chemickými vzorci. Typy vazeb, jejich 
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polarita, polarizovatelnost, energie, délka. Distribuce elektronů na vazbách-indukční a mezomerní efekt. 
Chemické reakce jako redistribuce vazeb, homo- a heterolýza vazeb. Typy organických reakcí. Kyselost 
a bazicita H-X systémů. Reaktivní intermediáty (radikály, kationty, anionty, karbeny aj.), jejich vznik a 
stabilita. Měkkost a tvrdost reagentů, nábojově a orbitalově řízené reakce. Reakční cesta a její 
energetický profil. Kinetika a termodynamika reakcí. Chemo- a regioselektivita, kinetická a 
termodynamická kontrola průběhu reakce. Alkany a cykloalkany, jejich nomenklatura. Isomerie 
řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů se zvláštním zřetelem k cyklohexanovému kruhu, stabilita 
kruhů. Spojování cyklohexanových kruhů. Newmanova projekce. Stereoisomerie u cykloalkanů. 
Nomenklatura isomerů (cis-, trans-, E-, Z-), Cahnova-Ingoldova-Prelogova pravidla. SR jako typická 
reakce alkanů a jejich mechanismus. Alkeny, stereoisomerie. Radikálové a elektrofilní adiční reakce, 
jejich přehled, mechanismus a stereochemie adičních reakcí. 1,3-Dipolární cykloadice. Polymerace 
vinylových monomerů. Dieny a polyeny (kumulované, isolované, konjugované). Reakce probíhající na 
konjugovaných dienech (podmínky pro 1,2- a 1,4-adice a jejich průběh, vysvětlení). Dielsovy-Alderovy 
reakce. Isoprenoidy a terpenoidy. Principy elektronových spekter (UV – VIS spektrofotometrie) - 
barevnost. Alkyny a jejich struktura. Vlastnosti trojné vazby, adiční reakce (elektrofilní i nukleofilní), 
kyselost vodíku na koncovém ethynylu. Syntéza alkynů. Aromatický stav a jeho demonstrace 
(delokalizační energie). Benzoidní a nebenzoidní aromáty. Vlastnosti aromatických sloučenin, 
mechanismus elektrofilní aromatické substituce. Vliv substituce na jádře na vstup dalšího elektrofilu. 
Možnosti nukleofilních substitucí na aromatickém skeletu (SN1 – diazoniové soli, adičně-eliminační 
(SN2) - Jacksonův-Meisenheimerův komplex, eliminačně-adiční - aryny). Jednotlivé typy SEAr, 
generace elektrofilního reagentu. Využití rozkladu diazoniových solí pro přípravu jiných derivátů. 
Adiční a oxidační reakce aromátů a jejich podmínky. Reakce na kondensovaných aromatických 
sloučeninách (SEAr, adičně-eliminační reakce). Halogenderiváty a jejich strukturní typy, rozdělení 
z hlediska reaktivity. Mechanismus nukleofilních substitucí SN1 a SN2, vliv struktury a solventu, 
selektivita a stereochemie. Ambidentní nukleofily. Eliminační reakce jako konkurenční reakce SN, 
jejich průběh, selektivita a stereochemie, podmínky preference substituce versus eliminace. 
Halogenderiváty v životním prostředí. Hydroxysloučeniny, alkoholy a fenoly. Reaktivita hydroxylové 
skupiny, kyselost a vliv uhlíkatého zbytku na míru kyselosti. Způsob substituce a eliminace 
hydroxylové skupiny. Reakce na uhlíkatém zbytku hydroxysloučenin. Oxidace alkoholů. 
Polyhydroxyderiváty. Technicky důležité alkoholy a fenoly. Ethery - struktura a chemické názvosloví. 
Fyzikální vlastnosti ve srovnávání s alkoholy. Typické chemické vlastnosti, štěpení vazby C-O, tvorba 
peroxidických sloučenin. Epoxidy a cyklické ethery, jejich chemické vlastnosti. Crownethery a jejich 
použití, PTC. Epoxidové pryskyřice. Chinony, struktura a chemické vlastnosti. Syntéza chinonů. 
Thioly, disulfidy a sulfidy. Srovnání s kyslíkatými analogy. Produkty oxidace - sulfinové a sulfonové 
kyseliny, sulfoxidy a sulfony. Sulfonové kyseliny a jejich funkční deriváty (sulfochloridy, estery, 
sulfonamidy, sultony, sultamy), jejich reaktivita a užití. Vytváření a transformace vazeb C-S, C=S, S-S, 
S-O, S-N, S-Cl. Technicky a fyziologicky významné sloučeniny. Estery minerálních kyselin (sulfáty, 
nitráty, nitrity, fosfáty). Příprava a využití (syntetická činidla, anionaktivní tenzidy, výbušiny, 
fyziologicky aktivní látky). Organokovové a elementorganické (P, Si, B) sloučeniny, názvosloví. Vliv 
prvku (alkalické kovy, Mg, d-kovy, jejich elektronegativita) na chemické vlastnosti sloučeniny. 
Základní představitelé organokovových sloučenin, jejich příprava, reaktivita a využití v organické 
syntéze. Aminosloučeniny, typy, názvosloví. Základní reaktivita. Diazotace a využití diazonových solí. 
Aminoxidy a jejich využití. Enaminy. Kvarterní amoniové soli, Hoffmanova eliminace. Kvarterní 
amoniové soli jako kationaktivní tenzidy. Diazoalkany, diazoestery, diazoketony - jejich příprava a 
reaktivita. Arndtův-Eistertův-Wolfův přesmyk. Azidy (Curtiovo a Schmidtovo odbourání). 
Nitrosloučeniny, struktura a chem. názvosloví. Vliv nitroskupiny na uhlíkatý zbytek. Redukce 
nitrosloučenin. Azosloučeniny, azoxysloučeniny a hydrazolátky. Technicky významné nitrolátky, 
výbušiny. Nitrily a isokyanidy, struktura, příprava a reakce. Karbonylové sloučeniny. Charakterizace 
karbonylu, nukleofilní adice, adičně eliminační reakce s kyslíkatými, uhlíkatými, dusíkatými a sirnými 
nukleofily. Základní jmenné reakce karbonylových sloučenin. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů. 
Konjugovaná (Michaelova) adice. Vytváření, aktivace a deaktivace C=O skupiny. Prakticky významné 
karbonylové sloučeniny. Karboxylové kyseliny, jejich struktura a chemické vlastnosti. Vliv uhlíkatého 
zbytku a substituce na kyselost. Funkční deriváty karboxylových kyselin (estery, halogenidy, 
anhydridy, amidy), jejich příprava a srovnání jejich vlastností a z toho vycházející využití v organické 
syntéze. Pyrolytické cis-eliminace. Prakticky významné sloučeniny. Tuky a jejich struktura, 
zmýdelnění. Substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny - laktony, laktidy, 
aminokyseliny - laktamy, halogenkyseliny, oxokyseliny Princip a použití IR spektroskopie. Deriváty 
kyseliny uhličité, jejich klasifikace a základní typy, jejich syntéza, reaktivita a syntetické aplikace. 
Fyziologická aktivita, fytoefektorické účinky, syntetické materiály. Heterocyklické sloučeniny. 
Struktura a systematické názvosloví heterocyklických sloučenin. Elektronová struktura a vliv na 

38 
 



 
 

chemické vlastnosti. Tříčlenné kruhy s jedním heteroatomem, způsob jejich otevírání. Pyrrol, thiofen a 
furan, srovnání jejich chemických vlastností. Indol, indoxyl, indigo (struktura, princip barvení 
kypovými barvivy). Imidazol, pyrazol, thiazol, oxazol - jejich základní chemická charakteristika. 
Pyridin, struktura a chemické vlastnosti. Pyridiniové soli a pyridinium-1-oxid, struktura a reaktivita. 
Chinolin a isochinolin. Pyrazin, pyrimin (báze nukleových kyselin), pyridazin - struktura. Puriny 
(základní představitelé, báze nukleových kyselin). Princip a použití NMR spektroskopie jader 1H, 13C. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Přednáška. Písemný test a ústní zkouška.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Svoboda, Jiří. Organická chemie. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2005. 310 s. ISBN 80-7080-
561-7. info  

 Potáček, Milan. Organická chemie :pro biology. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 
1995. 208 s. ISBN 80-210-1125-4. info  

  Virtual Textbook of Organic Chemistry: 
http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro1.htm  

doporučená literatura  

  E-knihy na http://books.google.com/: klíčová slova pro vyhledávání: Organic Chemistry; 
Stereochemistry; Chemical nomenclature; apod.  

 Carey, Francis A. - Sundberg, Richard J. Advanced Organic Chemistry, Part B. New York : Plenum 
Press, 1990. 800 s. info  

  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.  
 Solomons, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York : John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 121. 

ISBN 0-471-01342-0. info  
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana.  
  Jmenné reakce: http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/; 

http://www.chempensoftware.com/organicreactions.htm.  
 Cram, Donald J. Organic chemistry [Cram, 1964]. Edited by George S. Hammond. 2nd ed. New York : 

McGraw-Hill Book Company, 1964. 846 s. info  
  SVOBODA, J., Organická chemie. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2005. 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-561-7/pages-img/obsah.html.  
 Roberts, John D. - Caserio, Marjorie C. Modern organic chemistry. New York : W.A. Benjamin, 1967. 

844 s. info  
 Hrnčiar, Pavol. Organická chémia. 3., preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1990. 708 s. ISBN 80-08-00028-7. info  
 McMurry, John. Organic chemistry. 4th ed. Pacific Grove : Brooks/Cole publishing company, 1995. 

1243 s. +. ISBN 0-534-23832-7. info  
 March, Jerry. Advanced organic chemistry :reactions, mechanisms and structure. 4th ed. New York : 

John Wiley & Sons, 1992. xv, 1495 s. ISBN 0-471-60180-2. info  
 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  
  Doporučené názvoslovné principy IUPAC (angl..): http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/; 

(české): http://www.imc.cas.cz/cz/umch/iupaccentre.htm.  
 Morrison, Robert Thornton - Boyd, Robert Neilson. Organic chemistry [Morrison, 1987]. 5th ed. 

Boston : Allyn and Bacon, 1987. 1413 s. ISBN 0-205-08453-2. info  

C3150 Základy fyzikální chemie - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Seminární cvičení, které doprovází předmět C4660 Základy fyzikální chemie. Úvod do 
základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, chemické termodynamiky, 
elektrochemie a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností. Po 
úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět základům a východiskům konceptů teoretické chemie.  
Osnova:  
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 Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4660. Aktivní forma výuky v semináři 
směřuje k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům. Seminář je 
doprovázen volitelnou možností individuálně procvičovat probíranou látku formou elektronických testů 
v IS. 

Výukové metody: Studenti pracují ve skupinách po čtyřech na každém z 12 projektů, který je zadán na tištěném 
formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky, kalkulátory a 
přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné doplnit 12 nepovinnými 
elektronickými testy.  
Metody hodnocení: Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 a je 
z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, relativní 
hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře 
(160 a více bodů).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

neurčeno  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 
ISBN 0-19-850101-3. info  

 http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh/  
 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York : Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C3200 Chemická literatura 
Vyučující: doc. RNDr. Ctibor Mazal CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurz uvádí do základních postupů; získávání informací v chemii. Seznamuje se hlavními 
primárními, sekundárními a terciárními zdroji chemických informací a s postupy a možnostmi praktického 
provádění rešerší. Podrobněji jsou probrány hlavní on-line zdroje dostupné na fakultě: produkty ISI (Web of 
Science), CAS (SciFinder) Beilsteinovo a Gmelinovo kompendium (CrossFire - Beilstein Commander), a 
základní možnosti využití internetu při získávání chemických informací. Hlavní postupy jsou procvičovány 
prakticky.  
Osnova:  

 1. Zdroje chemických informací. Primární, sekundární a terciární literatura. Typy dokumentů. Obecná 
strategie rešerše. 2. Produkty ISI. Current Contents, Scientific Citation Index. Citační analýza. 
Seznámení s Web of Science. 

 3. Chemical Abstracts. Členění abstract, struktura abstraktu, indexy CA. Možnosti rešerše v CA, 
SciFinder a STN. 

 4. Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Struktura a vnitřní systém databáze. Beilstein 
commander, online přístup pomocí CrossFire. 

 5. Praktické provádění rešerše pomocí CrossFire. 
 6. Online přístup k primárním zdrojům. Elektronické časopisy, Science direct a podobné přístupy. 

Patentová literatura, DEPATIS - příklad elektronické databáze. 
 7. Katalogy knihoven - přístup přes Internet. 
 8. Získávání chemických informací na Internetu. ChemWeb a další chemické metastránky. 
 9. Praktické procvičení vyhledávání informací dostupnými prostředky. 
 10. Základní zdroje informací v anorganické chemii. Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, 

struktura databáze, elektronický přístup pomocí Beilstein commanderu a CrossFire. 
 11. Přístup a možnosti databází CCDC (The Cambridge Crystallographic Data Center). 
 12. Základní zdroje informací v biochemii, seznaámení se základními biochemickými časopisy, 

periodiky, příručkami a učebnicemi, jejich dostupnost v tuzemsku. 
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 13. Provádění rešerší v dostupných databázích (Medline a d.), biochemické informace na Internetu, 
nejdůležitější místa, praktické ukázky: http://orion.chemi.muni.cz/pskl/vyuka/biochem_info.html 

 14. Základní zdroje informací v chemii životního prostředí. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Ústní zkouška ověří praktické dovednosti při využití dostupných on-line prostředků 
(SciFinder Scholar, Web od Science, CrossFire Commander).  
Literatura:  

 Vymětal, Jan. Odborná literatura a informace v chemii. 1. vyd. Praha : Orac, 2001. 377 s. ISBN 80-
86199-33-9. info  

 Šilhánek, Jaroslav. Úvod do chemické informatiky. 1. vyd. Praha : VŠCHT, 1994. 151 s. ISBN 80-7080-
218-9. info  

 Klán, Petr. Chemická informatika :úvod do používání Internetu. Praha : Ústav informatiky Akademie 
věd ČR, 1999. 1 svazek (. ISBN 80-86238-01-6. info  

C3210 Strukturní bioinformatika 
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurs je zaměřen na získání úvodních znalostí v oblasti strukturní bioinformatiky. Student se 
nejprve seznámí s rozdílem mezi informací obsaženou explicitně a implicitně v genomu. Dále získá přehled 
o reprezentaci 3-D struktury molekul v počítači. Bude seznámen se základními strukturními motivy bílkovin a 
nukleových kyselin, pozná aparát, který umožní 3-D strukturu předpovídat a ujasní si podmíněnost funkce 
biopolymerů jejich 3-D strukturou. Na závěr se pak obeznámí s možnostmi praktických aplikací výše uvedených 
postupů a znalostí pro návrhy nových biologicky aktivních molekul.  
Osnova:  

 1.Co je strukturní bioinformatika, definice předmětu. 2.Jak získat 3-D strukturu molekuly a 
molekulárního systému 3.Základní strukturní motivy v bílkovinách, struktura bílkovin 4.Základní 
strukturní motivy v nukleových kyselinách, struktura nukleových kyselin 5.Energie jako klíčový 
fenomén při předpovědi 3-D struktury 6.Molekulová mechanika 7.Řešení konformačního problému, 
konformační prohledávání 8.Ukládání 3-D dat v databázích, pdb formát 9.Homologní modelování a 
„threading“ 10.Molekulární komplexy, docking 11.Strukturní bioinformatika a návrhy biologicky 
aktivních látek 12.Návrhy léků na bázi receptoru a farmakoforu 

Výukové metody: Teoretická příprava fromou přednášky.  
Metody hodnocení: Písemné testy, ústní zkouška.  
Literatura:  

 Structural bioinformatics. Edited by Philip E. Bourne - Helge Weissig. Hoboken, N.J. : Wiley-Liss, 
2003. xix, 649 p. ISBN 0-471-20199-5. info  

C3580 Biochemie 
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti biologických disciplín získali základní znalosti z obecné 
biochemie pro své další biologické vzdělání a byli tak schopni porozumet základním vlastnostem a funkci 
bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů, enzymologii, metabolismu a bioenergetice.  
Osnova:  

 1. ÚVOD 2. BÍLKOVINY - Struktura, vlastnosti a funkce 3. NUKLEOVÉ KYSELINY - Struktura, 
vlastnosti a funkce 4. SACHARIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 5. LIPIDY - Struktura, vlastnosti a 
funkce 6. ENZYMOLOGIE 7. METABOLISMUS A BIOENERGETIKA 8. METABOLISMUS 
SACHARIDŮ 9. FOTOSYNTÉZA 10.METABOLISMUS LIPIDŮ 11.METABOLISMUS BÍLKOVIN 
12.REGULACE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ 
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Výukové metody: Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních 
programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.  
Metody hodnocení: Zkoušky probíhají písemnou formou, student dostává test se třemi otázkami z oblasti 
statické biochemie, enzymologie a metabolismu a bioenergetiky a čtyri vzorce základních sloučenin, které má 
určit a uvést jejich funkci. Čas učený na test je 1 hodina. Každá otázka je klasifikována samostatně pro celkové 
hodnocení A-F.  
Literatura:  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591 s. 
ISBN 0-471-39223-5. info  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. - Pratt, Charlotte W. Fundamentals of biochemistry :life at the 
molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930. 
info  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha : Victoria 
Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

 Glatz, Zdeněk Biochemie I-III. Podklady k přednáškám  
 Biochemie. Edited by Zdeněk Vodrážka. 2. opr. vyd. Praha : Academia, 1996. 191 s. ISBN 80-200-

0600-1. info  
 Boyer, Rodney. Concepts in biochemistry. 2nd ed. New York : John Wiley & Sons, 2002. xxv, 626 s. 

ISBN 0-470-00377-4. info  

C4020 Pokročilá fyzikální chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: V druhém modulu fyzikální chemie jsou dále rozvíjeny základní koncepty teoretické chemie 
s důrazem na vztah mezi mikroskopickou strukturou a makroskopickými vlastnostmi látek. Studenti si osvojí 
kvantitativní přístup k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Jsou zahrnuty kapitoly 
z kvantové chemie, chemické statistiky, termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. Předmět společně s kurzem 
C4660 Základy fyzikální chemie, na který navazuje, má za cíl obsáhnout poznání základů fyzikální chemie 
v rozsahu bakalářského studijního programu chemického zaměření. Podmínkou zápisu je absolvování C4660.  
Osnova:  

 (1) Variační metoda, prostá (HMO) a rozšířená (EHT) Hückelova metoda, Z-matice, Mullikenova 
populační analýza. Metoda selfkonzistentního pole. Metody funkcionálu hustoty. 

 (2) Elektronové, vibrační, rotační a translační stavy molekul. Lineární harmonický oscilátor, energie 
nulového bodu, vibrace dinukleární molekuly, tuhý rotor. 

 (3) Kanonický soubor a kanonická partiční funkce, statisticko-termodynamické vyjádření vnitřní 
energie, entropie a Gibbsovy funkce, rovnovážná konstanta. 

 (4) Reálné plyny, stavové rovnice, fugacita, fugacitní koeficient a jeho závislost na tlaku, kritický stav, 
princip korespondujících stavů. 

 (5) Termodynamické závislosti, teplotní závislost vnitřní energie a entalpie, adiabatická expanze. Popis 
směsí, mísení, parciální molární veličiny, Gibbs-Duhemova rovnice. 

 (6) Koligativní vlastnosti, zvýšení bodu varu a snížení bodu tuhnutí, osmóza. Fázová rovnováha 
v dvousložkových systémech, azeotropy, soustavy s chemickou reakcí. 

 (7) Aktivity iontů, Debye-Hückelova teorie, iontová atmosféra. Termodynamika elektrochemických 
článků, závislost elektromotorické síly na teplotě. 

 (8) Kinetická teorie ideálního plynu, Maxwell-Boltzmannovo rozdělení rychlostí, rozdělení energií, 
mezimolekulové srážky, srážkový průřez, frekvence srážek, střední volná dráha. 

 (9) Transportní vlastnosti, tok molekulární veličiny, statistické zpracování difúze (random walk), 
transport iontů, vodivost, Debye-Hückel-Onsagerova teorie, iontové pohyblivosti. 

 (10) Kinetika reakcí se složeným mechanismem, přiblížení stacionárního stavu, monomolekulární 
reakce, katalýza a autokatalýza, chemické oscilace. 

 (11) Závislost reakční rychlosti na teplotě. Teorie tranzitního stavu, srážková teorie, PES a reakční 
koordináta, aktivovaný komplex a tranzitní stav, Eyringova rovnice. 

 (12) Modely elektrodové dvojvrstvy, výměnná proudová hustota, Butler-Vollmerova rovnice, přepětí a 
polarizace, koroze. Elektrická dvojvrstva. 
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Výukové metody: Předmět tvoří 12 nepovinných přednášek. Průběžné studium je možné doplnit 12 
nepovinnými elektronickými testy.  
Metody hodnocení: Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu e-testu v trvání 100 minut. Test tvoří 
30 otázek s volbou jedné odpovědi ze čtyř nabízených; maximální počet bodů je 50 (A: 50-44; B: 43-39; C: 38-
34; D: 33-29; E: 28-24; F: 23-0 bodů; P: 50-19; N: 18-0 bodů).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 
1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

neurčeno  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 Moore, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha : Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. info  
 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York : Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Seminární cvičení, které doprovází předmět C4020 Pokročilá fyzikální chemie. Studenti si 
osvojí kvantitativní přístup k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Důraz je kladen 
na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností.  
Osnova:  

 Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4020. Aktivní forma výuky v semináři 
směřuje k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům. 

Výukové metody: Studenti pracují ve skupinách po čtyřech na každém z 12 projektů, který je zadán na tištěném 
formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky, kalkulátory a 
přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné doplnit 12 nepovinnými 
elektronickými testy.  
Metody hodnocení: Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 a je 
z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, relativní 
hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře 
(160 a více bodů).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 
1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 
pub. New York : Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C4660 Základy fyzikální chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Úvod do základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, 
chemické termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a 
makroskopických vlastností. Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět základům a východiskům 
konceptů teoretické chemie.  
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Osnova:  

 (1) Kvantová chemie. Kvantová teorie, pozorovatelné veličiny a operátory, Schrödingerova rovnice, 
vlastní funkce a energie, orbitaly, elektronová struktura atomů a molekul, repulze elektronů, spin. (2) 
Struktura molekul. Jaderná a elektronová struktura molekul, PES, symetrie molekul, vibrace, rotace, 
translace, elektronová hustota, mezimolekulové síly. (3) Statistická termodynamika. Populace, 
konfigurace, váha, Boltzmannova statistika, partiční funkce. (4) Interakce molekul s fotony. 
Spektroskopie, výběrová pravidla, rotační, vibrační a elektronová spektra, fluorescence a fosforescence, 
magnetická resonance, difrakční techniky. (5) Fenomenologická termodynamika. Termodynamický 
systém a jeho popis, termodynamické děje, 0. a 1. věta, teplo a práce, stavové funkce, entalpie, tepelné 
kapacity, termochemie, reakční a slučovací entalpie, standardní stav. (6) Termodynamické kritérium 
samovolnosti. Entropie, 2. věta, Clausiova nerovnost, Gibbsova a Helmholtzova funkce, maximální 
práce, 3. věta, absolutní entropie. (7) Ideální a reálné systémy. Spojená formulace 1. a 2. věty, 
závislost Gibbsovy funkce na teplotě a na tlaku, chemický potenciál, fugacita, aktivita, roztoky, změna 
složení. (8) Fázová rovnováha. Podmínka fázové rovnováhy, Gibbsův zákon fází, fázové diagramy 
jedné a více složek. (9) Chemická rovnováha. Reakční a standardní reakční Gibbsova funkce, reakční 
kvocient, rovnovážná konstanta a její závislost na teplotě. (10) Elektrochemie. Ionty, meziiontové 
interakce, iontová síla, elektrody a jejich potenciály, elektrochemické články. (11) Chemická 
dynamika. Transport, difúze, kinetika jednoduchých reakcí, mechanismus, teorie aktivovaného 
komplexu, reakční koordináta, aktivační energie. (12) Disperzní systémy. Fázové rozhraní, adsorpce, 
makromolekuly, polyelektrolyty, koloidy, micely. 

Výukové metody: Předmět tvoří 12 nepovinných přednášek. Průběžné studium je možné doplnit 12 
nepovinnými elektronickými testy.  
Metody hodnocení: Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu e-testu v trvání 100 minut. Test tvoří 
38 otázek s volbou jedné odpovědi ze čtyř nabízených; maximální počet bodů je 50 (A: 50-44; B: 43-39; C: 38-
34; D: 33-29; E: 28-24; F: 23-0 bodů; P: 50-19; N: 18-0 bodů).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

neurčeno  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 
1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

 Atkins, P. W. Fyzikálna chémia. 6. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 
308 s. ISBN 80-227-1238-8. info  

 Kubáček, Pavel. Základy fyzikální chemie. Hypertext, MU 2004; 
http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh  

 Moore, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha : Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. info  
 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York : Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C5230 Analytická chemie 
Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kursu bude student učitelského studia chemie pro střední školy schopen 
porozumět následujícím analytickým metodám a postupům, vysvětlit jejich principy a uvědomit si jejich využití 
v praxi: Odběr vzorků a jejich rozklad; kvalitativní analýza; analytické reakce; gravimetrie; acidobazické, 
srážecí, komplexometrické a redoxní titrace; potenciometrie, měření pH; konduktometrie; polarografie a 
voltametrie; coulometrie; absorpční spektrometrie v oblasti UV/Vis a IR; fluorimetrie; atomová absorpční 
spektrometrie; atomová emisní spektrometrie; hmotností spektrometrie; separační metody; chromatografické 
metody; elektromigrační metody, organická analýza. Student učitelského studia bude schopen vysvětli principy a 
základy analytických metod studentům na střední škole.  
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Osnova:  

 1. Předmět a cíl analytické chemie, postavení analytické chemie mezi vědními disciplínami, analyt, 
klasifikace metod analytické chemie, metody stanovení, metody separační, chemické nezávislé metody, 
instrumentální metody, biochemické metody, rozdíly v principu analýzy anorganických a organických 
analytů; kvalitativní a kvantitativní analýza, důkaz, stanovení, mez detekce, mez stanovitelnosti, 
rozsahy použitelnosti vybraných metod; jednotky, vyjadřování složení roztoků, vyjadřování výsledků; 
obecný postup analýzy, zásady odběru vzorků, základy teorie chyb, základy statistického vyhodnocení 
výsledků analýz, přesnost, správnost, spolehlivost výsledků. 2. Teoretické základy analytické chemie, 
anorganická analýza, chemické reakce v roztocích, rozpustnost látek; koncentrace, iontová síla, aktivita, 
termodynamické a koncentrační rovnovážné konstanty; definice kyseliny a zásady, protolytické 
rovnováhy, disociační konstanta kyseliny a zásady; komplexotvorné rovnováhy, konstanta stability 
komplexu, podmíněné konstanty stability, koeficienty vedlejších reakcí, tvorná funkce, distribuční 
koeficienty; rozpouštěcí rovnováhy, oxidačně-redukční rovnováhy, redukční potenciál, podmíněný 
potenciál, vlivy vedlejších reakcí; rozdělovací rovnováhy; rovnováhy na měničích iontů; grafické 
znázorňování rovnovážných systémů v roztocích, logaritmický diagram, distribuční diagramy. 3. 
Rozklady vzorků na mokré cestě, účinek kyselin a hydroxidů, rozklady vzorků na suché cestě, tavení 
vzorků, spalování; teorie roztoků a rozpouštění, vlastnosti rozpouštědla a rozpouštěné látky; kvalitativní 
analýza, předběžné zkoušky, reakce skupinové, selektivní, specifické; důkazy kationtů, důkazy aniontů. 
4. Gravimetrie (vážková analýza), srážení, součin rozpustnosti, podmíněný součin rozpustnosti, 
rozpustnost, ovlivňování rozpustnosti, vliv přebytku srážedla, vliv komplexujících látek, vliv pH, 
vlastnosti a typy sraženin, stárnutí sraženin, znečištění sraženin, filtrace sraženin, promývání sraženin, 
sušení sraženin, žíhání sraženin, vážení sraženin, typy a příklady vážkových stanovení, gravimetrický 
faktor. 5. Volumetrie (odměrná analýza, titrační stanovení), principy a klasifikace titračních stanovení; 
odměřování kapalin, příprava roztoků, stechiometrické vztahy poměry v budu ekvivalence, 
standardizace (faktorizace) roztoků; acidobazické titrace, tlumivé roztoky, výpočty pH slabých a 
silných kyselin a zásad, pH hydrolýzy solí, titrační exponent pT, pH tlumivých roztoků, výpočty pH 
titračních křivek, titrace vícesytné kyseliny, logaritmické diagramy acidobazických titrací, acidobazické 
indikátory, acidimetrie, alkalimetrie. 6. Příklady acidobazických titrací, standardizace odměrného 
roztoku hydroxidu na kyselinu šťavelovou, standardizace odměrného roztoku kyseliny na uhličitan 
sodný, stanovení nerozpustných uhličitanů, stanovení kyseliny octové, stanovení kyseliny borité, 
stanovení aminokyselin, přechodná tvrdost vody, zpětná titrace, stanovení amoniaku, stanovení dusíku 
metodou dle Kjeldahla, stanovení alkalického hydroxidu vedle uhličitanu, acidobazické titrace 
v nevodném prostředí pro stanovení velmi slabých zásad a kyselin, nivelizující a rozlišující 
rozpouštědla. 7. Srážecí titrace - argentometrie, reakce, stechiometrie, standardizace odměrných 
roztoků, indikace ekvivalenčního bodu, výpočet titrační křivky; komplexní rovnováhy v analytické 
chemii; centrální ion, ligand, koordinační vazba, koordinační číslo, náboj komplexu, stabilita komplexu, 
cheláty, aci-skupiny, cyklo-skupiny, komplexometrické (chelatometrické) titrace, EDTA, Chelaton III, 
standardizace odměrného roztoku, určení bodu ekvivalence, metalochromní indikátory, výpočet titrační 
křivky, stanovení Mg, Ca, Mg+Ca, . 8. Elektrodové potenciály, Nernstova rovnice, Petersova rovnice, 
oxidačně-redukční titrace, ekvivalentové vztahy, titrační křivky, oxidačně redukční indikátory, 
manganometrie, standardizace odměrného roztoku, autokatalýza, stanovení Fe3+, CHSK-Mn, 
jodometrie, stanovení H2O2, BSK5, postup při jodometrickém stanovení oxidovadel a redukovadel, 
chromátometrie, bromátometrie, bromometrie; úvod do instrumentálních metod a jejich klasifikace, 9. 
Elektroanalytické metody, klasifikace metod podle elektrodového děje, velikosti elektrolytického 
proudu, charakteru elektrodové reakce, potenciometrie, indikační a referentní elektrody, iontově-
selektivní elektrody (ISE), skleněná elektroda, měření potenciálu, nasycená kalomelová elektroda 
(SCE), indikační elektrody pro acidobazické, argentometrické, chelatometrické a oxidačně-redukční 
titrace. 10. Polarografie, voltamperometrie, stripping metoda pro stopovou analýzu, konduktometrie, 
dielektrometrie, elektrogravimetrie, rozkladné napětí, přepětí vodíku, coulometrie; optické analytické 
metody, přehled dle povahy interakce analytu a záření, kmitočet, frekvence, vlnová délka, vznik 
spekter, metody emisní, absorpční, fluorescenční, atomová a molekulová spektrometrie, 
spektrofotometrie, Lambert-Beerův zákon, absorbance, absorpční křivka, kalibrační funkce; 
fluorimetrie. 11. Atomová absorpční spektrometrie (AAS), stopová analýza kovů ve vodách a roztocích, 
emisní plamenová spektrometrie pro stanovení alkalických kovů a kovů alkalických zemin, atomová 
emisní spektrometrie s obloukovým a jiskrovým buzením, plazmová spektrometrie v analýze roztoků, 
rentgenová analýza sekundární emisí; strukturní analytické metody, vibrační spektroskopie, nukleární 
magnetická rezonance, elektronová paramagnetická rezonance; hmotnostní spektrometrie; metody 
založené na změně směru, rychlosti a optické otáčivosti záření, refraktometrie, polarimetrie. 12. 
Separační metody; extrakce, chromatografie, elektroforetické metody; destilace, adsorpce, absorpce, 
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výměna iontů, dialýza, elektrodialýza, ultrafiltrace, reverzní osmóza; extrakce chelátů, extrakce 
iontových asociátů; klasifikace chromatografických metod; kapalinová chromatografie, plynová 
chromatografie, stacionární a mobilní fáze. 13. Adsorpční ch., rozdělovací ch., iontově výměnná ch., 
gelová chromatografie, sloupcová ch., planární ch., papírová ch. a ch. na tenké vrstvě; elektroforéza, 
zónová elektroforéza, izoelektrická fokuzace, izotachoforéza; organická analýza, důkaz, detekce, 
identifikace, konstituční analýza, konfigurační a konformační analýza; obecný postup analýzy, fyzikální 
konstanty, bod varu, bod tání, hustota, refrakce; elementární analýza, strukturní analýza; úprava vzorku, 
předběžné zkoušky, třídy rozpustnosti; důkazy prvků. 14. Exkurze na pracoviště katedry analytické 
chemie a laboratoře atomové spektrochemie, ukázky metod s výkladem: spektrofotometrie UV, Vis, 
atomová absorpční spektrometrie, optická emisní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, kapalinová 
chromatografie, elektrochemické metody. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: Přednáška, ústní zkouška s písemnou přípravou  
Literatura:  

 Jančář, Luděk - Jančárová, Irena. Analytická chemie. první, 2003. MZLU Brno : MZLU Brno, 2003. 
195 s. ISBN 80-7157-647-6. info  

 Moderní analytické metody. Edited by Pavel Klouda. 2. uprav. a dopl. vyd. Ostrava : Pavel Klouda, 
2003. 132 s. ISBN 80-86369-07-2. info  

 Majer, Jaroslav. Analytická chémia : učebnica pre farmaceutické fakulty. 1. vyd. Martin : Osveta 
[Martin], 1989. 363 s. info  

 Vondrák, Dalibor - Vulterin, Jaroslav. Analytická chemie [Vondrák, 1985]. 1. vyd. Praha : Státní 
nakladatelství technické literatury, 1985. 262 s. info  

 Klouda, Pavel. Moderní analytické metody :učebnice základů instrumentálních analytických metod. 1. 
vyd. Ostrava : Pavel Klouda, 1996. 203 s. ISBN 80-902155-0-5. info  

 Holzbecher, Záviš - Churáček, Jaroslav. Analytická chemie [Holzbecher, 1987]. 1. vyd. Praha : Státní 
nakladatelství technické literatury, 1987. 663 s. info  

 Klouda, Pavel. Moderní analytické metody: učebnice základů instrumentálních analytických metod. 
Ostrava : Klouda Pavel, 1996. info  

 Moderní analytické metody cvičení :cvičebnice - soubor pracovních listů. Edited by Pavel Klouda. 1. 
vyd. Ostrava : Pavel Klouda, 1996. 128 s. ISBN 80-902155-1-3. info  

 Klouda, Pavel. Moderní analytické metody cvičení : cvičebnice - soubor pracovních listů. Ostrava : 
Klouda Pavel, 1996. info  

 Analytical chemistry :the approved text to the FECS curriculum analytical chemistry. Edited by R. 
Kellner. Weinheim : Wiley-VCH, 1998. xxv, 916 s. ISBN 3-527-28610-1. info  

 Analytical chemistry :a modern approach to analytical science. Edited by Jean-Michel Mermet - 
Matthias Otto - Miguel Valcárcel Cases. 2nd ed. Weinheim : Wiley-VCH, 2004. xxviii, 11. ISBN 3-
527-30590-4. info  

 Christian, Gary D. Analytical chemistry. 6th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2003. xix, 828 s. 
ISBN 0-471-21472-8. info  

 Christian, Gary D. Analytical chemistry. 5th ed. New York : John Wiley & Sons, 1994. 812 s. ISBN 0-
471-30582-0. info  

 Instrumental analysis. Edited by Gary D. Christian - James E. O'Reilly. 2nd ed. Boston : Allyn and 
Bacon, 1986. xviii, 933. ISBN 0-205-08685-3. info  

 Christian, Gary D. Analytical chemistry. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 1980. 643 s. ISBN 0-
471-05181-0. info  

C5340 Nerovnovážné systémy 
Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Studenti by měli získat elementární představu o možnostech aplikace nerovnovážné 
termodynamiky a fenomenologické kinetiky při popisu procesů v (bio)chemických systémech. Detailní znalosti 
používaného matematického aparátu nebudou požadovány, důraz bude kladen na pochopení podstaty problémů.  
Osnova:  

 A. Úvod do termodynamiky nevratných procesů 1. Produkce entropie 2. Fenomenologické rovnice a 
Onsagerovy reciproční vztahy 3. Evoluční kriteria a stabilita stacionárních stavů 4. Řešení vybraných 
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úloh B. Termodynamická analýza spřažených procesů 1. Přeměna energie 2. Osmoza a elektrokinetické 
jevy 3. Termoelektrické jevy C. Matematické modelování nelineárních dynamických systémů 1. 
Základní pojmy; atraktory 2. Bifurkace 3. Vznik prostorových struktur 4. Oscilující reakce Belousova a 
Žabotinského 5. Analýza řízení metabolismu 6. Prebiotická evoluce 

Výukové metody: Přednášky s demonstracemi  
Metody hodnocení: Jednosemestrová přednáška v rozsahu 2 hod týdně. Zahrnuje i počítačové modelování a 
praktickou demonstraci oscilující reakce. Základem zkoušky (kolokvia)je písemný test.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Fischer, Oldřich - Kučera, Igor. Nerovnovážné soustavy : termodynamika nevratných chemických a 
buněčných procesů. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 154 s. info  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 
ISBN 0-19-850101-3. info  

 Coveney, Peter V. - Highfield, Roger. Šíp času :cesta vědou za rozluštěním největší záhady lidstva. 1. 
vyd. Ostrava : Oldag, 1995. 472 s., [1. ISBN 80-85954-08-7. info  

 Gleick, James. Chaos :vznik nové vědy. Translated by Jaroslav Sedlář - Renata Kamenická. [1. vyd.]. 
Brno : Ando Publishing, 1996. 349 s. ISBN 80-86047-04-0. info  

C6310 Symetrie molekul 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Základní vlastnosti grupy, multiplikační tabulka a třída. Prvky a operace symetrie. Grupy 
bodové symetrie, klasifikace molekul. Reprezentace grupy, charaktery. Výběrová pravidla ve spektroskopii a 
alikace v teorii chemické vazby. Cílem předmětu je seznámit s východisky rozboru chemického problému 
z pohledu symetrie a tento rozbor procvičit.  
Osnova:  

 Úvod. Symetrie a přírodní vědy, historický přehled. 1. Grupa, vlastnosti grupy, multiplikační tabulka, 
podgrupa, třída. 2. Prvky a operace symetrie. 3. Bodové grupy symetrie, klasifikace molekul podle 
symetrie. 4. Vlastnosti molekul podmíněné symetrií. 5. Maticové reprezentace operací symetrie, 
charaktery. 6. Neredukovatelné reprezentace, jejich charaktery, degenerace. 7. Tabulky charakterů 
neredukovatelných reprezentací. 8 . Transformační vlastnosti funkcí x, y, z, xy, xz, yz, x2, y2, z2 a rotací. 
9. Nulové a nenulové hodnoty integrálů. 10. Výběrová pravidla pro spektrální přechody. 11. Symetrie 
molekulových vibrací. 12. Symetrie a chemická vazba.  

Výukové metody: Přednáška doplněná podle potřeby procvičováním probírané látky.  
Metody hodnocení: Zkouška / kolokvium probíhá formou písemného testu. Při zpracování testu studenti 
mohou použít učebnice, poznámky a další vlastní pomůcky. Požadavky na úspěšnost testu se liší podle 
zakončení.  
Literatura:  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 Cotton, Frank Albert. Chemical Applications of Group Theory, 3rd Edition, John Wiley & Sons; ISBN: 
0471510947  

 Hargittai, István - Hargittai, Magdolna. Symmetry through the eyes of a chemist. 2nd ed. New York : 
Plenum Press, 1995. xii, 496 s. ISBN 0-306-44852-1. info  

C6320 Chemická kinetika 
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Sopoušek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Formální kinetika (rychlost reakce, rychlostní konstanta, řád reakce). Určení řádu reakce 
(metoda počátečních rychlostí, integrační, frakčních časů, izolační). Reakční mechanismus a rychlostní zákony 
(molekularita, elementární reakce). Následné, souběžné a zpětné reakce (ustálený stav, rychlost určující krok). 
Katalyzované reakce (homogenní, enzymatické, heterogenní). Řetězové reakce (polymerace, rozvětvený 
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řetězec). Reakční termodynamika (Arrheniova rovnice, kolizní teorie a teorie přechodového stavu). Difůze 
v tuhé fázi. Elektrodová kinetika.  
Osnova:  

 1. Základní pojmy chemické kinetiky: rychlost reakce, rozsah reakce,rychlostní rovnice, řád reakce, 
elementární reakce, molekularita. Metody k určení řádu reakce 1: počátečních rychlostí, zlomkových 
časů, poločas reakce, střední doba života. 2. Metody k určení řádu reakce 2: derivační a integrační 
rychlostní rovnice pro reakce 1. a 2. řádu, nelineární rovnice, metoda izolační. 3. Reakce vratné: 
dynamická rovnováha, rovnovážná konstanta, reakce unimolekulární a bimolekulární, rychlostní 
rovnice lineární a exponenciální. 4. Reakce souběžné (paralelní): rozvětvené, konkurenční, nezávislé. 
Reakce následné, ustálený stav, předrovnováha. 5. Reakce katalyzované 1: homogenní katalýza, 
acidobazická katalýza, autokatalýza, enzymová katalýza, rovnice Michalisova-Mentenové, 
nestacionární kinetika, integrovaná rovnice Michaelisova-Mentenové, složité enzymové reakce 
(Clelandova symbolika, Kingova-Altmanova metoda), inhibice. 6. Reakce katalyzované 2: heterogenní 
katalýza, chemisorpce a pokrytí povrchu, adsorpční izotermy (Langmuirova, BET, Freundlichova, 
Temkinova), uni a bimolekulární reakce na povrchu, inhibice produktem. 7. Reakce řetězové: iniciace, 
propagace, terminace, reakce radikálové, reakce větvené, polymerace, hoření, exploze. 8. Reakce 
oscilující: oscilátory (Lotka-Volterra, Brusselátor, Oregonátor), limitní cyklus, rekurentní rovnice 
Metody relaxační: teplotní, tlakový skok, ultrazvuk, mikrovlny. 9. Závislost rychlostní konstanty na 
teplotě 1: Arrheniova rovnice, srážková teorie, pravděpodobnostní faktor, Lindemannova teorie 
unimolekulárních reakcí. 10. Závislost rychlostní konstanty na teplotě 2: plochy potenciální energie 
aktivovaný komplex, Eyringova rovnice, reakční termodynamika. 11. Mechanismy difúze. Látkové 
toky a difúzní koeficienty. 1 a 2. Fickův zákon. Analytické a numerické řešení difúzních rovnic, 
okrajové podmínky. Difúze v neideálních soustavách. 12. Elektrodová kinetika Mechanismus přenosu 
elektronu v homogenním a v heterogenním prostředí (na rozhraní elektroda/roztok), Marcusova teorie, 
přepětí, Butlerova a Volmerova rovnice, koeficient přenosu náboje,rychlost elektrodové reakce, 
elektrodový proces s chemickou reakcí (předřazená, vřazená a následná chemická reakce), heterogenní 
rychlostní konstanta, vyhodnocení heterogenních rychlostních, konstant pomocí běžných 
elektrochemických metod. 

Výukové metody: Přednášky.  
Metody hodnocení: Studenti navštěvují přednášku. Je preferována ústní zkouška.  
Literatura:  

 Treindl, Ľudovít. Chemická kinetika. 2. přeprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1990. 347 s. ISBN 80-08-00365-0. info  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 
ISBN 0-19-850101-3. info  

C6330 Chemická kinetika - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Sopoušek CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Praktické výpočty k jednotlivým tematům přednášky Chemická kinetika (C6320).  
Osnova:  

 Stejná jako u přednášky Chemická kinetika (C6320). 

Výukové metody: Diskuse skupiny. Řešení kinetických problémů.  
Metody hodnocení: Studenti řeší s pomocí učitele kinetické příklady a vypracovávají individuální domácí 
úlohy. Nakonec vykonají závěrečný test. Minimální skore je 50%.  
Literatura:  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 
ISBN 0-19-850101-3. info  

 Masel, Richard I. Chemical kinetics and catalysis. New York : John Wiley & Sons, 2002. xiii, 952. 
ISBN 0-471-24197-0. info  
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C7790 Počítačová chemie a molekulové modelování I 
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurs je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti výpočetní chemie. Jeho orientace je 
výrazně aplikační. Student získá přehled o reprezentaci molekul v počítači a o tom, jaké údaje zadat 
počítačovým programům, aby výsledky modelování byly realistické. V závěru se studenti seznámí s některým 
uživatelsky příjemným programovým balíkem pro počítačové modelování molekul a molekulárních systémů.  
Osnova:  

 1. Experiment versus molekulové modelování (úvod do molekulového modelování, validace a predikce, 
přehled experimentálních metod s jednomolekulárním rozlišením) 

 2. Kvantová mechanika (stručný úvod, Bornova-Oppenheimerova aproximace, koncept hyperploch 
potenciální energie, stručný přehled metod a programů) 

 3. Hyperplochy potenciální energie (význam, optimalizační metody, hledání lokálních a globálních 
minim a tranzitních stavů, výpočet termodynamických veličin) 

 4. Molekulová mechanika (silová pole, dalekodosahové interakce, modelování rozpouštědel, periodické 
okrajové podmínky, přehled silových polí) 

 5. Molekulová dynamika (vývoj systému v čase, pohybové rovnice, kontrola teploty a tlaku, vlastnosti 
systému, stručný přehled programů pro molekulovou dynamiku) 

 6. Speciální metody (Monte Carlo simulace, hrubozrné modely) 

Výukové metody: prednáška, diskuze  
Metody hodnocení: Kurz je zakončen písemným testem, který je následován ústní zkouškou.  
Literatura:  

 Remko, M. Molekulové modelovanie. Princípy a aplikácie. Bratislava : Slovak Academic Press, 2000. 
info  

 Jensen, Frank. Introduction to Computational Chemistry. New York : J. Wiley & Sons Ltd., 1999. info  
 Lipkowitz, K B - Boyd, D B. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York : VCH Publishers, 

1998. info  
 Hehre, Warren J. - Shusterman, Alan J. - Huang, W. Wayne. A laboratory book of computational 

organic chemistry. Irvine, Calif. : Wavefunction, 1996. xiv, 291 s. ISBN 0-9643495-5-8. info  
 Foresman, J B - Frisch, A. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods. Pittsburgh : 

Gaussian, Inc., 1996. info  

C7800 Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení 
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Ve cvičení se studenti seznámí s některými uživatelsky příjemnými programovými balíky pro 
počítačové modelování molekul a molekulárních systémů.  
Osnova:  

 1. Seznámení s programem Spartan - http://www.wavefun.com/ (stavba molekul, typy výpočtů, analýza 
výsledků) 

 2. Seznámení s programem Gaussian - http://www.gaussian.com/ (příprava vstupních dat, analýza 
výsledků a jejich vizualizace - Molden, Molekel, VMD) 

 3. Seznámení s programovým balíkem Amber - http://ambermd.org/ (příprava studovaného systému, 
ekvilibrace, dynamika, analýza výsledků a jejich vizualizace - VMD) 

 4. Vypracování samostatného projektu 

Výukové metody: praktické cvičení  
Metody hodnocení: Zápočet je udělen za dokončení projektu a jeho obhájení. Účast je povinná (povolené jsou 
dvě dopředu omluvené absence).  
Literatura:  

 Lipkowitz, K B - Boyd, D B. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York : VCH Publishers, 
1998. info  
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 Remko, Milan. Molekulové modelovanie :princípy a aplikácie. Bratislava : Slovak Academic Press, 
2000. 239 s. ISBN 80-88908-62-0. info  

 Introduction to computational chemistry. Edited by Frank Jensen. 2nd ed. Chichester : John Wiley & 
Sons, 2007. xx, 599 s. ISBN 0470011874. info  

C7870 Biometrika 
Vyučující: doc. Ing. Martin Mandl CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je aplikace vybraných statistických metod pro vyhodnocování údajů získaných 
z (bio)chemických a biologických procesů. Obsah kurzu je zaměřen na hodnocení experimentálních výsledků a 
metod, vyjadřování chyb, testování významnosti kvantitativních a kvalitativních údajů a regresní a korelační 
analýzu s důrazem na využití v (bio)chemii, mikrobiologii a biotechnologii.  
Osnova:  

 Úvod do aplikace vybraných statistických metod na řešení a vyhodnocování experimentálních výsledků 
v (bio)chemii, biotechnolgii a mikrobiologii. 

 Statistické charakteristiky souboru a výběru, typy rozdělení. 
 Intervaly spolehlivosti, testování hypotéz o statistické významnosti výsledků. 
 Vylučování odlehlých výsledků. Testování výsledků pro Poissonovo rozdělení (aplikace na 

mikrobiologické metody). 
 Závislost kvalitativních znaků, testování účinnosti biopreparátů. 
 Lineární regrese, zjednodušený test linearity, testování koeficientů a odlehlosti bodů. 
 Korelační analýza. 
 Lineární regrese v kalibraci metod a určení chyb analýz. 
 Dopad variability výsledků na určení meze stanovitelnosti. 
 Nelineární regresní závislost, význam a typy funkcí jako modelů popisujících daný (bio)proces. 
 Testování volby lineárních a nelineárních modelů. 
 Dopad variability výsledků kinetických měření na vyhodnocení parametrů vybraných procesů 

v biochemii, fyziologii a biotechnologii. 
 Variabilita v hodnocení růstu mikroorganismů a produkce metabolitů. 

Výukové metody: Přednáška se stručnou teorií a dále založená na praktických příkladech z biochemie, chemie a 
biologie.  
Metody hodnocení: Zkouška je písemná, založena na vyhodnocení praktických příkladů za použití materiálů 
z přednášky nebo jiných učebních textů.  
Literatura:  

 Michálek, Jaroslav. Biometrika. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 404 s. info  
 Eckschlager, Karel - Horsák, Ivan - Kodejš, Zdeněk. Vyhodnocování analytických výsledků a metod. 1. 

vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1980. 223 s. + l. info  
 Murray, John. Statistics. 1st ed. London : R.C. Solomon, 1996. xi, 369 s. ISBN 0-7195-7088-3. info  
 Doran, Pauline M. Bioprocess engineering principles. London : Academic Press, 1995. xiv, 439 s. 

ISBN 0-12-220856-0. info  

C8855 Počítačová chemie a molekulové modelování II 
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  
Rozsah: 1/0/0. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurs je zaměřen na získání pokročilých znalostí v oblasti výpočetní chemie. Jeho orientace je 
výrazně aplikační. Student získá přehled o metodách analýzy komplikovaných energetických prostorů, metodách 
simulujících dynamiku molekul, metodách umožňujících studovat molekulární komplexy a chemické reakce. 
V neposlední řadě se student seznámí s různými způsoby, jak do výpočtu zahrnout solvent. V závěru se studenti 
seznámí s některým uživatelsky příjemným programovým balíkem pro počítačové modelování molekul a 
molekulárních systémů.  
Osnova:  

 1. Hyperplochy potenciální energie (PES). Význam a charakteristika stacionárních bodů. Základní 
algoritmy pro jejich vyhledávání. 2. Simulace chování molekulárního systému. Molekulová dynamika a 
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metody Monte Carlo. 3. Konformační změny a jejich počítačové studium. Řešení problému 
mnohonásobných minim v konformační analýze. Energetické bariery konformačních interkonverzí. 4. 
Úvod do počítačového studia supramolekul , molekulárních komplexů a biomolekul. Dokování 
molekul. Design nových molekul. 5. Modelování solventu. 6. Modelování chemických reakcí. 7. 
Programové systémy Insight II, AMBER, DISCOVER, Oxford Molecular, WHATIF, AUTODOCK. 

Výukové metody: Předná3ky kombinované s diskusí nad projekty.  
Metody hodnocení: Kurs sestává ze sedmi dvouhodinových přednášek. Ty jsou přednášeny samotnými 
frekventanty kursu na základě předběžné domluvy s vyučujícím. Pro ty studenty, kteří si zapsali cvičení, pak 
následuje samostatný projekt, který má ve většině případů úzký vztah k odbornému zaměření studenta.  
Literatura:  

 Lipkowitz, K B - Boyd, D B. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York : VCH Publishers, 
1998.  

 Hehre, Warren J. - Shusterman, Alan J. - Huang, W. Wayne. A laboratory book of computational 
organic chemistry. Irvine, Calif. : Wavefunction, 1996. xiv, 291 s. ISBN 0-9643495-5-8. info  

 Foresman, J B - Frisch, A. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods. Pittsburgh : 
Gaussian, Inc., 1996. info  

 Jensen, Frank. Introduction to Computational Chemistry. New York : J. Wiley & Sons Ltd., 1999. info  

C8856 Počítačová chemie a molekulové modelování II cvičení 
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Samostatny projekt v pokrocile vypocetni chemii.  
Osnova:  

 Student si voli pokrocily samostatny project po konzultaci s vyucujicim. 

Výukové metody: Práce na projektu.  
Metody hodnocení: Diskuse o projektu, protokol  
Literatura:  

 Encyclopedia of computational chemistry. Edited by Paul von Ragué Schleyer. Chichester : John Wiley 
& sons, 1998. xxix, s. 2. ISBN 0-471-96588-X. info  

 Dle potreb projektu  

C9530 Strukturní biochemie 
Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Žídek Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je poskytnout základní informace o určování struktury biomakromolekul 
(zejména proteinů a nukleových kyselin). Je koncipována jako obecný přehled určený studentům, kteří se 
nechtějí v tomto oboru specializovat, ale může posloužit i jako úvod k pokročilým kurzům strukturní analýzy. 
Studenti, kteří úspěšně ukončí kurz budou schopni aplikovat metody prohledávání databází struktur, analyzovat 
strukturní modely, rozhodovat, která metoda určování struktury je vhodná pro daný případ a pochopit základní 
principy určování struktur a analýzy výchozích dat.  
Osnova:  

 1-4. Pojem struktury makromolekul, základní strukturní motivy proteinů, nukleových kyselin, struktura 
sacharidů a membrán. 5. Výpočetní metody, molekulová mechanika a dynamika, simulované žíhání. 6. 
Příprava vzorku, sekvenace nukleových kyselin, proteinů a sacharidů. 7. Optické metody charakterizace 
biomakromolekul: cirkulární dichroismus, infračervená spektroskopie. 8-9. Rentgenová strukturní 
analýza. Příprava krystalů, difrakční experiment, metody řešení fázového problému, mapy elektronové 
hustoty, výstavba strukturního modelu. 10-11. Nukleární magnetická rezonance. Izotopové značení, 
NMR experiment, přiřazení frekvencí ve spektrech, určení geometrie (NOE, interakční konstanty), 
dynamika proteinů. 12. Databáze struktur, bioinformatika, počítačové předpovídání a modelování. 
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Výukové metody: Základní principy jsou vysvětleny v přednáškách doplněných prezentací modelových 
příkladů a otevřených diskusi. Všechny přednášky jsou shrnuty a rozšířeny o další příklady v elektronické 
učebnici, poskytované studentům zdarma.  
Metody hodnocení: "Ústní" zkouška se skládá ze dvou částí, praktických úkolů (řešených formou testu) a 
bezprostředně navazující ústní diskuse se zkoušejícím. Hodnocení vychází zejména (z 80 %) z praktické části. 
Během řešení praktických úloh a přípravy na diskusi je povoleno používat přinesenou literaturu, poznámky, 
informace z internetu, je však vyžadováno samostatné řešení. K přípravě na praktickou část slouží cvičení 
C9531.  
Literatura:  

 Lesk, Arthur M. Introduction to protein architecture :the structural biology of proteins. New York : 
Oxford University Press, 2001. xii, 347 s. ISBN 0-19-850474-8. info  

 Finkelstein, Alexei V. - Ptitsyn, O. B. Protein physics :a course of lectures. Amsterdam : Academic 
Press, 2002. xix, 354 s. ISBN 0-12-256781-1. info  

 Daune, Michel. Molecular biophysics : structures in motion. Oxford : Oxford University Press, 1999. 
xxii, 499. ISBN 0-19-857783-4. info  

 Marek, Jaromír - Trávníček, Z. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. první. Olomouc : 
Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. 169 s. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2. info  

 Rhodes, Gale. Crystallography made crystal clear :a guide for users of macromolecular models. 2nd 
ed. San Diego, Calif. : Academic Press, 2000. xix, 269 s. ISBN 0-12-587072-8. info  

 Protein NMR spectroscopy :principles and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Amsterdam : 
Elsevier, 2007. xxv, 885 s. ISBN 978-0-12-164491. info  

 Attwood, Teresa K. - Parry-Smith, David J. Introduction to bioinformatics. 1st pub. Essex : Longman, 
1999. xx, 218 s. ISBN 0-582-32788-1. info  

C9531 Strukturní biochemie - cvičení 
Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Žídek Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem cvičení je poskytnout možnost prakticky procvičit znalosti získané v přednášce C9530 
(strukturní biochemie) a připravit studenty na zkoušku kurzu C9530. Studenti navštěvující kurz budou schopni 
analyzovat molekulové struktury, řešit úkoly zadávané jako reálné příklady z laboratorní praxe a kombinovat 
výsledky různých druhů analýz pro získání komplexního řešení.  
Osnova:  

 1. Určení torzních úhlů, práce s modelem proteinů. 2. Práce s modelem nukleových kyselin, určení 
pseudorotace. 3. Program Rasmol, ukázka molekulové mechaniky. 4. Sekvenace nukleových kyselin, 
navrhování místně řízené mutageneze. 5. Sekvenace peptidů hmotnostní spektrometrií. 6. Interpretace 
IR a CD spekter proteinů. 7. Přiřazení NMR spekter sekvenci proteinů. 8. Přiřazení NMR spekter 
sekvenci nukleových kyselin. 9. Rtg. difrakce - rozlišení, fázový problém a upřesňování. 10. Práce 
s databázemi sekvencí a struktur. 

Výukové metody: V průběhu semestru jsou zadávány praktické úkoly. Po detailní analýze vzorového řešení 
prokazují studenti schopnost samostatného řešení úkolů formou testů.  
Metody hodnocení: K zápočtu je požadovaná úspěšnost alespoň 60 % v každém testu (neúspěšné testy je nutno 
opakovat). V případě neúčasti je nutno vyřešit test v náhradním termínu. Obsahem testů budou úlohy zadávané 
během zkoušky z předmětu C9530, úspěšné řešení testů bude u zkoušky z předmětu C9530 zohledněno.  
Literatura:  

 Lesk, Arthur M. Introduction to protein architecture :the structural biology of proteins. New York : 
Oxford University Press, 2001. xii, 347 s. ISBN 0-19-850474-8. info  

 Protein NMR spectroscopy :principles and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Amsterdam : 
Elsevier, 2007. xxv, 885 s. ISBN 978-0-12-164491. info  

C9920 Úvod do kvantové chemie 
Vyučující: Mgr. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Charakteristika předmětu: Jedná se o jednosemestrální uvedení do problematiky základů metod 
kvantové chemie a jejich aplikace na reprodukci, interpretaci a predikci experimentálních dat pro reálné 
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chemické systémy. Kurz je zaměřen na poskytnutí teoretického základu potřebného pro studenty, kteří uvažují 
o využití metod kvantové chemie ve svých vlastních výzkumných úkolech nebo kteří tak již činí. Využití 
matematiky je omezeno na nezbytné minimum; základní kvantově-mechanické koncepty jsou zavedeny v rámci 
přednášky na konkrétních příkladech. Cíle předmětu: Pochopení základních konceptů kvantové mechaniky na 
jednoduchých reálných chemických systémech; osvojení principů výpočetních metod kvantové chemie; osvojení 
základních pravidel kvalitativní teorie MO umožňující orientaci ve vypočtených datech a propojení ke 
konceptům užívaných experimentálními chemiky.  
Osnova:  

 1. Základní koncepty kvantové mechaniky. Historie a současnost kvantové chemie (QCH). 2. Atom 
vodíku. 3. Atomy s více elektrony. 4. Molekulový ion H2+ : Metoda MO-LCAO. 5. Molekuly s více 
elektrony: Jednoduchá a rozšířená Hueckelova metoda (HMO a EHT). 6. Kvalitativní popis elektronové 
struktury. Symetrie. Orbitální interakce. 7. Interakční a korelační diagramy malých molekul. 8. "Ab 
initio" kvantová chemie: Metoda Hartree-Fockova (HF). 9. Nadstavby HF metody: Konfigurační 
interakce (CI), Poruchová metoda (MP), Metoda spřažených klastrů (CC). 10. Metoda funckionálu 
hustoty (DFT). 11. Hierarchie ab initio metod,jejich vztah ke klasické a kvantové molekulové dynamice 
(MD). 12. Strategie aplikace QM metod na chemické problémy. Cíle předmětu: Pochopení základních 
konceptů kvantové mechaniky na jednoduchých reálných chemických systémech; osvojení principů 
výpočetních metod kvantové chemie; osvojení základních pravidel kvalitativní teorie MO umožňující 
orientaci ve vypočtených datech a propojení ke konceptům užívaných experimentálními chemiky. 

Výukové metody: Přednášky, diskuse v hodině, konzultace.  
Metody hodnocení: ústní zkouška.  
Literatura:  

 Lowe, John P. Quantum chemistry. 2nd ed. San Diego : Academic Press, 1993. xx, 711 s. ISBN 0-12-
457555-2. info  

 Levine, Ira N. Quantum chemistry. 5th ed. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1999. x, 739 s. ISBN 0-
13-685512-1. info  

 Pilar, Frank L. Elementary quantum chemistry. 2nd ed. New York : McGraw-Hill Publishing Company, 
1990. xvi, 599 s. ISBN 0-07-050093-2. info  

 Koch, Wolfram - Holthausen, Max C. A chemist's guide to density functional theory. 2nd ed. Weinheim 
: Wiley-VCH, 2002. xiii, 300. ISBN 3-527-30422-3. info  

C9930 Metody kvantové chemie 
Vyučující: Mgr. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Tento předmět v návaznosti na kurz C9920 doplňuje a prohlubuje základy metod kvantové 
chemie a dále se zaměřuje na strategie analýzy výsledků kvantově-chemických výpočtů. Důraz je kladen 
především na různé přístupy k analýze rozložení elektronové hustoty v rámci jednoelektronových přístupů 
(kanonické MO, NBO). Nově se kurz věnuje i technikám optimalizace geometrie stejně jako strategiím zahrnutí 
dynamiky a solvatace. Cíle: osvojení základů metod QCH, pochopení postupu při výpočtu konkrétních 
molekulových vlastností, interpretace výsledků.  
Osnova:  

 (1) Postuláty kvantové mechaniky. (2) Poruchové přístupy v kvantové chemii. (3) Metoda spřažených 
klastrů (CC). (4) Symetrie molekul a její využití v QCH výpočtech. (5) Molekulové vlastnosti: teorie. 
(6) Molekulové vlastnosti: ilustrace konceptů. (7) Techniky optimalizace geometrie. (8) Simulace a 
modely solventu. (9) Vlnová funkce: populační analýza - klasické přístupy, model AIM. (10) Přirozené 
orbitaly (NBO) a na nich založená populační analýza. (11) Chemické koncepty v NBO schematu, 
analýza MO příspěvků k daným vlastnostem, interpretace MO energií a tvarů. (12) Ilustrace na 
konkrétních výzkumných projektech, shrnutí. 

Výukové metody: Přednášky vč. diskuse, konzultace.  
Metody hodnocení: Používané výukové metody: přednášky, diskuse v hodině, prezentace výsledků vlastního 
výzkumu a diskuse o nich, domácí úkoly, četba z vybrané literatury. Požadavky pro ukončení: Ústní zkouška  
Literatura:  
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 Quantum chemistry. Edited by Ira N. Levine. 6th ed. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2009. x, 
751 s. ISBN 9780136131069. info  

 Lowe, John P. Quantum chemistry. 2nd ed. San Diego : Academic Press, 1993. xx, 711 s. ISBN 0-12-
457555-2. info  

 Pilar, Frank L. Elementary quantum chemistry. 2nd ed. New York : McGraw-Hill Publishing Company, 
1990. xvi, 599 s. ISBN 0-07-050093-2. info  

 Koch, Wolfram - Holthausen, Max C. A chemist's guide to density functional theory. 2nd ed. Weinheim 
: Wiley-VCH, 2002. xiii, 300. ISBN 3-527-30422-3. info  

ESF:BPE_CARA Časové řady 
Vyučující: Ing. Daniel Němec  
Rozsah: 2/2/0. 13 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět je věnován matematicko-statistickým přístupům k analýze ekonomických procesů 
popsaných časovými řadami. Úvodní část je zaměřena na dekompoziční přístup k analýze časových řad. Další 
část předmětu se zabývá Box-Jenkinsovou metodologií analýzy časových řad. Studenti budou seznámeni 
s postupy identifikace vhodného modelu časové řady a s kriterii pro posouzení vhodnosti odhadnutého modelu. 
Poslední část kurzu bude věnována analýze hospodářských cyklů pomocí vybraných filtračních metod. Ve všech 
probíraných okruzích bude kladen důraz na aplikační využití získaných poznatků. Cílem kurzu je poskytnout 
studentům potřebné znalosti a dovednosti k využití metod analýzy časových řad v praxi. Po absolvování kurzu 
by studenti měli být schopni sami prakticky s využitím počítače analyzovat reálná data, vytvořit pro data vhodný 
model, zkonstruovat předpovědi do budoucna, dokázat zhodnotit a interpretovat získané výsledky a být schopni 
porozumět informacím z oblasti časových řad.  
Osnova:  

 1. Dekompoziční přístup k analýze časových řad: časová řada, lineární regresní model (shrnutí 
požadovaných znalostí), trend v časové řadě, klouzavé průměry, exponenciální vyrovnání, sezónnost. 

 2. Modelování jednorozměrných časových řad: autokorelační vlastnosti časových řad, základní modely 
Boxovy-Jenkinsovy metodologie (AR, MA a ARMA modely), identifikace a diagnostika modelu (volba 
řádu modelu, testy stability), modely ARIMA. 

 3. Autoregresní modely s podmíněnou heteroskedasticitou: modelování volatility, ARCH modely, 
GARCH modely. 

 4. Modelování vícerozměrných časových řad: princip a metody odhadu, impulsní odezvy, Grangerova 
kauzalita, kointegrace v časových řadách, modely korekce chyb. 

 5. Analýza hospodářských cyklů: vybrané problémy filtrace např. Hodrick-Prescott filtr, Band pass filtr; 
Blanchard-Quahova dekompozice. 

Výukové metody: přednášky, praktická počítačová cvičení, diskuse v hodině, domácí úkoly, samostatný projekt  
Metody hodnocení: Kurs se skládá z přednášek a cvičení a je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro 
připuštění ke zkoušce je aktivní účast na cvičeních, úspěšné zvládnutí dvou průběžných testů a semestrálního 
projektu.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Arlt, Josef; Arltová, Markéta: Ekonomické časové řady. Professional Publishing 2009. ISBN 978-80-
86946-85-6.  

 Cipra, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43. 
info  

doporučená literatura  

 Enders, Walter. Applied econometric time series. 2nd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. xiv, 460 
s. ISBN 0-471-23065-0. info  

ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 
Vyučující: Ing. Martin Kvizda Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 4 kr. k = 1,0. Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Předmět je koncipován tak, aby vytvářel základní předpoklady jak pro zvládnutí teorie 
hospodářské politiky, tak zejména pro analýzu a řešení praktických národohospodářských problémů. Předmět 
umožní posluchačům orientovat se podrobněji v problematice role státu v tržní ekonomice, v tvorbě a kontrole 
obecných pravidel fungování ekonomického systému, a v činnosti rozhodovacího centra. Předmět má 
zastřešující charakter a vede rovněž k hlubšímu pochopení souvislostí předmětů bakalářského stupně studia, 
zejména mikroekonomia I, makroekonomie I, světového hospodářství a veřejné ekonomie. Předmět také vytváří 
základní předpoklady pro studium magisterského stupně. Základní obsah je následující: teorie a praxe 
hospodářské politiky, metodické, normativní a institucionální základy hospodářské politiky, cíle, 
instrumentárium a hospodářskopolitické subjekty, hospodářskopolitická rozhodnutí a doporučení, 
makroekonomická politika a základní pravidla regulace, mikroekonomická hospodářská politika a formy 
mikroekonomické regulace, Forma zkoušky: písemný test. Výukové cíle: * pochopení základních tendencí ve 
vývoji hospodářských systémů; * analýza základních makroekonomických a mikroekonomických souvislostí 
koordinace národní ekonomiky; * analýza a pochopení politických souvislostí ekonomických procesů; * 
porozumění a analýza přínosů a nákladů státní koordinace ekonomiky.  
Osnova:  

 1. Tvorba hospodářské politiky v demokratické společnosti. Teoretická a praktická hospodářská 
politika. Možnosti a limity hospodářské politiky. Účinnost a zpoždění hospodářské politiky. 

 2. Trhy a vláda. Vládní selhání. Politické souvislosti hospodářské politiky. Politické ideologie. Nositele 
hospodářské politiky a vliv zájmových skupin na tvorbu hospodářské politiky. 

 3. Koordinace ekonomiky a hospodářskopolitické koncepce. Centrálně plánovaná ekonomika a tržní 
ekonomika. Indikativní plánování. Vývoj československé/české ekonomiky a její reformy. 

 4. Význam informací v hospodářské politice, zpoždění hospodářské politiky. Systém národních účtů – 
principy, základní účty. Makroekonomická analýza a prognóza - metody, využití, úspěšnost prognóz. 

 5. Intervencionistická etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky. Teoretické zdroje 
intervencionismu. Aplikace v praktické hospodářské politice po druhé světové válce. Krize 
keynesiánství v sedmdesátých letech. 

 6. Neokonzervativní etapa ve vývoji moderní hospodářské politiky. Důvody vzniku a teoretická 
východiska. Aplikace v praktické hospodářské politice a zhodnocení. 

 7. Strukturální politika. Strukturální změny a jejich příčiny. Strukturální krize. Tradiční a nové přístupy 
ke strukturální politice. Problémy spojené s prováděním strukturální politiky. 

 8. Stabilizační politika. Pojetí ekonomických výkyvů a cílů stabilizační politiky. Formy stabilizační 
politiky. Hospodářský a politický cyklus. Náklady a účinnost stabilizační politiky, akomodativní 
politika. Vztah fiskální a měnové politiky a jejich koordinace v teorii a praxi. 

 9. Fiskální politika. Cíle praktické fiskální politiky. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. Zdroje 
financování vládních výdajů, deficitní financování, veřejný dluh, monetizace dluhu. Náklady vládních 
výdajů, účinnost fiskální politiky. 

 10. Měnová politika. Postavení centrální banky, příčiny a kritéria posuzování a formy její nezávislosti. 
Kredibilita, transparentnost a odpovědnost centrální banky. Postavení České národní banky, Evropské 
centrální banky. Pojetí cíle měnové politiky, konformita cílů stabilizační politiky. Klasifikace nástrojů 
centrální banky, účinnost a náklady jejich použití. Pojetí cíle praktické měnové politiky v ČR a v EMU. 
Nástroje České národní banky. 

 11. Vnější hospodářská politika. Otevřenost ekonomiky, její měření a důsledky. Nástroje a typy vnější 
hospodářské politiky. Vztah vnější a vnitřní rovnováhy a možnosti řešení nerovnováhy. Platební bilance 
a její elementární analýza. Salda platební bilance a jejich národohospodářské aspekty. Vnější 
nerovnováha a její příčiny. Systémy směnných kursů a vztah k vnější rovnováze. 

 12. Politika hospodářské soutěže - teoretická východiska a praktická soutěžní politika. Komparace 
teoretických zdrojů praktické soutěžní politiky. Příčiny a formy omezení konkurence, 
mikroekonomické a makroekonomické aspekty. Kartelové dohody. Oblasti působení soutěžní politiky, 
zákonné zákazy v oblasti soutěže. Proces prokazování nežádoucího jednání soutěžitelů. Fúze a jejich 
posuzování. 

 13. Sociální politika. Solidarita, pojetí cílů sociální politiky a úloha státu a veřejných institucí. 
Komparace teoretických koncepcí sociální politiky. Oblasti a typy praktické sociální politiky. 
Efektivnost a náklady sociální politiky. Praktická hospodářská politika – sociálně tržní hospodářství, 
stát blahobytu. 

Výukové metody: K předmětu jsou vedeny přednášky, na nichž jsou teoretické základy demonstrovány pomocí 
praktických případových studií.  
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Metody hodnocení: Zkouška má dvě části: písemná (formou testu) a ústní. Studenti s hodnocením "F" 
z písemné části nemohou skládat ústní část; hodnocení písemné části tvoří 30% výsledné známky z předmětu. 
Upozornění: jakékoli podvody nebo pokusy o podvod během zkoušky (např. používání "taháků" nebo jiných 
nedovolených pomůcek, opisování, umožňování opisování, vynášení testů, apod.) nebo činnosti ohrožující 
objektivitu zkoušky budou kvalifikovány jako nedodržení požadavků k ukončení předmětu a budou učitelem 
hodnoceny v ISu jako "FFF" s nutností opakovaného zápisu předmětu.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Slaný, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2003. 
380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info  

 Tomeš, Zdeněk - Žídek, Libor - Musil, Petr - Franc, Aleš - Chromec, Martin - Balcárková, Soňa - 
Hrdličková, Zuzana - Jandová, Monika - Krejčiřík, Pavel. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. 
Praha : C.H.Beck, 2008. 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info  

 Burda, Michael - Wyplosz, Charles. Macroeconomics :a European text. 3. ed. Oxford : Oxford 
University Press, 2001. xxiv, 572. ISBN 0-19-877650-0. info  

 Applied economics. Edited by Alan Griffiths - Stuart Wall. 9th ed. Harlow : Prentice-Hall, 2001. xi, 859 
s. ISBN 0-273-65152-8. info  

ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 
Vyučující: Ing. Libor Žídek Ph.D.  
Rozsah: 2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Úvodní část je věnována problematice měření výkonnosti národního hospodářství, problematice 
ekonomické rovnováhy, příčinám a projevům cyklických oscilací. V další části kurzu je objasněna podstata 
peněz, struktura bankovní soustavy a základní souvislosti inflace. Vysvětlena je ekonomická funkce státu, cíle a 
nástroje hospodářské politiky; základní souvislosti monetární politiky, fiskální politiky, vnější obchodní a 
důchodové politiky Podmínky ke zkoušce: test, prezentace znalostí na seminářích, zpracováni autokorekčních 
cvičení.  
Osnova:  

 1 Úvod do makroekonomie. Způsoby měření výkonnosti ekonomiky 2 Rovnováha ekonomiky a její 
interpretace v ekonomické teorii 3 Určení produktu pomocí celkových výdajů - model multiplikátoru 4 
Ekonomický růst a teorie hospodářského cyklu 5 Poptávka po penězích a nabídka peněz v ekonomice 6 
Inflace a její vztah k produktu 7 Vývoj přístupů k makroekonomické hospodářské politice. 8 Fiskální 
politika - cíl, nástroje, očekávané a skutečné efekty 9 Monetární politika - cíl, nástroje, očekávané a 
skutečné efekty 10 Rozdělovací procesy v ekonomice a důchodová politika státu 11 Otevřená 
ekonomika - mezinárodní obchod a platební bilance 12 Měnové kursy a mezinárodní finanční systém 
13 Teorie ekonomické integrace a její aplikace v Evropě 

Výukové metody: Předmět má přednášky a semináře.Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování 3 
průběžných testů, aktivní účast na seminářích, zpracovaní autokorekčních cvičení v průběhu semestru.  
Metody hodnocení: Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného 
jednání v jakékoliv podobě (například: opisování, vědomé umožnění opisování, používání nepovolených 
pomůcek, výměny testů, vytváření kopií testů, či zastupování na zkoušce) přeruší učitel zkoušku a podle 
závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Mankiw, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha : Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info  

doporučená literatura  

 Musil, Petr - Fuchs, Kamil - Franc, Aleš - Grigarčíková, Šárka. Ekonomie. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 
s.r.o., 2008. 412 s. Neuveden. ISBN 978-80-7380-126-7. info  

ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 
Vyučující: Ing. Michal Kvasnička Ph.D.  
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Rozsah: 2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: V tomto předmětu se studenti naučí záklaní principy mikroekonomie. Seznámí se koncepty 
preferencí, nákladů, výnosů, nabídky, poptávky, elasticity, firmy, trhu, externalit apod. a s jejich vzájemnými 
vztahy. Studenti porozumí fungování tržního procesu a vlivu tržní strutkury. Budou schopni použít základní 
analytické nástroje mikroekonomie k popisu a analýze problémů reálného světa, a přitom se vyhnout obvyklým 
analytickým chybám. Budou chápat důsledky změny poptávky, nákladů, tržní struktury a základních změn 
v hospodářské politice vlády. Na konci kurzu budou studenti schopni vysvětlit, kdy jsou trhy dobrým řešením 
problémů, kterým společnost čelí, a kdy může vláda zlepšit výsledky jejich fungování. Studenti budou také 
připraveni ke studiu středně pokročilé mikroekonomie v navazujícím kurzu.  
Osnova:  

 1. Úvod do ekonomie 
 2. Vzájemná závislost a prospěch ze směny 
 3. Tržní síly nabídky a poptávky 
 4. Elasticita a její aplikace 
 5. Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů 
 6. Teorie spotřebitelské volby 
 7. Výrobní náklady 
 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 
 9. Monopol a monopolistická konkurence 
 10. Oligopol 
 11. Trhy výrobních faktorů 
 12. Externality 
 13. Veřejné statky a společné zdroje 

Výukové metody: Přednášky a semináře  
Metody hodnocení: Úspěšné ukončení předmětu vyžaduje dvě podmínky: 1. průběžnou práci na seminářích 
včetně průběžných písemek a 2. složení písemné zkoušky, která má formu testu.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Mankiw, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha : Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info  

doporučená literatura  

 Mankiw, N. Gregory. Principles of economics. 4th ed. Mason : Thomson Higher Education, 2007. 896 
s. ISBN 978-0-324-22472. info  

ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie 
Vyučující: Ing. Daniel Němec  
Rozsah: 2/2. 8 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné dovednosti k využívání ekonometrických metod, 
využitelných v ekonomii, ve financích nebo obchodu. Studenti si v rámci kurzu osvojí znalosti základů regresní 
analýzy, což jim umožní dobře porozumět řadě odborných textů právě z oblastí ekonomie, financí nebo z oblasti 
podnikové sféry. Úvod kurzu je zaměřen na modely jednoduché i vícerozměrné regrese. Tyto modely jsou 
rozebírány poměrně do hloubky a to v rámci ilustrativních příkladů z ekonomické oblasti. Pozornost je věnována 
pečlivé interpretaci výsledků regresní analýzy a testování ekonomických hypotéz. Část kurzu poskytuje úvod do 
oblasti moderních nástrojů analýzy ekonomických časových řad. Předmětem zájmu je rovněž přehled mírně 
pokročilejších ekonometrických témat, jakými jsou regrese s využitím panelových dat a diskrétních závisle 
proměnných. Po absolvování kurzu budou studenti schopni využívat regresní modely v řadě oblastí a budou 
stejně tak schopni kriticky hodnotit dosažené regresní výsledky empirického výzkumu z oblasti ekonomie, 
financí, podnikového hospodářství a dalších. Absolventi budou schopni identifikovat a řešit řadu 
ekonometrických problémů v analýze časových řad i dat průřezových a osvojí si znalosti používání základních 
ekonometrických metod. Kurz je koncipován způsobem, aby studenti pochopili, proč je ekonometrie užitečná, a 
aby si prakticky vyzkoušeli používání standardních ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy 
studenti: budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu 
ekonomických problémů reálného světa, dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících 
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ekonometrické nástroje, osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrie. získají přehled o šíři a 
možnostech existujících pokročilejších technik, které jsou obsahem navazujících a rozšiřujících kurzů.  
Osnova:  

 1. Úvod do ekonometrie a práce s daty 
 2. Netechnický úvod do regrese 
 3. Regresní model s jedinou vysvětlující proměnnou 
 4. Model vícenásobné regrese 
 5. Uvolnění klasických předpokladů – heteroskedasticita 
 6. Uvolnění klasických předpokladů – autokorelace náhodných složek 
 7. Metoda instrumentálních proměnných 
 8. Modely kvalitativních a omezených vysvětlovaných proměnných 
 9. Analýza jednorozměrných časových řad 
 10. Regrese s časovými řadami 
 11. Vektorové autoregresní modely 
 12. Modely panelových dat 
 13. Další metody, modely a nástroje ekonometrie 

Výukové metody: přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování  
Metody hodnocení: domácí úkoly, závěrečný projekt, písemná a ústní zkouška  
Literatura:  

povinná literatura  

 Koop, Gary. Introduction to econometrics. Chichester : John Wiley & Sons, 2008. 371 s. ISBN 978-0-
470-03270. info  

 Cipra, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2008. 538 s. ISBN 978-80-86929-43. 
info  

doporučená literatura  

 Hill, R. Carter - Griffiths, William E. - Lim, Guay C. Principles of econometrics. 3rd ed. Hoboken : 
John Wiley & Sons, 2008. xxvii, 579. ISBN 978-0-471-72360. info  

 Wooldridge, Jeffrey M. Introductory econometrics :a modern approach. 4th ed. Canada : South-
Western, 2009. xx, 865 s. ISBN 978-0-324-58548. info  

 Gujarati, Damodar N. - Porter, Dawn C. Basic econometrics. 5th ed. Boston : McGraw-Hill, 2009. xx, 
922 s. ISBN 978-0-07-127625. info  

 Stock, James H. - Watson, Mark W. Introduction to econometrics. Brief ed. Boston : Pearson/Addison 
Wesley, 2008. xxvi, 379. ISBN 978-0-321-43251. info  

 Kennedy, Peter. A guide to econometrics. 6th ed. Malden : Blackwell, 2008. xii, 585 s. ISBN 978-1-
4051-8258. info  

ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie (povinné, pokud není současně zapsán modul 
Ekonomie) 
Vyučující: Ing. Monika Jandová  
Rozsah: 2/0. 4 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět Základy ekonomie seznamuje posluchače se základními problémy ekonomie, a to jak 
mikroekonomickými, tak makroekonomickými. Smyslem kurzu není podat vyčerpávající přehled oblastí 
ekonomie. Hlavní cíle kurzu jsou: - porozumět ekonomickému způsobu myšlení; - seznámit se s nejdůležitějšími 
pojmy a jejich praktickými aplikacemi; - využít obecnou ekonomickou teorii pro pochopení praktických příkladů 
z české a světové ekonomiky; - získat základní znalosti pro studium dalších ekonomických předmětů.  
Osnova:  

 1. Základní principy ekonomie 
 2. Jak funguje trh 
 3. Efektivnost trhu 
 4. Ekonomie veřejného sektoru 
 5. Firma a spotřebitel 
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 6. Chování firem a tržní struktura 
 7. Měření výkonu ekonomiky 
 8. Ekonomický růst, výkyvy výkonu ekonomiky 
 9. Příjmy – nerovnost, diskriminace, chudoba 
 10. Nezaměstnanost, inflace 
 11. Hospodářská politika 
 12. Fiskální a monetární politika 
 13. Otevřená ekonomika 

Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášky.  
Metody hodnocení: Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného 
jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a 
vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci 
do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do 
závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).  
Literatura:  

 Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. 
Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2000. xvi, 360 s. ISBN 80-7179-434-1. info  

 Mankiw, N. Gregory. Zásady ekonomie. Praha : Grada, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891-1. info  

ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 
Vyučující: Ing. Dalibor Pánek  
Rozsah: 2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Absolvováním student získá vědomosti o bankovním systému, činnosti centrální banky a 
komerčních bank, bankovních produktech a tendencích bankovnictví v EU. Student bude schopen vysvětlit 
funkce a služby obchodních bank a analyzovaz bankovní systém.  
Osnova:  

 Tématický plán kurzu: 1. Bankovní a finanční soustava 2. Centrální banka, postavení v ekonomice, 
funkce, nástroje 3. Centrální banka, transmisní mechanismus, Evropská centrální banka 4. Obchodní 
banky, základní funkce, kapitál, likvidita, bilance 5. Obchodní banky, úvěrový proces, bonita klienta 6. 
Druhy úvěrů, projektové financování 7. Alternativní formy financování, pohledávky, rizikový kapitál 8. 
Mezibankovní platební styk v ČR a EU, šeky 9. Promptní a termínové operace, finanční deriváty 
10.Hotovostní operace bank, emise hotovostních peněz centrální bankou 11.Elektronické bankovnictví 
12.Investiční bankovnictví, kolektivní investování 13.Banky jako podnikatelé a účastníci finančních 
trhů Tématický plán seminářů: 1.Úvodní seminář,organizace,podmínky absolvování,informační zdroje 
2.Analýza interakcí v bankovní soustavě/bankovní a finanční systém,analýza vztahů/ 3.Vývoj 
bankovnictví v ČR/specifika historického vývoje, tendence / 4.Analýza funkcí a charakteristik ČNB 
/funkce,měnový vývoj,analýza veličin/ 5.Obchodní banky-základní charakteristiky /rozvaha a výkaz 
zisku a ztrát/ 6.Analýza základních ukazatelů a veličin obchodních bank/analýza 
rizika,výnosu,likvidity/ 7.Kontrolní test 8.Klasifikace bankovních produktů /hlediska,druhy,základní 
veličiny/ 9.Pasivní operace bank,analýza vkladů z hlediska likvidity 10.Aktivní operace bank,druhy 
úvěrových obchodů-komparace,hlediska výběru 11.Případová studie realizace úvěrového obchodu 
12.Platební styk bank a využití produktů elektronického bankovnictví 13.Zápočtový test 

Výukové metody: Přednášky a semináře o bankovním systému, funkcích obchodních bank a postavení centrální 
banky.  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen osobní prezetací, ústní zkouškou a písemným testem, minimálně 60% 
správných odpovědí.  
Literatura:  

 Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 2. rozš. vyd. Praha : Management Press, 2001. 782 s. 
ISBN 80-7261-051-1. info  

 Polouček, Stanislav. Komerční bankovnictví. Vyd. 1. Karviná : Slezská univerzita, 1995. 152 s. 
ISBN 80-85879-25-5. info  

 Revenda, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 2002. 634 s. 
ISBN 80-7261-031-7. info  
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 Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice.sborník z mezinárodní konference. 
Karviná : Slezská univerzita, 1997. 309 s. ISBN 80-85879-81-6. info  

 Dvořák, Petr. Bankovnictví. 3. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. 341 s. ISBN 80-
7079-585-9. info  

 Ševčík, Aleš. Bankovnictví I. 1. vyd. Brno : MU Brno, 2002. 160 s. ISBN 80-2103019-4. info  
 Bartošek, Karel [Ing.] - Felsbergová, Dana - Jaroš, Pavel [Ing.]. Bankovnictví v České republice. 3., 

přeprac. vyd. Praha : Bankovní institut, 1998. vi, 353 s. info  
 Šenkýřová, Bohuslava. Bankovnictví. Vyd. 1. Praha : Grada, 1997. 262 s. ISBN 80-7169-464-9. info  
 Revenda, Zbyněk. Centrální bankovnictví. Vyd. 1. Praha : Management Press, 1999. 741 s. ISBN 80-

85943-89-1. info  

ESF:BPF_CZAF Cvičení ze základů financí 
Vyučující: Ing. Martin Svoboda Ph.D.  
Rozsah: 0/2. 4 kr. k = 2,00. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni orientovat se v základních souvislostech 
osobních, podnikových a mezinárodních financí; porozumí fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních 
trhů; budou schopni interpretovat vývoj financí, jejich současné problémy a trendy, makroekonomické a finanční 
indikátory a jejich vliv na národní a mezinárodní finanční trhy.  
Osnova:  

 1.Úvod do financí; 
 2.Časová hodnota peněz; 
 3.Základy finanční matematiky; 
 4.Finanční trhy; 
 5.Bankovnictví; 
 6.Osobní finance; 
 7.Kontrolní test 1; 
 8.Podnikové finance; 
 9.Mezinárodní finance; 
 10.Mezinárodní měnová spolupráce; 
 11.Makroekonomické a finanční ukazatele; 
 12.Kontrolní test 2; 
 13.Opravné a náhradní zápočtové testy. 

Výukové metody: Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, diskuse se studenty, analýzy 
hospodářských výsledků firem, výpočty efektivnosti investic, případové studie, domácí cvičení.  
Metody hodnocení: Průběžné testy v seminářích se budou psát v týdnech dle harmonogramu. Pokud student 
nemůže fyzicky absolvovat 1 ze seminárních testů (omluvu posoudí vedoucí semináře), napíše náhradní test 
v posledním výukovém týdnu. Podmínkou získání zápočtu je absolvování 2 kontrolních testů s průměrným 
hodnocením 60 % a více. Student, který na seminářích neuspěje – tzn. výsledné hodnocení průběžných testů 
nedosáhne 60%, bude psát náhradní test z celé látky.Podmínkou úspěšného absolvování náhradního testu je 
dosažení alespoň 60 %.  
Literatura:  

 Svoboda, Martin - Horváth, Dionýz - Linnertová, Dagmar - Málek, Petr - Mokrička, Peter - Oškrdalová, 
Gabriela - Sponer, Miroslav - Šikulová, Miroslava. Základy financí. První. Brno : Masarykova 
univerzita, 2009. 195 s. ISBN 978-80-210-4976-5. info  

 Howells, Peter - Bain, Keith. The economics of money, banking and finance :a European text. 3nd ed. 
Harlow : Prentice-Hall, 2005. xvii, 602. ISBN 0-273-69339-5. info  

 Hubbard, R. Glenn. Money, the financial system, and the economy. 4th ed. Boston : Addison-Wesley, 
2002. xxxiii, 77. ISBN 0-201-72614-9. info  

 Peněžní ekonomie a bankovnictví. Edited by Zbyněk Revenda. 4. vyd. Praha : Management Press, 2005. 
627 s. ISBN 80-7261-132-1. info  

 Syrový, Petr - Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2005. 176 s. 
ISBN 80-247-1098-6. info  

 Investování na kapitálových trzích. Edited by Jitka Veselá. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2007. 703 s. 
ISBN 978-80-7357-297. info  

60 
 



 
 

 Valach, Josef. Finanční řízení podniku. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-. info  
 Mezinárodní finance. Edited by Jaroslava Durčáková - Martin Mandel. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha : 

Management Press, 2007. 487 s. ISBN 978-80-7261-170. info  
 Pilbeam, Keith. International finance. 2nd ed. Houndmills : Palgrave, 1998. xxvii, 488. ISBN 0-333-

73097-6. info  
 Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 5. zcela přeprac. vyd. 

Praha : Grada, 2005. 286 s. ISBN 80-247-1230-X. info  
 Marková, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Vyd. 1. V Praze : Oeconomica, 2006. 269 s. 

ISBN 80-245-1053-7. info  
 Mishkin, Frederic S. - Eakins, Stanley G. Financial markets and institutions. 6th ed. Boston : Pearson 

Prentice Hall, 2009. xxxix, 675. ISBN 978-0-321-37421. info  

ESF:BPF_FIRI Finanční řízení 
Vyučující: Ing. František Kalouda CSc., MBA  
Rozsah: 2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurz je koncipován jako první vstup studentů všech oborů a specializací do problematik 
firemních financí a finančního řízení podniku. Věcně je předmět zaměřen především na základní funkce 
finančního řízení podniku – získávání prostředků financování podniku, jejich alokaci v podobě převodu na 
nepeněžní formy majetku a rozdělování hospodářského výsledku. Obsahem předmětu jsou i klíčové 
problematiky z oblastí kapitálových a finančních trhů, hodnoty podniku, finančního plánování a finančního 
řízení zahraničně obchodních aktivit podniku. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti disponovat: a) 
Klíčovými poznatky z teorie podnikových financí b) Praktickými algoritmy finančního řízení podniku v rozsahu: 
1) řízení majetkové a finanční struktury podniku (analýza kritického bodu) 2) kalkulace nákladů 3) efektivnost 
podnikových investic  
Osnova:  

 1. Organizace výuky, zápočtů a zkoušek. Podnikové finance, finanční cíle a zdroje firmy, úvod do 
majetkové a finanční struktury firmy. Vývoj firemních financí jako aplikované vědní disciplíny. 2. 
Finanční rozhodování firmy se speciálním zaměřením na řízením investic a výrobkových inovací. Úvod 
do hodnocení efektivnosti investic. Úvod do kalkulací nákladů. 3. Finanční aspekty zakládání firmy. 
Majetková struktura firmy. 4. Řízení oběžného majetku. 5. Finanční struktura firmy. 6. Oceňování 
finančního majetku. 7. Peněžní toky firmy. 8. Základy finanční analýzy firmy. 9. Finanční trh a 
podnikové finance. 10. Oceňování firmy. 11. Finanční plánování. 12. Finanční zdraví firmy a predikce 
finanční tísně. 13. Úvod do finančního řízení zahraniční směny. Témata seminářů: 1. Organizace 
seminářů, podmínky přistoupení ke zkoušce. Zadání seminárních prací. 2. T1 - Základní zdroje 
finančních informací o podniku (účetní dokumentace - výsledovka a rozvaha). Majetková a finanční 
struktura - úvod (finanční a provozní páka, čistý pracovní kapitál, strategie financování firmy). 3. T1 - 
Aplikace provozní páky v modelech rozvoje podniku (analýza kritického množství). 4. T1 - Test 1 
k tématu T1. 5. Presentace seminárních prací I. 6. T2 - Úvod do kalkulace nákladů I (třídění nákladů, 
absorbční kalkulační metody - kalkulace dělením a dělením s poměrnými čísly). 7. T2 - Úvod do 
kalkulace nákladů II (absorbční kalkulační metody - metoda procenta režie, metoda variabilních 
nákladů a metoda ABC). 8. T2 - Test 2 k tématu T2. 9. Presentace seminárních prací II. 10. T3 - 
Hodnocení efektivnosti investic I (statické metody). 11. T3 - Hodnocení efektivnosti investic II 
(dynamické metody). 12. T3 - Test 3 k tématu T3. 13. Úvod do finanční analýzy podniku (finanční 
zdraví firmy a predikce finanční tísně). 

Výukové metody: Přednášky, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, dílčí 
písemné testy, rešerše literatury, týmový projekt.  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen zkouškou, která je písemná a ústní. Předpokladem přistoupení ke 
zkoušce je úspěšné absolvování alespoň dvou dílčích testů ze tří a zpracování seminární práce s hodnocením 
"prospěl".  
Literatura:  

 Brealey, Richard A. - Myers, Stewart C. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad 
- Vilém Jungmann - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 2000. xix, 1064. ISBN 80-7226-
189-4. info  

 Manažerská ekonomika. Edited by Miloslav Synek. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2007. 452 s. 
ISBN 978-80-247-1992. info  
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 Menšík, Josef - Kalouda, František. Základy firemních financí, cvičebnice. 1. vyd. Brno : Masarykova 
univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 64 s. ISBN 80-210-3872-1. info  

 Valach, Josef. Finanční řízení podniku. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-. info  
 Vysušil, Jiří. Základy managementu. Vyd. 1. Praha : HZ Praha, 1996. 296 s. ISBN 80-86009-00-9. info  
 Valach, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha : Ekopress, 

2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9. info  
 Manažerské finance. Edited by Eva Kislingerová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. xl, 

745 s. ISBN 978-80-7179-903. info  
 Kalouda, František. Základy firemních financí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 171 s. 

ISBN 80-210-4106-4. info  

ESF:BPF_FITR Finanční trhy 
Vyučující: Ing. Gabriela Oškrdalová  
Rozsah: 2/2/0. 6 kr. k = 1,00. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - vymezit finanční systém, jeho funkce, subjekty a 
vztahy mezi nimi, - identifikovat tendence vývoje finančního systému, - popsat finanční trhy, - charakterizovat 
základní druhy cenných papírů, - vysvětlit podstatu finančních derivátů, - popsat burzovní systém a BCPP, - 
vymezit regulaci finančních trhů, - charakterizovat indexy kapitálových trhů, - objasnit základy fundamentální, 
technické a psychologické analýzy akcií, - interpretovat základy teorie efektivních trhů, - vymezit kolektivní 
investování.  
Osnova:  

 1 Finanční systém 2 Finanční trhy 3 Investiční instrumenty a portfolio – výnos, riziko, likvidita Úvod 
do finančních aktiv 4 Cenné papíry a jejich charakteristika 5 Úvod do finančních derivátů 6 Burzovní 
trhy 7 Indexy finančních trhů 8 Úvod do analýz cenných papírů 9 Kolektivní investování 10 Regulace 
finančních trhů 11 Tendence vývoje finančního systému 12 Významné události na finančních trzích 
v ČR a ve světě 13 Finanční trhy v ČR a ve světě 

Výukové metody: přednáška, semináře - zpracování a prezentace seminární práce, diskuze  
Metody hodnocení: Průběžné testy v seminářích se budou psát v 5. a 10. týdnu semestru. Za každý test lze 
získat max. 50 bodů (celkem 100 bodů). Zpracování, předložení a prezentace seminární práce bude hodnoceno 
jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - získání alespoň 60 bodů z průběžných 
testů, tedy 60% úspěšnost, - ohodnocení seminární práce jako prospěl. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. 
Dopustí-li se student při zkoušce podvodného jednání (opisování, účast jiné osoby na zkoušce), může mu být 
podle závažnosti provinění udělena klasifikace F.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Jílek, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 648 s. ISBN 978-80-247-1653. 
info  

 Investování na kapitálových trzích. Edited by Jitka Veselá. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2007. 703 s. 
ISBN 978-80-7357-297. info  

 Fuchs, David. Finanční trhy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004. 106 s. ISBN 80-210-3526-9. 
info  

doporučená literatura  

 Blake, David. Analýza finančních trhů. Translated by Aleš Hrnčíř - Petr Šedý - Pavel Šimůnek. Vyd. 1. 
Praha : Grada, 1995. 623 s. ISBN 80-7169-201-8. info  

 Jílek, Josef. Finanční trhy. Vyd. 1. Praha : Grada, 1997. 527 s. ISBN 80-7169-453-3. info  
 Musílek, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha : ETC Publishing, 1999. 852 s. ISBN 80-

86006-78-6. info  
 Pavlát, Vladislav. Kapitálové trhy. 1. vyd. Praha : Professional publishing, 2003. 296 s. ISBN 80-

86419-33-9. info  
 Brealey, Richard A. - Myers, Stewart C. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Tůma - 

Milan Tůma. Praha : Victoria Publishing, 1992. 1 sv. (rů. ISBN 80-85605-24-4. info  
 Rose, Peter S. Peněžní a kapitálové trhy. Finanční systém ve stále globálnější ekonomice. Translated by 

Libor G. Praha : Victoria Publishing,. 1014 s. :. info  
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 Sharpe, William F. - Alexander, Gordon J. Investice. Translated by Zdeněk Šlehofr. 4. vyd. Praha : 
Victoria Publishing, 1994. 810 s. ISBN 80-85605-47-3. info  

 Musílek, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2002. 459 s. ISBN 80-86119-55-6. info  

ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 
Vyučující: doc. Ing. Jaroslav Sedláček CSc.  
Rozsah: 2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po skončení tohoto kurzu bude student schopen: - popsat a vysvětlit základní principy, 
předpoklady a zásady finančního účetnictví, - používat základní metody účetního zobrazování hospodářských 
dějů v obchodních společnostech, - analyzovat jednoduché hospodářské úlohy, sestavit postup účtování a 
posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření.  
Osnova:  

 1. Podstata a funkce účetnictví, charakteristické rysy, právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady. 
Postavení bilance v účetnictví, její funkce, systém a využití. 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a 
struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací 
na strukturu rozvahy. 3. Náklady a výnosy účetní jednotky, jako součást výkazu zisku a ztrát. 4. 
Metodické prvky účetnictví, účet a soustava účtů, účtová osnova a účtový rozvrh, účetní doklady, účetní 
knihy, kontrolní systém účetnictví. 5. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy 
oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv. 6. Daně 
v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku, metody tvorby a zúčtování 
opravných položek a rezerv. 7. Metody odpisování dlouhodobého majetku (účetní i daňové hledisko). 8. 
Rezervy a opravné položky v účetnictví (princip opatrnosti). 9. Finanční účty, jejich struktura a 
význam, peněžní prostředky, peníze na cestě, bankovní účty. 10. Zásoby, jejich vymezení a způsob 
oceňování zásob. Význam zásob a základní účetní operace, způsob účtování A a B. Specifika účtování 
o zásobách vlastní produkce. 11. Klasifikace dlouhodobého majetku, způsoby jeho pořizování. Základní 
postupy účtování o pořízení a zobrazování v průběhu jeho životnosti. 12. Zúčtovací vztahy. Postupy 
účtování o pohledávkách a závazcích účetní jednotky (z obchodního styku, k zaměstnancům a 
společníkům). 13. Základní způsoby účtování o nákladech a výnosech. Vlastní a cizí kapitál účetní 
jednotky. 

Výukové metody: Přednáška z teorie, na seminářích účtování základních hospodářských operací typických pro 
obchodní společnosti s použitím směrné účtové osnovy pro podnikatelské subjekty. Sestavování zjednodušených 
účetních výkazů.  
Metody hodnocení: Průběžná kontrola studia v průběhu semestru: - v průběhu výuky se eviduje docházka na 
seminární cvičení, tolerovaná neúčast je max. třikrát za semestr, - dále je nutné absolvovat na jednom ze 
seminářů prezentaci příkladu u tabule, - studenti píší dva průběžnéné kontrolní testy (z každého testu je nutné 
získat minimálně 17 bodů z 27 dosažitelných). Pokud tato podmínka není splněna, je možné ji nahradit pouze 
úspěšným zpracováním opravného testu. Tento test je připraven pro studenty všech studijních skupin společně 
obvykle v prvním týdnu zkouškového období. Otázky a příklady jsou z obsahu učiva celého semestru, bodové 
hodnocení je stejné jako u průběžného testu. Studenti, kteří předmět opakují, musí výše uvedené požadavky také 
znovu splnit. Závěrečná zkouška je písemná, zadání obvykle obsahuje 2 až 3 teoretické otázky a 2 až 3 příklady. 
Maximálně je možné získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky je minimum 19 bodů.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Sedláček, Jaroslav - Hýblová, Eva - Křížová, Zuzana: Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, 
finanční a právní studia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 176 s. ISBN 
978-80-7380-283-7.  

 Sedláček, Jaroslav - Hýblová, Eva - Křížová, Zuzana - Valouch, Petr: Finanční účetnictví. Brno, 
Masarykova univerzita, 2010. 240 s. ISBN 978-80-210-5268-0  

ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 
Vyučující: doc. Ing. Jaroslav Sedláček CSc.  
Rozsah: 2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po skončení tohoto kurzu bude student schopen: - aplikovat teoretické přístupy k identifikaci 
problému a navrhnout účetní řešení, - používat adekvátní metody účetního zobrazování hospodářských dějů 
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v obchodních společnostech, - analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv 
účetního řešení na výsledek hospodaření, - sestavit účetní výkazy podniku.  
Osnova:  

 1. Podstata a charakter krátkodobého finančního majetku a závazků, jejich oceňování, postupy účtování, 
inventarizace a analytická evidence. 2. Metody účtování o zásobách, jejich oceňování, inventarizace a 
analytická evidence. 3. Specifické postupy účtování o zásobách vlastní produkce. Zvláštní případy 
účtování zásob na konci účetního období. 4. Postupy účtování o dlouhodobém majetku účetní jednotky. 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill. 5. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Postupy 
účtování o pohledávkách a závazcích v obchodních vztazích. 6. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi, 
společníky, sdruženími a podniky ve skupině. Daně a dotace. Přechodné účty aktiv a pasiv. 7. Účtování 
o vlastním kapitálu účetní jednotky. Změny základního kapitálu, kapitálové fondy, fondy ze zisku, 
nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let a výsledek hospodaření běžného období. 8. 
Účtování o dlouhodobých cizích závazcích a rezervách. Emise dluhových cenných papírů a dlouhodobé 
bankovní úvěry. 9. Náklady a výnosy – postupy účtování, výsledek hospodaření, analytická evidence ve 
vztahu k dani z příjmů. Stanovení základu daně z příjmů, výpočet daně z příjmů splatné. Odložená daň 
z příjmů. 10. Účetní uzávěrka. Kontrola úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví. Inventarizace 
majetku a závazků a uzavírání účetních knih. Výpočet a zúčtování daně z příjmů. 11. Sestavení 
závěrečných účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow a výkazu změn ve 
vlastním kapitálu. 12. Informační technologie v účetnictví (softwarové produkty) 13. Směry 
harmonizace účetnictví (v rámci evropské integrace, IFRS a US GAAP) 

Výukové metody: Přednáška z teorie, na seminářích účtování hospodářských operací typických pro obchodní 
společnosti s použitím směrné účtové osnovy pro podnikatelské subjekty. Sestavování účetní záverky.  
Metody hodnocení: Požadavky ke zkoušce: úspěšné absolvování kontrolních testů v průběhu semestru (dva 
testy po 27 bodů, k připuštění ke zkoušce nutné dosáhnout minimálně 17 bodů). Další z podmínek připuštění ke 
zkoušce je prezentace příkladu u tabule, kterou musí každý student absolvovat v průběhu semestru na jednom ze 
seminářů. Příklad u tabule zadává studentovi učitel vždy s týdenním předstihem. Student se na následnou 
prezentaci musí dostavit, ledaže by se dopředu řádně omluvil (nemoc). Zkouška je písemná (2 až 3 teoretické 
otázky a 2 až 3 příklady, max. možno získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky min. 19 bodů).  
Literatura:  

povinná literatura  

 Sedláček, J. a kol.: Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-95-5  
 Sedláček, Jaroslav - Hýblová, Eva - Křížová, Zuzana - Valouch, Petr. Praktikum finančního účetnictví k 

osvojení postupů účtování v obchodních společnostech. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. 157 s. Účetnictví. ISBN 978-80-7380-305-6. info  

doporučená literatura  

 Kovanicová, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého [Kovanicová, 2000]. 10. aktualizované vyd. 
Praha : Polygon, 2000. 374 s. + Ú. ISBN 80-7273-003-7. info  

 Munzar, Vladimír - Březinová, Hana - Muzikářová, Ludmila. Základy podvojného účetnictví : učebnice 
vzdělávacího centra Svazu účetních. Praha : Bilance, 1995. 164 s. info  

ESF:BPF_ZAFI Základy financí 
Vyučující: Ing. Martin Svoboda Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 4 kr. K=1,0. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni orientovat se v základních souvislostech 
osobních, podnikových a mezinárodních financí; porozumí fungování, organizaci a aktuálnímu vývoji finančních 
trhů; budou schopni interpretovat vývoj financí, jejich současné problémy a trendy, makroekonomické a finanční 
indikátory a jejich vliv na národní a mezinárodní finanční trhy.  
Osnova:  

 1.Úvod do financí; 
 2.Časová hodnota peněz; 
 3.Finanční trhy; 
 4.Banky a bankovní systémy; 
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 5.Ostatní finanční zprostředkovatelé a subjekty působící na finančním trhu; 
 6.Osobní finance; 
 7.Investice a investiční možnosti; 
 8.Podnikové finance; 
 9.Mezinárodní finance; 
 10.Mezinárodní měnový systém; 
 11.Makroekonomické a finanční ukazatele, indikátory a informace; 
 12.Historie a osobnosti financí; 
 13.Aktuální trendy ve financích. 

Výukové metody: Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, diskuse se studenty.  
Metody hodnocení: Písemný zkouškový test (podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení 
alespoň 60 %. Maximální dosažitelný počet bodů je 100, minimum pro složení zkoušky činí 60 bodů. Pro 
hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 
%, E 60 – 67 %, F méně než 60 %).  
Literatura:  

povinná literatura  

 Svoboda, Martin - Horváth, Dionýz - Linnertová, Dagmar - Málek, Petr - Mokrička, Peter - Oškrdalová, 
Gabriela - Sponer, Miroslav - Šikulová, Miroslava. Základy financí. První. Brno : Masarykova 
univerzita, 2009. 195 s. ISBN 978-80-210-4976-5. info  

neurčeno  

 Howells, Peter - Bain, Keith. The economics of money, banking and finance :a European text. 3nd ed. 
Harlow : Prentice-Hall, 2005. xvii, 602. ISBN 0-273-69339-5. info  

 Hubbard, R. Glenn. Money, the financial system, and the economy. 4th ed. Boston : Addison-Wesley, 
2002. xxxiii, 77. ISBN 0-201-72614-9. info  

 Peněžní ekonomie a bankovnictví. Edited by Zbyněk Revenda. 4. vyd. Praha : Management Press, 2005. 
627 s. ISBN 80-7261-132-1. info  

 Syrový, Petr - Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2005. 176 s. 
ISBN 80-247-1098-6. info  

 Investování na kapitálových trzích. Edited by Jitka Veselá. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2007. 703 s. 
ISBN 978-80-7357-297. info  

 Valach, Josef. Finanční řízení podniku. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-. info  
 Mezinárodní finance. Edited by Jaroslava Durčáková - Martin Mandel. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha : 

Management Press, 2007. 487 s. ISBN 978-80-7261-170. info  
 Pilbeam, Keith. International finance. 2nd ed. Houndmills : Palgrave, 1998. xxvii, 488. ISBN 0-333-

73097-6. info  
 Radová, Jarmila - Dvořák, Petr - Málek, Jiří. Finanční matematika pro každého. 5. zcela přeprac. vyd. 

Praha : Grada, 2005. 286 s. ISBN 80-247-1230-X. info  
 Marková, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. Vyd. 1. V Praze : Oeconomica, 2006. 269 s. 

ISBN 80-245-1053-7. info  
 Mishkin, Frederic S. - Eakins, Stanley G. Financial markets and institutions. 6th ed. Boston : Pearson 

Prentice Hall, 2009. xxxix, 675. ISBN 978-0-321-37421. info  

ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací 
Vyučující: doc. Ing. Jiří Novotný CSc.  
Rozsah: 2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět Ekonomika organizací je vstupní, relativně samostatnou částí výuky základů 
podnikové ekonomiky. Seznamuje s předmětem a metodami zkoumání a popisu v podnikovém hospodářství a 
výstavbou podniku. Objasňuje cíle podniku, členění podnikohospodářských výrobních faktorů a jejich vzájemné 
vazby. Zaměřuje se na obecné otázky podnikové ekonomiky a hospodářského dění v podniku bez ohledu na jeho 
příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či na jeho ziskovou či neziskovou orientaci. Spolu s navazujícím 
předmětem Nauka o podniku, kde předmětem výkladu jsou základní podnikové funkce a činnosti, poskytuje 
komplexní pohled na podnik. Cílem kurzu je získání základních teoretických a praktických poznatků výstavby 
podniku. Po absolvování kurzu by student měl být schopen: - interpretovat strukturu podnikohospodářských 
výrobních faktorů, jejich vzájemných vazeb a uspořádání - identifikovat různé typy a formy podniků - rozumět 
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příčinám a formám sdružování podnikatelských subjektů - analyzovat vývoj podniku a charakterizovat jednotlivé 
fáze jeho životního cyklu  

Poznatky získané v tomto kurzu jsou rozvíjeny v navazujícícm předmětu Nauka o podniku, 
kde předmětem studia jsou základní podnikové činnosti a funkce. Společně je tak poskytován 
komplexní pohled na podnik.  

Osnova:  

 1. Organizace jako součást národního hospodářství a předmět podnikového hospodářství  
 2. Životní cyklus organizace  
 3. Právní formy organizace  
 4. Živnostenské podnikání a malé a střední organizace  
 5. Výrobní faktory v organizaci  
 6. Systém cílů organizace, nástroje a principy řízení  
 7. Plánování a rozhodování v organizaci  
 8. Organizování a kontrola v organizaci  
 9. Odměňování pracovníků a pracovní výkon  
 10. Dlouhodobý majetek a materiál jako výrobní faktory organizace  
 11. Funkce organizace  
 12. Sdružování organizací  
 13. Finanční analýza organizace  

Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášek, které jsou teoretickou přípravou studentů v rámci 
jednotlivých probíraných témat (dle osnovy). Tato teoretická příprava se následně aplikuje na cvičeních, kde 
studenti řeší praktické příklady z příslušných problémových témat. Kromě teoretických znalostí se tak studenti 
naučí řešit vybrané (typizované) problémy z organizační praxe a získají tak také praktické dovednosti.  
Metody hodnocení: Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a 
prezentace seminární práce a absolvování jednoho průběžného testu. Zkouška: jednovariantní test, 20 otázek. 
Limit pro úspěšné absolvování je 60%. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání jako je opisování, 
vynášení zadání testů, používání nedovolených pomůcek, jednání narušující průběh zkoušky a její objektivitu, 
přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.  
Literatura:  

 Úvod do podnikového hospodářství. Edited by Günter Wöhe - Eva Kislingerová, Translated by Zuzana 
Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 978-80-7179-897. info  

 Novotný, Jiří. Nauka o podniku- výstavba podniku. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. 213 s. 
ISBN 978-80-7380-071-0. info  

 Synek, Miloslav. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 1999. xxii, 456. ISBN 80-7179-
228-4. info  

 Novotný, Jiří - Suchánek, Petr. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno : MU ESF Brno, 2004. 164 s. 1. skripta. 
ISBN 80-210-3333-9. info  

FI:IB000 Úvod do informatiky 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Hliněný Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: V tomto předmětu se posluchači seznamí se základními matematickými konstrukcemi 
potřebnými pro popis sémantiky programů a formalizaci vztahů mezi intuitivními programovými konstrukcemi a 
jejich matematickým významem. Vytváří se tím pojmový a formální základ pro řadu dalších předmětů, které 
patří k základní teoretické výbavě informatiků. Úspěšný absolvent kurzu bude: znát základní pojmy diskrétní 
matematiky a výrokové logiky; schopný porozumět logické struktuře matematické věty a matematického 
důkazu; umět přesně formulovat vlastní tvrzení či algoritmy a jejich důkazy; aplikovat získané formální nástroje 
v dalším studiu informatiky i následné praxi.  
Osnova:  

 Úvod do matematických konstrukcí relevantních ke studiu algoritmů a ostatních informatických pojmů 
jako matematických objektů: 
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 Základní formalismy - důkaz a algoritmus. 
 Důkazové techniky, indukce. 
 Množiny, relace a funkce. 
 Binární relace, ekvivalence. 
 Uspořádané množiny, uzávěry. 
 Vlastnosti funkcí a skládání relací. 
 Jemný úvod do logiky. 
 Dokazování vlastností algoritmů. 
 Jednoduchý deklarativní jazyk. 
 Důkazové postupy pro algoritmy. 
 Nekonečné množiny a zastavení algoritmu. 
 Délka výpočtu algoritmu. 

Výukové metody: Předmět má klasické učebnové přednášky, ale pouze samostatná domácí cvičení s online 
odpovědníky a online diskusí s cvičícími (prostřednictvím IS MU). Veškeré výukové materiály a agenda jsou 
soustředěny v předmětové osnově IS.  
Metody hodnocení: Požadavkem k úspěšnému vykonání zkoušky je teoretické i praktické zvládnutí látky 
v rozsahu probraném na přednášce a obsaženém ve výukovém textu (osnově). Celkové hodnocení předmětu se 
skládá ze semestrálního hodnocení (požaduje se z něj minimální bodový zisk), počítačové a následné volitelné 
písemné zkoušky. Výsledek semestrálního hodnocení je dán součtem určeného počtu nejlepších z několika 
průběžných semestrálních testů a případného bonusu za řešení doplňkových dobrovolných úkolů, přesné 
podmínky viz IS osnova a web stránka. Následuje "počítačová" písemná zkouška, jejíž výsledek v součtu se 
semestrálním hodnocením určí úspěch u zkoušky, a poté ještě nepovinná klasická písemná zkouška, jejímž 
výsledkem si studenti mohou vylepšit celkové hodnocení v případě úspěchu. Všechny tři části (semestrální, 
počítačová i písemná) mají zhruba stejnou váhu ve výsledném hodnocení, přesné podmínky opět viz IS osnova a 
web stránka.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Hliněný, Petr. Úvod do informatiky. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010. 
URL info  

neurčeno  

 Wand, Mitchell. Induction, recursion, and programming. New York : North Holland, 1980. 202 s. 
ISBN 0-444-00322-3. info  

FI:IB002 Návrh algoritmů I 
Vyučující: RNDr. Libor Škarvada  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  
Cíle předmětu: Kurs probírá základní techniky analýzy algoritmů, datové struktury a operace nad nimi. 
Zaměřuje se na dokazování korektnosti algoritmů a na jejich efektivnost. Základní algoritmické pojmy a 
konstrukce jsou uváděny bez přímé návaznosti na konkrétní programovací jazyk a bez požadavků na jejich 
praktickou programovou realizaci. Cílem je naučit studenta pracovat s vlastními algoritmy oproštěnými od 
implementačních detailů. To dovoluje presentovat poměrně široký záběr technik, používaných ve funkcionálním, 
imperativním i v objektově orientovaném programování.  
Osnova:  

 Základy analýzy algoritmů: Korektnost algoritmu, vstupní a výstupní podmínky, parciální korektnost, 
konvergence, verifikace. Délka výpočtu, složitost algoritmu, složitost problému. Asymptotická analýza 
časové a prostorové složitosti, růst funkcí, využití rekurentních relací při analýze algoritmů. 

 Fundamentální datové struktury: Seznamy, zásobníky a fronty. Binární vyhledávací stromy, vyvážené 
stromy, representace množin. 

 Řadicí algoritmy: Řazení rozdělováním, slučováním, haldou, dolní odhad složitosti. 
 Základní grafové algoritmy: Representace grafů. Procházení grafu do hloubky, zúplnění uspořádání, 

silně souvislé komponenty. Procházení grafu do šířky, Dijkstrův algoritmus. Minimální kostry grafu. 
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Výukové metody: Kurs probíhá formou přednášek a cvičení k přenáškám.  
Metody hodnocení: Zkouška je písemná a má dvě části -- v polovině semestru a na jeho konci.  
Literatura:  

 Cormen, Thomas H. - Leiserson, Charles E. - Rivest, Ronald L. Introduction to algorithms. Cambridge 
: MIT Press, 1990. xi, 1028 s. ISBN 0-262-03141-8. info  

 Skiena, Steven S. The algorithm design manual. New York : Springer, 1998. xvi, 486 s. ISBN 0-387-
94860-0. info  

FI:IB107 Vyčíslitelnost a složitost 
Vyučující: doc. RNDr. Luboš Brim CSc.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Smyslem kurzu je objasnit základní přístupy a metody klasifikace problémů z hlediska možnosti 
jejich algoritmického řešení a provést základní klasifikaci. Současně chce kurz poukázat na teoretické a 
praktické meze využití počítačů a důsledky, které tato omezení mají pro rozvoj informačních technologií. Hlavní 
cíle kurzu jsou: porozumět základním pojmům formalizujícím algoritmickou řešitelnost; zvládnout klasifikační 
techniky redukce, diagonalizace a uzávěrové vlastnosti; umět tyto techniky aplikovat na jednoduche situace.  
Osnova:  

 Algoritmus jako výpočetní model. Churchova teze. 
 Klasifikace problémů. Rozhodnutelné, nerozhodnutelné a částečně rozhodnutelné problémy. 

Vyčíslitelné funkce. 
 Uzávěrové vlastnosti, Riceovy věty. 
 Výpočetní složitost problémů. Výpočetně těžké a lehké problémy. 
 Redukce a úplnost v třídách problémů. Redukce a polynomiální redukce. Úplné problémy z hlediska 

rozhodnutelnosti, NP-úplné problémy. Aplikace. 

Výukové metody: přednáška, cvičení, domácí úkoly  
Metody hodnocení: Přednáška je doplněna povinnými cvičeními. Během semestru jsou studentům zadávány 
domácí úkoly. Zkouška je písemná. Požadavkem k připuštění ke zkoušce je získání daného počtu bodů za 
domácí úkoly. Tyto body se rovněž započítavájí do celkového hodnocení. Pomocné materiály nejsou při zkoušce 
povoleny.  
Literatura:  

 Sipser, Michael. Introduction to the theory of computation. Boston : PWS Publishing Company, 1997. 
xv, 396 s. ISBN 0-534-94728-. info  

 Kozen, Dexter C. Automata and computability. New York : Springer, 1997. xiii, 400. ISBN 0-387-
94907-0. info  

 Kfoury, A. J. - Moll, Robert N. - Arbib, Michael A. A programming approach to computability. New 
York : Springer-Verlag, 1982. viii, 251. ISBN 0-387-90743-2. info  

 Bovet, D. - Crescenzi, Pierluigi. Introduction to the theory of complexity. New York : Prentice-Hall, 
1994. xi, 282 s. ISBN 0-13-915380-2. info  

FI:IV109 Modelování a simulace 
Vyučující: Mgr. Radek Pelánek Ph.D.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu by studenti měli: rozumět klíčovým pojmům z oblasti komplexních systémů 
(především pojmu "zpětná vazba"), mít základní představu o tom, k čemu mohou sloužit výpočetní modely; být 
schopni smysluplný výpočetní model vytvořit; mít přehled o několika různých modelovacích přístupech; znát 
několik klasických případových studií z oblasti modelování komplexních systémů.  
Osnova:  

 Úvod, historie, role modelování a simulace ve výzkumu, aplikace. Výpočetní modely. 
 Systémové myšlení, zpětná vazba. 
 Matematické a systémové modelování: základní principy, případová studie "Meze růstu". Příklady a 

cvičení v nástroji Stella. 
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 Modelování pomocí agentů: základní principy, buněčné automaty, kooperace, adaptace. Příklady a 
cvičení v nástroji NetLogo. 

 Modelování myšlení, učení, evoluce (neuronové sítě, produkční systémy, genetické algoritmy). 
 Modelování sítí: příklady komplexních sítí a jejich vlastností, modely sítí. 
 Metody analýzy modelů. 
 Případové studie z různých oblastí (např. trh, doprava, epidemiologie, biologie). 

Výukové metody: přednášky, cvičení  
Metody hodnocení: 40 % projekt (modelování a simulace vybraného problému), 40 % závečná písemná 
zkouška, 20 % "čtenářský deník"  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Pelánek, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Jak lépe porozumět světu. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2011. 236 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5318-2. info  

 Resnick, Mitchel. Turtles, termites, and traffic jams : explorations in massively parallel microworlds. 
Cambridge : Bradford Book, 2000. xviii, 163. ISBN 0-262-68093-9. info  

 Barabási, Albert-László. Linked :how everything is connected to everything else and what it means for 
business, science, and everyday life. New York : Plume Book, 2003. 294 s. ISBN 0-452-28439-2. info  

FI:MB101 Matematika I 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Slovák DrSc.  
Rozsah: 2/2. 2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurs je první částí čtyřsemestrového bloku Matematika I - IV. V celém bloku jsou prezentovány 
základy algebry, lineární algebry, analýzy, numerických metod, kombinatoriky, teorie grafů a teorie 
pravděpodobnosti a statistiky. Na konci celého bloku bude student zvládat základní matematické pojmy a úlohy 
a osvojí si diskrétní i spojitou intuici pro matematickou formulaci úloh. V kurzu Matematika I jsou hlavním 
cílem základní matematické pojmy a přístupy, lineární algebra, elementární geometrie, včetně přímých aplikací.  
Osnova:  

 Skaláry, skalární funkce, kombinatorické příklady a identity, konečná pravděpodobnost, geometrická 
pravděpodobnost, diferenční rovnice. 

 Motivační geometrické úlohy v prostoru a v rovině, systémy lineárních rovnic, eliminace proměnných. 
 Relace a obrazení, injektivní a surjektivní zobrazení, mohutnost množin, ekvivalence a rozklady. 
 Vektor, vektorový prostor, lineární nezávislost, báze, lineární zobrazení, matice, kalkulus s maticemi a 

determinanty. 
 Algebraické aplikace: systémy lineárních rovnic, lineární diferenční rovnice, Markovovy řetězce 
 Geometrické aplikace: přímka, rovina, rovnice kontra parametrické vyjádření, poloha přímky a roviny, 

příčka mimoběžek, projektivní rozšíření prostoru, úhel, délka, objem. 

Výukové metody: Přednáška o teorii a ilustrující řešené příklady na přednáškách. Speciální ilustrující řešené 
příklady na demonstrativním cvičení. Seminární skupiny zaměřené na zvládnutí početních úloh.  
Metody hodnocení: Dvouhodinová přednáška, dvouhodinové přednášení ukázkových řešení úloh 
(demonstrativní cvičení), a dvouhodinové cvičení. Zakončení písemnou zkouškou. Výsledky ze cvičení se 
částečně přenášejí do hodnocení zkoušky.  
Literatura:  

 Motl, Luboš - Zahradník, Miloš. Pěstujeme lineární algebru. 3. vyd. Praha : Univerzita Karlova v 
Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 348 s. : i. ISBN 80-246-421-3. info  

 Fuchs, Eduard. Logika a teorie množin (Úvod do oboru). 1. vyd. Brno : Rektorát UJEP, 1978. 175 s. 
info  

 Fuchs, Eduard. Kombinatorika a teorie grafů. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 
138 s. info  

 Riley, K.F. - Hobson, M.P. - Bence, S.J. Mathematical Methods for Physics and Engineering. second 
edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 1232 s. ISBN 0 521 89067 5. info  

 Horák, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 145 s. 
ISBN 80-210-0816-4. info  
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FI:MB102 Matematika II 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Slovák DrSc.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Druhá část bloku Matematiky I - IV. V celém bloku jsou prezentovány základy algebry, lineární 
algebry, matematické analýzy, teorie pravděpodobnosti, statistiky a teorie grafů. V kurzu Matematika II se 
konkrétně jedná o základní úlohy integrálního a diferenciálního počtu, včetně souvislostí numerických a 
aplikačních. Studenti budou schopni pracovat prakticky i teoreticky s derivací a integrálem (neurčitým i určitým) 
a používat je k řešení různých aplikačních úloh a k analýze chování funkcí jedné reálné proměnné. Studenti 
budou rozumět teorii a použití nekonečných číselných a mocninných řad a seznámí se se základními metodami 
řešení jednoduchých diferenciálních rovnic. Také se seznámí s aplikacemi takových diferenciálních rovnic ve 
fyzikálních, chemických a ekonomických vědách.  
Osnova:  

 Polynomiální interpolace dat, derivace polynomů, kubické spliny 
 Spojité funkce a limity 
 Derivace funkce a její aplikace 
 Přehled základních funkcí 
 Primitivni funkce (neurčitý integrál) 
 Riemannův integrál a jeho aplikace 
 Číselné a mocninné řady, Fourierovy řady, integrální transformace 
 Elementární diferenciální rovnice a jejich aplikace 

Výukové metody: Výuka je vedena formou klasických dvouhodinových přednášek, dvou hodin ukázkových 
řešení úloh formou přednášek a standardních cvičení provázených domácími úkoly.  
Metody hodnocení: Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové přednášení ukázkových řešení úloh, spolu 
s cvičením. Ve cvičení se píše asi 4-6 vnitrosemestrálních půlhodinových písemek. Zakončení dvouhodinovou 
písemnou zkouškou. Výsledky ze cvičení se částečně přenášejí do hodnocení zkoušky.  
Literatura:  

 Riley, K.F. - Hobson, M.P. - Bence, S.J. Mathematical Methods for Physics and Engineering. second 
edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 1232 s. ISBN 0 521 89067 5. info  

 Matematická analýza pro fyziky. Edited by Pavel Čihák. Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2001. v, 320 s. 
ISBN 80-85863-65-0. info  

 Došlá, Zuzana - Novák, Vítězslav. Nekonečné řady. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 113 s. 
ISBN 80-210-1949-2. info  

FI:MB103 Matematika III 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Slovák DrSc.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Třetí část bloku matematika I-IV. Stručný obsah a cíle celého bloku viz Matematika I, MB101. 
Hlavní cíle kurzu jsou: rozšíření technik diferenciálního a integrálního počtu na funkce více proměnných, včetně 
stručného náznaku teorie obyčejných diferenciálních rovnic; přehled základních pojmů a nástrojů teorie grafů; 
přehled několika aplikací grafových metod v praktických úlohách.  
Osnova:  

 Diferenciální a integrální počet ve více proměnných: parciální derivace, integrální počet ve více 
proměnných, vybrané aplikace diferenciálního a integrálního počtu, systémy diferenciálních rovnic, 
přibližná řešení. Kombinatorické metody (diskrétní matematika): rovinné grafy, barvení grafu, Eulerova 
kružnice, stromy a minimální kostry, toky a sítě, grafové hry a další vybrané aplikace. 

Výukové metody: Výuka je vedena formou klasických dvouhodinových přednášek, dvou hodin ukázkových 
řešení úloh formou přednášek a standardních cvičení provázených domácími úkoly.  
Metody hodnocení: Dvouhodinová přednáška a dvouhodinová přednášená ukázková řešení s řešením 
vzorových příkladů. Povinná je účast na cvičeních, součástí zkoušky budou min. 2 průběžně psané písemky. 
Zakončení písemnou zkouškou na 30 bodů, z průběžných semestrálních aktivit je možné získat až 15 bodů.  
Literatura:  
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 Riley, K. F. - Hobson, M. P. - Bence, S. J. Mathematical methods for physics and engineering : a 
comprehensive guide. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. xxiii, 123. ISBN 0-521-
81372-7. info  

 Nešetřil, Jaroslav. Teorie grafů. Vyd. 1. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1979. 316 s. 
info  

 Matoušek, Jiří - Nešetřil, Jaroslav. Kapitoly z diskrétní matematiky. Vyd. 2., opr. Praha : Karolinum, 
2000. 377 s. ISBN 80-246-0084-6. info  

 Sekanina, Milan - Sekaninová, Anna. Vybrané kapitoly z kombinatoriky a teorie grafů. 1. vyd. Brno : 
Rektorát UJEP, 1987. 51 s. r00. info  

 Plch, Roman - Došlá, Zuzana - Sojka, Petr. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, 
Diferenciální počet funkcí více proměnných. prvni. Brno : Masarykova Universita, 1999. 80 s. CD-
ROM. ISBN 80-210-2203-5. URL info  

 Došlá, Zuzana - Došlý, Ondřej. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vyd. 1. Brno : Masarykova 
univerzita, 1994. iii, 130 s. ISBN 80-210-0992-6. info  

FI:MB104 Matematika IV 
Vyučující: prof. RNDr. Jan Slovák DrSc.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Závěrečná část bloku Matematika I-IV. Stručný obsah celého bloku viz Matematika I MB101. 
Hlavním cílem kurzu jsou: základní pojmy a výsledky algebry; úvod do pravděpodobnosti a statistiky.  
Osnova:  

 Abstraktní matematické struktury: grupy, algebry, svazy, okruhy, pole, dělitelnost, rozklad na prvočísla, 
Eulerova věta. Základy teorie pravděpodobnosti a statistiky: Pravděpodobnostní funkce a jejich 
vlastnosti, podmíněná pravděpodobnost, Bayesův vzorec, náhodné veličiny, střední hodnota, medián, 
kvantil, rozptyl, posloupnosti náhodných veličin, zákon velkých čísel, příklady diskrétních i spojitých 
rozdělení, vybrané aplikace. 

Výukové metody: Výuka je vedena formou klasických dvouhodinových přednášek, dvou hodin ukázkových 
řešení úloh formou přednášek a standardních cvičení provázených domácími úkoly.  
Metody hodnocení: Dvouhodinová přednáška a dvouhodinová přednášená ukázková řešení s řešením 
vzorových příkladů. Povinná je docházka do cvičení, součástí zkoušky budou 2-3 průběžně psané písemky. 
Zakončení písemnou zkouškou na konci semestru.  
Literatura:  

 Rosický, J. Algebra, grupy a okruhy. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 140 s. ISBN 80-210-
2303-1. info  

 Budíková, Marie - Mikoláš, Štěpán - Osecký, Pavel. Popisná statistika. Vyd. 3., dopl. Brno : 
Masarykova univerzita, 1998. 48 s. ISBN 80-210-1831-3. info  

 Budíková, Marie - Mikoláš, Štěpán - Osecký, Pavel. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 
: sbírka příkladů [Budíková, 1996]. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 131 s. ISBN 80-210-
1329-. info  

 Zvára, Karel - Štěpán, Josef. Pravděpodobnost a matematická statistika. Vyd. 3. Praha : Matfyzpress, 
2002. 230 s. ISBN 80-85863-93-6. info  

FI:PB001 Úvod do informačních technologií 
Vyučující: doc. RNDr. Luděk Matyska CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v oblasti informačních technologií. 
Přednáška stručně uvádí nejen technické a programové vybavení současných počítačů, ale klade důraz i na etické 
a sociální rozměry IT. Přednáška seznámí studenta se základy počítačových architektur, operačních systémů, 
počítačových sítí a počítačové grafiky, ukáže na vzájemnou souvislost jednotlivých částí a připraví tak studenta 
na jejich hlubší studium. Poslední část přednášky je věnována přerůstání IT do společnosti a sociální 
odpovědnosti profesionálů. Absolvent bude schopen pochopit fungování jednoduchých počítačových systémů. 
Absolvent bude dále schopen pochopit a vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými komponentami 
složitějších počítačových systémů. Absolvent bude rovněž schopen analyzovat a vysvětlit chování operačních 
systémů, počítačových sítí apod. z uživatelského pohledu. Absolvent bude schopen zhodnotit etické důsledky 
své vlastní práce.  
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Osnova:  

 Počítačové a komunikační systémy, role komponent (architektura, operační systémy, počítačové sítě), 
aplikace. 

 Sociální a etický rozměr IT. 
 Počítačové architektury, zobrazení dat v počítači, von Neumannův model, principy organizace počítače. 
 Role operačních systémů (OS), historie vývoje, funkcionalita typického soudobého OS. 
 Otázky návrhu, efektivita, robustnost, flexibilita, kompatibilita, ... 
 Vliv požadavků bezpečnosti, sítí, grafických rozhraní, ... 
 Struktura OS (monolitický, vrstvený, modulární, mikro-kernel). 
 Abstrakce, procesy, zdroje, aplikační programová rozhraní. 
 Periferie, jejich správa, ovladače. 
 Ochrana, systémový a uživatelský prostor, kernel. 
 Sítě, historie sítí a Internetu, základní síťové architektury, distribuované systémy. 
 Protokoly, multimediální systémy, distribuované výpočty, mobilní a bezdrátové počítání. 
 Základy interakce člověka s počítačem, grafické systémy. 
 Sociální kontext IT, Informační společnost a Nová ekonomika. 
 Internet, růst, řízení, mezinárodní implikace. 
 Profesní a etická odpovědnost, základní zákony (ochrana osobních dat, digitální podpis, ...). Etické 

kódy, role profesních organizací. "Acceptable use policy" organizací. 

Výukové metody: Přednáška, bez cvičení a domácích úkolů  
Metody hodnocení: Žádné průběžně klasifikované domácí úkoly či cvičení. Pouze písemná zkouška v průběhu 
zkouškového období (12 dotazů-oblastí s bodovým hodnocením 150 bodů; zkouška trvá 90 minut)  
Literatura:  

 Kain, Richard Y. Advanced computer architecture :a systems design approach. Englewood Cliffs : 
Prentice-Hall, 1996. xvii, 907. ISBN 0-13-007741-0. info  

 Singhal, Mukesh - Shirai, Yoshiaki - Shivaratri, Niranjan G. Advanced concepts in operating systems : 
distributed, database, and multiprocessor operating systems. New York : McGraw-Hill, 1994. xxii, 
522. ISBN 0-07-057572-. info  

 Peterson, Larry L. - Davie, Bruce S. Computer networks :a systems approach. San Francisco : Morgan 
Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info  

 J. Kurose, K. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-
Wesley, 2000  

 Hwang, Kai - Briggs, Faye A. Computer Architecture and Parallel Processing. New York : McGraw-
Hill, 1984. 846 s., ob. ISBN 0-07-031556-6. info  

FI:PB009 Základy počítačové grafiky 
Vyučující: doc. Ing. Jiří Sochor CSc.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních algoritmech a metodách používaných při 
tvorbě modelů a jejich vykreslování. Posluchači získají znalosti, které jim umožní orientaci v širokém spektru 
úloh řešených v počítačové grafice včetně nezbytného matematického základu. Získají praktické dovednosti při 
modelování prostorových těles ve složitých scénách pomocí moderního profesionálního software. Umí realizovat 
krátké animované sekvence a rozumí relevantním problémům vykreslování, vyhlazování a osvětlování.  
Osnova:  

 Kresba grafických primitiv, rastrové algoritmy. 
 Ořezávání. Vyplňování. 
 Křivky a plochy. Hermite, Bézier, NURBS. 
 Barva, barevné modely. 
 Úpravy rastrového obrazu. 
 Modely těles. 
 Rovnoběžné a perspektivní promítání. 
 Viditelnost v prostoru obrazu. 
 Osvětlovací modely. 
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 Stínovací techniky, odrazy světla. Sledování paprsku. 

Výukové metody: Teoretické přednášky o základních principech, metodách a algoritmech. Cvičení zaměřená na 
použití profesionálního modelovacího SW (Cinema 4D). 2 domácí úlohy modelování a animace modelované 
scény. Studijní materiály: Slajdy a video záznamy přednášek, velký výběr knih o základech počítačové grafiky.  
Metody hodnocení: 2 domácí úlohy jsou nezbytné pro udělení zápočtu a jsou podmínkou pro písemnou 
zkoušku. Předmět je hodnocen na základě písemné zkoušky.  
Literatura:  

 Foley, James D. Computer graphics :principles and practice. 2nd ed. Reading : Addison-Wesley 
Publishing Company, 1990. 1174 s. ISBN 0-201-12110-7. info  

 Žára, Jiří - Beneš, Bedřich - Sochor, Jiří - Felkel, Petr. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha : 
Computer Press, 2005. 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. info  

FI:PB154 Základy databátových systémů 
Vyučující: RNDr. Vlastislav Dohnal Ph.D.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je obeznámit studenty se základy databázových systémů. Student po absolvování je 
schopen: formulovat důvody používání databázových systémů; vysvětlit základní principy fungování 
databázových systémů; popsat způsoby indexování dat; navrhovat schéma databází; sestavit dotazy získávající 
data z databáze.  
Osnova:  

 Úvod, základní pojmy 
 Entity-Relationship model 
 Relační model 
 Dotazovací jazyk SQL 
 Podmínky integrity 
 Navrhování relačních databází 
 Ukládací struktury 
 Indexování dat 
 Vyhodnocování dotazů 
 Zpracování transakcí 
 Nové trendy v databázových systémech 

Výukové metody: Přednášky a cvičení. Přednášky podle anglických materiálů, české překlady jsou k dispozici. 
Cvičení je podle materiálů v češtině. Na cvičeních studenti řeší příklady procvičující vybrané pasáže přednášky.  
Metody hodnocení: Přednáška je ukončena písemným testem o 10 otázkách, každá za max. 6 bodů. Pro složení 
zkoušky je třeba získat 30 bodů. Pro skládání zkoušky je nutné složit zápočtový test, kterým je ukončeno 
cvičení. Test se skládá z 8 otázek, správná odpověď +3 body, chybná -1 bod. Pro složení testu je třeba získat 10 
bodů. Ve cvičeních není vyžadována povinná účast. Přednášky jsou každý týden. Výuka cvičení probíhá ve 
čtrnáctidenním cyklu, obvyklý počet cvičení je pět za semestr, plus konzultace.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Silberschatz, Abraham - Korth, Henry F. - Sudarshan, S. Database system concepts. 5th ed. Boston : 
McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0-07-295886-3. info  

FI:PB156 Počítačové sítě 
Vyučující: doc. RNDr. Luděk Matyska CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy fungování a výstavby počítačových sítí, 
zejména s ohledem na protokoly a architekturu sítí tvořících základ současného Internetu. Důraz je kladen spíše 
na obecné principy než aktuální technologie. Absolvent bude rozumět standardizované architektuře počítačových 
sítí (ISO/OSI model) a jeho modifikaci reálně využívané v soudobých počítačových sítích (TCP/IP model). 
Absolvent se bude orientovat v základních protokolech využitých v soudobých počítačových sítích. Absolvent 
bude rozumět základům adresace, přepínání a směrování v IP sítích, bude schopen navrhnout jednoduchou síť. 
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Absolvent bude schopen porozumět chování protokolů UDP a TCP v IP sítích. Absolvent bude rozumět 
základům přepínání a směrování v IP sítích, bude schopen navrhnout jednoduchou síť. Absolvent se bude 
orientovat v základních požadavcích aplikací na kvalitu počítačové sítě a bude mít základní znalost parametrů 
určujících kvalitu sítě.  
Osnova:  

 Architektura počítačových sítí, spojované a nespojované sítě, síťové modely (ISO/OSI, TCP/IP) 
a příklady sítí. Internet jako propojená síť sítí. Síťové protokoly, standardizace. 

 Přehled služeb fyzické a spojové vrstvy -- signály, přenosová média, řízení přístupu k médiu, budování 
L2 sítí. 

 Síťová vrstva -- služby, interakce s L2, adresace, Internetové protokoly IPv4 a IPv6, lokální (LAN) 
a rozlehlé (WAN) sítě. Mechanismy směrování, běžné směrovací protokoly (RIP, OSPF, BGP), 
autonomní systémy, multicast. 

 Transportní vrstva -- služby, protokoly UDP a TCP, mechanismy zajištění spolehlivého přenosu dat. 
Kvalita služby. 

 Aplikační vrstva -- typy síťových aplikací (client-server vs. peer-to-peer model), požadavky síťových 
aplikací na počítačovou síť. Vybrané síťové aplikace (např. DNS, HTTP/WWW, multimediální 
aplikace). 

Výukové metody: Klasická přednáška, bez cvičení a domácích úkolů  
Metody hodnocení: Klasická přednáška, bez průběžných domácích úkolů či cvičení. Pouze písemná zkouška 
v průběhu zkouškového období (9 otázek/témat explicitně odpovídaných s celkovým bodových hodnocením 120 
bodů).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Hunt, Craig. Konfigurace a správa sítí TCP/IP. Translated by Jiří Veselský. Vyd. 1. Praha : Computer 
Press, 1997. xvi, 456 s. ISBN 80-7226-024-3. info  

 Kurose, James F. Computer networking :a top-down approach featuring the Internet. 3rd ed. Boston : 
Addison-Wesley, 2005. xviv, 821s. ISBN 0-321-26976-4. info  

neurčeno  

 Peterson, Larry L. - Davie, Bruce S. Computer networks :a systems approach. San Francisco : Morgan 
Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info  

 Tanenbaum, Andrew S. Computer networks. 3rd ed. London : Prentice-Hall International, 1996. xiv, 
813 s. ISBN 0-13-394248-1. info  

FI:PB162 Programování v jazyce Java 
Vyučující: RNDr. Tomáš Pitner Ph.D.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu student: získá základní znalosti moderního objektového programování 
v jazyce Java; zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Java; porozumí nezbytným 
pojmům, syntaxi jazyka, seznámí se s vývojovými nástroji;  
Osnova:  

 Úvod do jazyka Java, životní cyklus javového programu, základní vývojové nástroje 
 Základní pojmy objektového programování - třída, objekt; proměnná a metoda objektu a třídy, 

zapouzdření 
 Spolupráce a komunikace mezi objekty 
 Rozhraní a jeho implementace třídou 
 Základní programátorské konvence - styl psaní zdrojového textu, dokumentační komentáře 
 Testování jednotek javových programů, nástroj junit 
 Dědičnost, polymorfizmus, hierarchie tříd, architektura programu 
 Řízení toku výpočtu 
 Primitivní datové typy, objektové typy, pole 
 Abstraktní třídy 
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 Výjimky, princip jejich použití a návrhu 
 Dynamické datové struktury 
 Vstupy/výstupy 
 Základní návrhové vzory 

Výukové metody: Teoretické přednášky s příklady, praktická cvičení, domácí úlohy.  
Metody hodnocení: V průběhu semestru je na cvičeních zadáváno 6 úloh po šesti bodech (celkově za 36 bodů). 
Hodnotí se nejen splnění zadání a korektnost algoritmu, ale i jeho efektivita, stejně jako elegance řešení a kvalita 
dokumentace. Dalších 12 bodů je udělováno na cvičeních. Kromě toho jsou v průběhu semestru psány písemky 
(celkem 30 bodů) u počítače. Praktickou formou u počítače je vedena i závěrečná zkoušková písemka (22 bodů). 
Na úspěšné ukončení zkouškou je požadováno dosažení alespoň 70 bodů celkem, pro ukončení zápočtem postačí 
60 bodů.  
Literatura:  

 Eckel, Bruce. Myslíme v jazyku Java :knihovna zkušeného programátora. Praha : Grada, 2000. 470 s. 
ISBN 80-247-0027-1. info  

 Učebnice jazyka JAVA. Edited by Pavel Herout. 1. vyd. České Budějovice : KOPP, 2001. 349 s. 
ISBN 80-7232-115-3. info  

 Pitner, Tomáš. Java - začínáme programovat :podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha : Grada, 
2002. 222 s. ISBN 80-247-0295-9. info  

 Eckel, Bruce. Myslíme v jazyku Java :knihovna programátora. Praha : Grada, 2001. 431 s. ISBN 80-
247-9010-6. info  

FI:PB169 Počítačové sítě a operační systémy 
Vyučující: Ing. Mgr. Zdeněk Říha Ph.D.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit se se základy operačních systémů a počítačových sítí. Po 
absolvování předmětu bude student rozumět základním principům operačních systémů, jejich struktuře i 
funkčnosti a základům počítačových sítí. Cvičení k předmětu umožní studenům vyzkoušet si popisované 
principy v praxi.  
Osnova:  

 Struktura OS (vč. služeb OS, rozhraní OS) 
 Vnitřní funkčnost OS (vč. správy paměti, plánování činnosti CPU) 
 Problémy kooperace procesů (vč. uváznutí a stárnutí, IPC) 
 Vstup a výstup dat, soubory (vč. souborových systémů) 
 Úvod do problematiky bezpečnosti (autentizace, důvěrnost dat, logování a audit) 
 Konceptuální model síťového prostředí (vč. síťové architektury, model OSI) 
 Funkčnost síťových aplikačních systémů 
 Fyzika a řízení přenosu dat 
 Metody přístupu k přenosovým médiím 
 Zajišťování kvality služeb v síťovém prostředí 
 Komplexní rozbor funkčnosti a architektury rozlehlé sítě (Internet) 
 Komplexní rozbor funkčnosti a architektury LAN 

Výukové metody: přednáška a cvičení u počítače, domácí úkoly  
Metody hodnocení: Pravidelné domácí úkoly na semináři.  
Literatura:  

 Tanenbaum, Andrew S. Computer networks. 3rd ed. London : Prentice-Hall International, 1996. xiv, 
813 s. ISBN 0-13-394248-1. info  

 Operating system concepts with Java. Edited by Abraham Silberschatz - Peter Baer Galvin - Greg 
Gagne. 7th ed. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2007. xxiv, 966. ISBN 978-0-471-76907. info  

FI:PV062 Organizace souborů 
Vyučující: doc. Ing. Jan Staudek CSc., Ing. Mgr. Zdeněk Říha Ph.D.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit jak data efektivě kódovat 
aplikovat algoritmy komprese dat používat rozhraní souborových systémů používat indexování a hašování pro 
práci se soubory dat  
Osnova:  

 Jak data efektivě kódovat: Informační teorie, kódování dat 
 Komprese dat. Jak data efektivně ukládat na vnějších pamětech: Přehled rysů vnějších pamětí a 

souborových systémů 
 Implementační pohled na souborové systémy 
 Soubor, sekvenční soubor 
 Indexování, index-sekvenční a indexové organizace souborů 
 Hašování, hašované indexy a soubory s přímým přístupem 
 Stromy, indexy na bázi stromů, B+ stromy a B stromy 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: přednáška, písemná zkouška  
Literatura:  

 Folk, Michael J. - Zoellick, Bill - Riccardi, Greg. File structures :an object-oriented approach with 
C++. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1998. xxiv, 724. ISBN 0-201-87401-6. info  

 Garcia-Molina, Hector - Ullman, Jeffrey D. - Widom, Jennifer. Database system implementation. Upper 
Saddle River : Prentice Hall, 2000. xv, 653 s. ISBN 0-13-040264-8. info  

FI:PV131 Digitální zpracování obrazu 
Vyučující: doc. Ing. Jiří Sochor CSc.  
Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v oblasti informačních technologií. 
Přednáška stručně uvádí nejen technické a programové vybavení současných počítačů, ale klade důraz i na etické 
a sociální rozměry IT. Přednáška seznámí studenta se základy počítačových architektur, operačních systémů, 
počítačových sítí a počítačové grafiky, ukáže na vzájemnou souvislost jednotlivých částí a připraví tak studenta 
na jejich hlubší studium. Poslední část přednášky je věnována přerůstání IT do společnosti a sociální 
odpovědnosti profesionálů. Absolvent bude schopen pochopit fungování jednoduchých počítačových systémů. 
Absolvent bude dále schopen pochopit a vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými komponentami 
složitějších počítačových systémů. Absolvent bude rovněž schopen analyzovat a vysvětlit chování operačních 
systémů, počítačových sítí apod. z uživatelského pohledu. Absolvent bude schopen zhodnotit etické důsledky 
své vlastní práce.  
Osnova:  

 Počítačové a komunikační systémy, role komponent (architektura, operační systémy, počítačové sítě), 
aplikace. 

 Sociální a etický rozměr IT. 
 Počítačové architektury, zobrazení dat v počítači, von Neumannův model, principy organizace počítače. 
 Role operačních systémů (OS), historie vývoje, funkcionalita typického soudobého OS. 
 Otázky návrhu, efektivita, robustnost, flexibilita, kompatibilita, ... 
 Vliv požadavků bezpečnosti, sítí, grafických rozhraní, ... 
 Struktura OS (monolitický, vrstvený, modulární, mikro-kernel). 
 Abstrakce, procesy, zdroje, aplikační programová rozhraní. 
 Periferie, jejich správa, ovladače. 
 Ochrana, systémový a uživatelský prostor, kernel. 
 Sítě, historie sítí a Internetu, základní síťové architektury, distribuované systémy. 
 Protokoly, multimediální systémy, distribuované výpočty, mobilní a bezdrátové počítání. 
 Základy interakce člověka s počítačem, grafické systémy. 
 Sociální kontext IT, Informační společnost a Nová ekonomika. 
 Internet, růst, řízení, mezinárodní implikace. 
 Profesní a etická odpovědnost, základní zákony (ochrana osobních dat, digitální podpis, ...). Etické 

kódy, role profesních organizací. "Acceptable use policy" organizací. 
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Výukové metody: Přednáška, bez cvičení a domácích úkolů  
Metody hodnocení: Žádné průběžně klasifikované domácí úkoly či cvičení. Pouze písemná zkouška v průběhu 
zkouškového období (12 dotazů-oblastí s bodovým hodnocením 150 bodů; zkouška trvá 90 minut)  
Literatura:  

 Kain, Richard Y. Advanced computer architecture :a systems design approach. Englewood Cliffs : 
Prentice-Hall, 1996. xvii, 907. ISBN 0-13-007741-0. info  

 Singhal, Mukesh - Shirai, Yoshiaki - Shivaratri, Niranjan G. Advanced concepts in operating systems : 
distributed, database, and multiprocessor operating systems. New York : McGraw-Hill, 1994. xxii, 
522. ISBN 0-07-057572-. info  

 Peterson, Larry L. - Davie, Bruce S. Computer networks :a systems approach. San Francisco : Morgan 
Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info  

 J. Kurose, K. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-
Wesley, 2000  

 Hwang, Kai - Briggs, Faye A. Computer Architecture and Parallel Processing. New York : McGraw-
Hill, 1984. 846 s., ob. ISBN 0-07-031556-6. info  

FI:PV206 Communication and Soft Skills 
Vyučující: RNDr. Tomáš Pitner Ph.D.  
Rozsah: 3/2. 3 blocks: 1,5 days; 1,5 days; 1,5 days. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: The primary goal of this course is to allow students to improve their competence in 
communication, teamwork, moderation and other soft skills based on the students’ actual demands. In the course 
students will share knowledge and competencies regarding active listening, person centered communication, 
moderation techniques, team development, conflict management and related issues.  
Osnova:  

 Communication theories 
 Moderation techniques 
 Levels of learning: knowledge, skills, attitudes 
 Active Listening 
 Person Centered Communication 
 Groups and teams: group process, team building, self managed teams 
 Conflict management and transformation 
 Other topics according to the participants’ expectations 

Výukové metody: presentations of instructor as well as students group discourse elaborating themes in small 
groups literature study role play team projects  
Metody hodnocení: The course is based on active, student centered learning in a constructive atmosphere and 
will include several practical exercises. The instructor will take on the role of a facilitator and moderator 
providing resources. Students are expected to work in teams of about 3 persons to elaborate topics in a self-
directed way and to prepare moderated units (lasting for about 2 hours each) and simple online materials for all 
participants. The course evaluation will take into account the students’ active participation in face-to-face and 
online phases, the materials elaborated, the quality of the unit moderated, and will include an element of self-
evaluation.  
Literatura:  

 Motschnig-Pitrik, R., Santos, A. M. (2006). The Person Centered Approach to Teaching and Learning 
as Exemplified in a Course in Organizational Development. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 
ZfHE, 1(4). http://www.zfhe.de/index.php?id=169  

 Nykl, Ladislav. Pozvání do rogersovské psychologie - přístup zaměřený na člověka. Brno : Barrister & 
Principal, 2004. 140 s. ISBN 80-86598-69-1. info  

 Harvard Business Review. Teams That Succeed. Harvard Business School Publishing Company.  
 Přístup zaměřený na člověka podle Carla Rogerse :zkušenosti a pohledy studujících v Brně a ve Vídni. 

Edited by Ladislav Nykl - Renate Motschnig. Wien : Ladislav Nykl, 2006. 143 s. ISBN 3-200-00687-0. 
info  

 Motschnig-Pitrik, R. (2006). The Effects of a Blended Course Including Person Centered Encounter 
Groups on Students’ Learning, Relationships, and Teamwork. Proceedings of Networked Learning 
Conference 2006, Lancaster, UK.  
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 Ryback, D. (1998). Putting Emotional Intelligence to Work - Successful Leadership is More Than IQ. 
Boston, Massachusetts: Butterworth-Heinemann.  

 Motschnig-Pitrik, R., Mallich, K. (2004). Effects of Person-Centered Attitudes on Professional and 
Social Competence in a Blended Learning Paradigm. Journal of Educational Technology \& Society, 
7(4), 176-192.  

 Rogers, C., R., Farson, R., E. (1987). Active listening. http://www.centerfortheperson.org/10.html  
 Bauer, C., Derntl, M., Motschnig-Pitrik, R., Tausch, R. (2006). Promotive Activities in Face-to-Face 

and Technology-Enhanced Learning Environments. The Person-Centered Journal, 13(1/2), ADPCA, 
ISSN 1932-4920. 12 – 37.  

 Rogers, C. R. (1983). Freedom to Learn for the 80's. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing 
Company.  

 Rogers, Carl R. On becoming a person :a therapist's view of psychotherapy. London : Constable & 
company limited, 1967. xi, 420 s. ISBN 0-09-460440-1. info  

 Motschnig-Pitrik, R. (2006). Two Technology-Enhanced Courses Aimed at Developing Interpersonal 
Attitudes and Soft Skills in Project Management. in: Innovative Approaches for Learning and 
Knowledge Sharing. Proc. of the 1st European Conference on Technolo  

 Rogers, Carl. Carl Rogers on Encounter Groups. 1970. vyd. New York : Harper & Row, Publishers, 
1970. 172 s. info  

 Motschnig-Pitrik, R. (2006). Participatory Action Research on a Blended Learning Course on Project 
Management Soft Skills. Proceedings of 36th Frontiers in Education Conference, San Diego, California, 
IEEE Press.  

 Motschnig-Pitrik, R. (2002). getProfile: Anforderungsanalyse an Wirschaftsinformatiker(innen) aus der 
Sicht der Wirtschaft. OCG Journal, 1, 8-11.  

 Johnson D., W., Johnson F., P.(2006). Joining Together. (9th revised ed., first edition in 1975). Pearson 
Education, Inc.  

 Fisher, R. et al. (1991). Negotiating to Yes. Houghton Mifflin \& Co. Boston, MA.  

JAM01 Angličtina pro matematiky I 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět odbornému textu/mluvenému 
projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného 
projevu diskutovat o obecných a matematických tématech prezentovat jednoduchá matematická témata 
s využitím základních prezentačních technik shrnout jednoduchý matematický text klasifikovat porovnávat určit 
příčiny a důsledky popsat proces aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  
Osnova:  

 Sylabus: Studium na univerzitě Studium na univerzitě ve Velké Británii Studium na univerzitě v USA a 
Kanadě Porovnání systémů ve Velké Británii a USA Akademické hodnosti a tituly Základní 
matematické výrazy Základní aritmetika Poslech přednášek MIT 

Výukové metody: Poslechová cvičení (videoklipy)s otázkami, nácvik porozumění čtenému populárně-
vědeckému a odbornému textu, překlad do češtiny, vypracování osnovy textu, psaní oficiální korespondence, 
procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, analýza složených substantiv, odvozování slov, 
procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, latinske pojmy, obecná a akademická 
konverzace.  
Metody hodnocení: Výuka zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% 
přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.  
 The recommended literature - see the information of the teacher  

JAM02 Angličtina pro matematiky II 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
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Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět odbornému textu/mluvenému 
projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného 
projevu diskutovat o obecných a matematických tématech prezentovat jednoduchá matematická témata 
s využitím základních prezentačních technik shrnout jednoduchý matematický text klasifikovat porovnávat určit 
příčiny a důsledky popsat proces aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  
Osnova:  

 Sylabus: matematické texty + slovní zásoba, dostupné videopřednášky, zejména MIT, VOA 

Výukové metody: Poslechová cvičení (videoklipy)s otázkami, nácvik porozumění čtenému populárně-
vědeckému a odbornému textu, překlad do češtiny, vypracování osnovy textu, psaní oficiální korespondence, 
procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, analýza složených substantiv, odvozování slov, 
procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, latinske pojmy, obecná a akademická 
konverzace.  
Metody hodnocení: Výuka zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% 
přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 The recommended literature - see the information of the teacher  
 Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.  

JAM03 Angličtina pro matematiky III 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět složitějšímu odbornému 
textu/mluvenému projevu (odborné přednášce) identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky 
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o matematických tématech prezentovat 
matematická témata s využitím základních prezentačních technik shrnout složitější matematický text porovnávat 
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy) sestavit vlastní 
strukturovaný životopis, vytvořit motivační dopis na základě konkrétního inzerátu z oboru, definovat a obhájit 
své kvality a dovednosti ve zkušebním pohovoru před kolektivem  
Osnova:  

 Syllabus předmětu: Syllabus and important data for JAM03 Eva Čoupková, coupkova@sci.muni.cz 
Course materials and homework: https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2010/JAM03/index.qwarp 
Topics ESP: 1) Fields of mathematics, Numbers, Notation and Rigor,Listening:Matrices. 2) Real 
numbers,Listening: Linear Algebra. 3) Structure, sets, Listening: Differential Equations 4) Space, Four 
color theorem, Listening: Polynominals 5) Trigonometry Listening: Multivariable Calculus 6) 
Trigonometric functions, Listening: Green Theorem 7) Topology, Homeomorphism, Listening: 
Algorithms 8) Differential Equation, Listening: Divide-and-Conquer 9) Abstract Algebra Listening: 
African fractals 10) Order Theory Listening: Symmetry 11) The Travelling Salesman Problem I. 
Listening: Shortest paths I. 12) The Travelling Salesman Problem II. Listening: Shortest paths II. 13) 
Credit test Topics EAP: CV Job Application Job Interview Summary and conclusion Quoting, sources 
Presentations ??? 

Výukové metody: Poslechová cvičení (videoklipy) s otázkami, nácvik porozumění čtenému populárně-
vědeckému a odbornému textu, překlad do češtiny, vypracování osnovy textu, psaní oficiální korespondence, 
procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, analýza složených substantiv, odvozování slov, 
procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, latinske pojmy, obecná a akademická 
konverzace.  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.  
 The recommended literature - see the information of the teacher  

79 
 



 
 

JAM04 Angličtina pro matematiky IV 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  
Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět složitějšímu odbornému 
textu/mluvenému projevu (odborné přednášce) identifikovat hlavní myšlenky formulovat hlavní myšlenky 
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o biologických tématech prezentovat biologická 
témata s využitím základních prezentačních technik shrnout složitější biologický text porovnávat argumentovat 
na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy) prezentovat (svůj) výzkum s využitím 
pokročilých prezentačních technik a obhátjit svůj pohled v diskusi komunikovat na běžná i odborná témata 
s využitím vhodných jazykových prostředků  
Osnova:  

 Syllabus předmětu: 1. Odborné texty z matematiky a dalších příbuzných oborů podle zájmu a 
významnosti (vyžadovaná slovní zásoba) 2. Obecné matematické texty (vyžadovaná slovní zásoba) 3. 
Učební materiály z volně dostupných kurzů a videoklipy matematických přednášek převážně z MIT 4. 
Hlas Ameriky – audiozáznamy zpravodajských pořadů, zpomalené pro ESL studenty 

Výukové metody: Poslechová cvičení (videoklipy) s otázkami, nácvik porozumění čtenému populárně-
vědeckému a odbornému textu, překlad do češtiny, vypracování osnovy textu, psaní oficiální korespondence, 
procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, analýza složených substantiv, odvozování slov, 
procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, latinske pojmy, obecná a akademická 
konverzace.  
Metody hodnocení: Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání 
zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.  
Literatura:  

 The recommended literature - see the information of the teacher  
 Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.  

JA001 Odborná angličtina - zkouška 
Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  
Rozsah: 0/0. 2 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 
ERR - odborný jazyk porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky 
formulovat hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o obecných a 
odborných tématech hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru argumentovat 
shrnout jednoduchý odborný text klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat  
Osnova:  

 1.Písemná část: 
 Akademická část (akademická gramatika, přiřazování, logická návaznost, tvoření slov, definice ...); 
 Odborný text - porozumění textu: hlavní myšlenka, logická návaznost, správnost tvrzení, synonyma... ); 
 2.Ústní část: 
 Zkouška je zaměřena na prověření komunikačních dovedností v daném oboru. Studenti diskutují 

o daných oborových tématech viz 
 (http://www.sci.muni.cz/main.php?stranka=Jazyky&podtext=A1 
 https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2010/JA001/index.qwarp) 

Výukové metody: Zkouška  
Metody hodnocení: Písemný test, ústní zkouška  
Literatura:  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  

 Science.Keith Kelly.Macmillan 2008  
 Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. 

London : Harper Collins Publishers, 1997. xii, 210 s. ISBN 0-00-375098-1. info  
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 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex : Longman, 1999. 
160 s. ISBN 0-582-40019-8. info  

 Donovan, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford : University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-
457180-7. info  

 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info  
 English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989  
 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000  
 Strahler, Alan H. - Strahler, Arthur Newell. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J. : J. 

Wiley, 2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. info  
 Plummer, Charles C. - McGeary, David. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque 

: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info  
 Dean, Michael - Sikorzyńska, Anna. Opportunities., Intermediate., Language powerbook. Harlow : 

Pearson Education, 2000. 112 s. : i. ISBN 0-582-42142-. info  
 Cunningham, Sarah - Bowler, Bill. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford : Oxford 

University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN -19-433968-8. info  
 Essential grammar in use. Edited by Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2007. xi, s. 12-. ISBN 978-0-521-67543. info  
 Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate 

students. 2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-. info  
 +Any materials aimed at preparation for B1 level examinations (e.g.PET).  

M1VM01 Numerické výpočty I 
Vyučující: Mgr. Jiří Zelinka Dr.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Jedná se o doprovodný předmět k předmětu MB101 - Matematika I pro obor Modelování a 
výpočty. Cílem předmětu je praktické zvládnutí získaných teoretických poznatků za pomocí dostupného 
software.  
Osnova:  

 Seznámení s používaným software 
 Základní výpočty 
 Výpočty lineární algebry: vektory, matice, systémy lineárních rovnic 
 Geometrické výpočty 

Výukové metody: Demonstrace vybraných metod a praktická cvičení na počítačích.  
Metody hodnocení: Zápočet bude udělován na základě vypracování cílového projektu.  
Literatura:  

 Pärt-Enander, Eva. The Matlab handbook. Harlow : Addison-Wesley, 1997. xv, 423 s. ISBN 0-201-
87757-0. info  

 Bauer, Luboš - Svoboda, Arnošt. Výuka matematiky s využitím programu MATLAB. In Sborník 
příspěvků. první vydání,152str. Brno : nakladatelství KONVOJ spol. s r.o., 2003. od s. 14-17, 4str. 
ISBN 80-7302-051-3. info  

 Applications of abstract algebra with Maple and Matlab. Edited by Richard E. Klima - Neil. P. Sigmon 
- Ernest L. Stitzinger. 2nd. ed. Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, 2007. 505 s. +. ISBN 978-1-
58488-610. info  

 Gander, Walter - Hřebíček, Jiří. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and Matlab. 1. 
vyd. Beijing, China : Higher Education Press, Beijing, 1999. 330 s. ISBN 7-04-006935-0. info  

M1141 Základy využití počítačů 
Vyučující: RNDr. Roman Plch Ph.D.  
Rozsah: 1/2/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti se naučí základum práce v prostředí počítačové učebny sekce matematiky a základům 
operačního systému Linux; dále se naučí efektivně využívat služeb sítě Internet; osvojí si základy počítačové 
bezpečnosti; tvořit www stránky v jazyce HTML; seznámí se se systémem počítačové sazby Latex; seznámí se 
se systémy počítačové algebry.  
Osnova:  
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 Počítačové sítě. Základní pojmy. 
 Počítačová síť Internet. Protokoly TCP/IP. IP adresa. 
 Základy operačního systému UNIX. 
 Elektronická pošta, elektronické diskusní skupiny se vztahem k matematice. 
 Služba Telnet, SSH. 
 Služba FTP. SCP. 
 Usenet News. 
 World Wide Web. 
 Vyhledávání v prostředí WWW (Google). 
 Jazyk HTML, tvorba WWW stránek. 
 Úvod do počítačové bezpečnosti. 
 Úvod do sázecího systému TeX, sazba matematiky. 
 Úvod do systémů počítačové algebry. 

Výukové metody: praktická práce na počítači  
Metody hodnocení: Přednáška 1h (s projekcí počítačového výstupu), cvičení 2h v počítačové učebně. Dva 
zápočtové testy - řešení zadaných úkolů na počítači.  
Literatura:  

 Brandejs, Michal. UNIX-Linux : praktický průvodce. 1. vyd. Praha : Grada, 1996. 344 s. ISBN 80-7169-
170-4. info  

 Welsh, Matt - Kaufman, Lar. Používáme Linux. 2. vyd. Brno : Computer Press, 1997. xxi, 612 s. 
ISBN 80-7226-001-4. info  

 Demel, Jiří. Internet pro začátečníka. 1. vyd. Praha : NEKLAN, 1995. 79 s. ISBN 80-901718-0-. info  
 Vrabec, Vladimír - Čepek, Aleš. Internet :-) CZ :průvodce českého uživatele. Vyd. 1. Praha : Grada, 

1995. 210 s. ISBN 80-7169-229-8. info  
 Satrapa, Pavel. World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře. 2. vyd. Praha : Neokortex, 1996. 317 

s. info  
 Plch, Roman. Internet pro učitele matematiky. 1. vyd. Praha : Prometheus, 1997. 44 s. ISBN 80-7196-

090-. info  

M1160 Úvod do programování I 
Vyučující: RNDr. Jaroslav Pelikán Ph.D.  
Rozsah: 2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Předmět Úvod do programování I má za úkol seznámit studenty se základními principy 
používanými při řešení problémů na počítači. Zmíněný předmět je vyučován s pomocí programovacího jazyka 
Pascal. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: navrhnout algoritmus řešící zadaný problém; zapsat 
algoritmus v programovacím jazyce Pascal; provést odladění programu.  
Osnova:  

 Základní pojmy, jednotky informace. 
 Základy algoritmizace - fáze zpracování úlohy na počítači. Algoritmus - vlastnosti algoritmu, způsoby 

zápisu algoritmu, tvorba jednoduchých algoritmů. 
 Programovací jazyky - překladač. Programovací jazyk Pascal. Základní lexikální jednotky Pascalu. 

Struktura programu v jazyce Pascal. 
 Příkazy jazyka Pascal - příkazy vstupu a výstupu, přiřazovací příkaz, složený příkaz, podmíněný příkaz, 

příkazy cyklu. 
 Typy dat - ordinální typy, typy Boolean, integer, char, interval, real, výčtové typy. 
 Příkazy case a for. 
 Strukturované typy dat - typ pole, řetězec, množina. 
 Vyhledávací a řadící algoritmy - lineární a binární vyhledávání, řadící metody SelectSort, BubbleSort a 

InsertSort. 
 Podprogramy (procedury a funkce). Formální a skutečné parametry, volání hodnotou a odkazem, 

globální a lokální objekty. 

Výukové metody: Teoretické přednášky s příklady, praktická cvičení, domácí úlohy.  
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Metody hodnocení: Přednášky - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná), cvičení - 2 hodiny týdně (cvičení probíhá 
v počítačové učebně a účast na něm je povinná, studenti také musí splnit všechny zadané domácí úkoly a 
úspěšně napsat vnitrosemestrální písemky). Kolokvium: Kolokvium bude probíhat v počítačové učebně, kde 
studenti budou vytvářet program řešící zadaný problém. Dále bude následovat rozprava nad řešeným 
problémem.  
Literatura:  

 Drózd, Januš - Kryl, Rudolf. Začínáme s programováním. 1. vyd. Praha : Grada, 1992. 306 s. ISBN 80-
85424-41-. info  

 Hruška, Tomáš. PASCAL pro začátečníky. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 
1990. 366 s. info  

 Kraemer, Emil. Algoritmizace s příklady v jazyce PASCAL. Praha : České vysoké učení technické v 
Praze, 1988. 114 s. info  

 Mihula, Pavel - Juhová, Kateřina - Soukenka, Jiří. Borland pascal 7.0 :kompendium. Praha : Grada, 
1994. 913 s. +. ISBN 80-7169-009-0. info  

M2VM02 Numerické výpočty II 
Vyučující: Mgr. Jiří Zelinka Dr.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Jedná se o doprovodný předmět k předmětu MB102 - Matematika II pro obor Modelování a 
výpočty. Cílem předmětu je praktické zvládnutí získaných teoretických poznatků za pomocí dostupného 
software.  
Osnova:  

 Výpočty s polynomy a splajny 
 Funkce a jejich grafy 
 Symbolické a numerické derivování 
 Symbolické a numerické integrování 
 Řešení diferenciálních rovnic 

Výukové metody: Demonstrace vybraných metod a praktická cvičení na počítačích.  
Metody hodnocení: Zápočet bude udělován na základě vypracování cílového projektu.  
Literatura:  

 Pärt-Enander, Eva. The Matlab handbook. Harlow : Addison-Wesley, 1997. xv, 423 s. ISBN 0-201-
87757-0. info  

 Applications of abstract algebra with Maple and Matlab. Edited by Richard E. Klima - Neil. P. Sigmon 
- Ernest L. Stitzinger. 2nd. ed. Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, 2007. 505 s. +. ISBN 978-1-
58488-610. info  

 Gander, Walter - Hřebíček, Jiří. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 
2nd ed. Berlin : Springer-Verlag, 1995. 315 s., 10. ISBN 3-540-58746-2. info  

M2142 Systémy počítačové algebry 
Vyučující: RNDr. Roman Plch Ph.D.  
Rozsah: 1/1/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Studenti se naučí používat systémy počítačové algebry Maple a Maxima při řešení problémů 
z různých oblastí matematiky; dále se naučí připravovat a prezentovat matematickou grafiku a základům 
programování v jazycích obou systémů.  
Osnova:  

 Systémy počítačové algebry. 
 Úvod do Maplu a Maximy. 
 Uživatelské rozhraní, vstupy, výstupy. 
 Číselné obory. 
 Proměnné a vyhodnocování. 
 Interní reprezentace a substituce. 
 Polynomy a racionální lomené fukce. 
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 Funkce, rekurse. 
 Matematická analýza. 
 2D a 3D grafika. 
 Datové struktury. 
 Programování. 

Výukové metody: praktická práce na počítači  
Metody hodnocení: Přednáška s využitím projekce počítačového výstupu, cvičení u počítače v počítačové 
učebně. Pravidelné praktické úkoly. Závěrečný písemný test.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Heck, André. Introduction to maple. 2nd ed. New York : Springer-Verlag, 1996. xvii, 699. ISBN 0-387-
94535-0. info  

 Buchar, Jaroslav. Úvod do programového souboru MAPLE V. Vyd. 1. Brno : Vysoká škola zemědělská, 
1994. 83 s. ISBN 80-7157-117-2. info  

 Redfern, Darren. The Maple Handbook. New York, 1993. 497 s. ISBN 0-387-94054-5. info  
 Monagan, M. B. Maple V :programming guide. Edited by J. S. Devitt. New York : Springer-Verlag, 

1996. xii, 379 s. ISBN 0-387-94537-7. info  
 Heal, K. M. - Hansen, M. L. - Rickard, K. M. Maple V :learning guide. Edited by J. S. Devitt. New 

York : Springer-Verlag, 1996. ix, 269 s. ISBN 0-387-94536-9. info  

M2160 Úvod do programování II 
Vyučující: RNDr. Jaroslav Pelikán Ph.D.  
Rozsah: 2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Předmět Úvod do programování II si klade za cíl seznámit studenty s pokročilými technikami 
používanými při návrhu algoritmů a následné tvorbě programů. Tento předmět je vyučován podobně jako 
předmět Úvod do programování I s využitím programovacího jazyka Pascal. Na konci tohoto kurzu student 
bude: znát možnosti využití rekurze a backtrackingu; umět pracovat s daty uloženými v souborech; ovládat práci 
s dynamickými datovými strukturami; znát základní principy objektově orientovaného programování.  
Osnova:  

 Rekurze - typy rekurzí, problémy vedoucí k použití rekurze. 
 Datový typ záznam, příkaz with. 
 Datový typ soubor - typové soubory, textové soubory, standardní textové soubory. 
 Programové jednotky - standardní programové jednotky. Tvorba programových jednotek. 
 Dynamické proměnné, typ ukazatel. 
 Dynamické datové struktury - zásobník, fronta, lineární seznam, binární vyhledávací strom. Využití 

dynamických datových struktur. 
 Úvod do objektově orientovaného programování - třída, objekt. Zapouzdření, dědičnost, 

polymorfismus. 
 Složitost algoritmů, pojem asymptotické složitosti algoritmů. polynomiální a exponenciální algoritmy. 

Výukové metody: Teoretické přednášky s příklady, praktická cvičení, domácí úlohy.  
Metody hodnocení: Přednášky - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná), cvičení - 2 hodiny týdně (cvičení probíhá 
v počítačové učebně a účast na něm je povinná, studenti také musí splnit všechny zadané domácí úkoly a 
úspěšně napsat vnitrosemestrální písemky). Kolokvium: Kolokvium bude probíhat v počítačové učebně, kde 
studenti budou vytvářet program řešící zadaný problém. Dále bude následovat rozprava nad řešeným 
problémem.  
Literatura:  

 Wirth, Niklaus. Algoritmy a štruktúry údajov. Translated by Pavol Fischer. 2. vyd. Bratislava : Alfa, 
1989. 481 s. ISBN 80-05-00153-3. info  

 Mihula, Pavel - Juhová, Kateřina - Soukenka, Jiří. Borland pascal 7.0 :kompendium. Praha : Grada, 
1994. 913 s. +. ISBN 80-7169-009-0. info  
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M3VM03 Numerické výpočty III 
Vyučující: Mgr. Jiří Zelinka Dr.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Jedná se o doprovodný předmět k předmětu MB103 - Matematika III pro obor Modelování a 
výpočty. Cílem předmětu je praktické zvládnutí získaných teoretických poznatků za pomocí dostupného 
software.  
Osnova:  

 Numerické derivování a integrování 
 Numerické řešení diferenciálních rovnic 
 Grafové algoritmy 

Výukové metody: Demonstrace vybraných metod a praktická cvičení na počítačích.  
Metody hodnocení: Zápočet bude udělován na základě vypracování cílového projektu.  
Literatura:  

 Pärt-Enander, Eva. The Matlab handbook. Harlow : Addison-Wesley, 1997. xv, 423 s. ISBN 0-201-
87757-0. info  

 Applications of abstract algebra with Maple and Matlab. Edited by Richard E. Klima - Neil. P. Sigmon 
- Ernest L. Stitzinger. 2nd. ed. Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, 2007. 505 s. +. ISBN 978-1-
58488-610. info  

 Bauer, Luboš - Svoboda, Arnošt. Výuka matematiky s využitím programu MATLAB. In Sborník 
příspěvků. první vydání,152str. Brno : nakladatelství KONVOJ spol. s r.o., 2003. od s. 14-17, 4str. 
ISBN 80-7302-051-3. info  

 Gander, Walter - Hřebíček, Jiří. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and Matlab. 1. 
vyd. Beijing, China : Higher Education Press, Beijing, 1999. 330 s. ISBN 7-04-006935-0. info  

M4VM04 Numerické výpočty IV 
Vyučující: Mgr. Jiří Zelinka Dr.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.  
Cíle předmětu: Jedná se o doprovodný předmět k předmětu MB104 - Matematika IV pro obor Modelování a 
výpočty. Cílem předmětu je praktické zvládnutí získaných teoretických poznatků za pomocí dostupného 
software.  
Osnova:  

 Algebraické výpočty 
 Pravděpodobnostní výpočty 

Výukové metody: Demonstrace vybraných metod a praktická cvičení na počítačích.  
Metody hodnocení: Zápočet bude udělován na základě vypracování cílového projektu.  
Literatura:  

 Pärt-Enander, Eva. The Matlab handbook. Harlow : Addison-Wesley, 1997. xv, 423 s. ISBN 0-201-
87757-0. info  

 Applications of abstract algebra with Maple and Matlab. Edited by Richard E. Klima - Neil. P. Sigmon 
- Ernest L. Stitzinger. 2nd. ed. Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, 2007. 505 s. +. ISBN 978-1-
58488-610. info  

 Gander, Walter - Hřebíček, Jiří. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 
2nd ed. Berlin : Springer-Verlag, 1995. 315 s., 10. ISBN 3-540-58746-2. info  

M4130 Výpočetní matematické systémy 
Vyučující: Mgr. Jan Koláček Ph.D.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: seznámení s programovým systémem MATLAB a R; pochopení 
základní filozofie systému a syntaxe jeho jazyka; znalost základních operátorů a povelů, psaní procedur 
(dávkové a funkční M-soubory); grafika (1D a 2D grafy); znalost příkazů vztahujících se k náročnějším 
tématickým okruhům z maticové a polynomiální algebry. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student 
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schopen řešit praktické úlohy a problémy v MATLABu a v jazyce R. Poznámka: Seminář probíhá s podporou 
počítačového projektoru. Praktická cvičení se konají v počítačové učebně s využitím systému MATLAB a R pro 
UNIX.  
Osnova:  

 1. Jednoduché výpočty 2. Maticové operace 3. Příkazy Matlabu a R 4. Práce se soubory 5. Logické 
operace 6. Textové řetězce 7. Vyhodnocování výrazů 8. Grafika 9. Programování v Matlabu a v jazyce 
R 

Výukové metody: práce na počítači  
Metody hodnocení: Přednáška 2 hod. týdně, cvičení 1 hod.týdně. Závěrečný test v Matlabu a v jazyce R.  
Literatura:  

 Venables, W. N. - Smith, D. M. An Introduction to R. 2008. 100 s. info  
 Pärt-Enander, Eva. The Matlab handbook. Harlow : Addison-Wesley, 1997. xv, 423 s. ISBN 0-201-

87757-0. info  

M5VM05 Statistické modelování 
Vyučující: Mgr. Jan Koláček Ph.D.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Kurz je zaměřen na základní statistické metody a modely. V úvodních partiích jsou studovány 
základní pojmy matematické statistiky. Potom následuje regresní analýza, nejprve je studován lineární regresní 
model, dále pak zobecněné lineární modely. Jde o kurz, jehož praktické využití v dalších oborech je 
bezprostřední a velmi časté. Na konci tohoto kurzu bude student schopen pochopit principy matematické 
statistiky a analýzy dat; naučit se tyto výsledky využívat pro konkrétní modely; pochopit vztahy mezi 
jednotlivými druhy těchto modelů; interpretovat jejich výsledky.  
Osnova:  

 1.Základní pojmy matematické statistiky: náhodný výběr, základní výběrové statistiky a jejich 
vlastnosti, testování statistických hypotéz. Výběrová distribuční funkce a funkce přežití. Průzkumová 
analýza dat. 

 2.Základy regresní a korelační analýzy: pojem regrese a korelace, korelační koeficient, koeficient 
mnohonásobné korelace, parciální korelační koeficient. 

 3.Lineární regresní model: jeho definice, odhady neznámých parametrů, testování hypotéz, verifikace 
modelu. Nedůležitější aplikace: dvouvýběrový t-test, analýza rozptylu, klasické regresní modely – 
regresní přímka, polynomická a trigonometrická regrese. Regresní modely pro korelovaná data. 

 4.Zobecněné lineární modely: popis komponent modelu (linkovací funkce, lineární prediktor, rozdělení 
exponenciálního typu pro závisle proměnnou veličinu). Nejdůležitější aplikace: gamma regrese, 
regresní modely pro alternativní (binární) a binomická data, modely dávka odpověď, modely pro 
nominální a ordinální data, poissonovská regrese, log-lineární modely. 

 5.Modelování závislostí mezi kvalitativními proměnnými – kontingenční tabulky. Testování 
nezávislosti a homogenity, čtyřpolní kontingenční tabulky. 

Výukové metody: Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady Cvičení: cvičení zaměřené 
na osvojení základních pojmů, řešení teoretických problémů, řešení jednoduchých úloh i úloh komplexního 
charakteru, domácí úlohy  
Metody hodnocení: Výuka: přednáška, klasické cvičení. Aktívní práce na cvičeních. 2 písemné testy.  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Rao, C. Radhakrishna (Calyamp. Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace : Linear 
Statistical Inference and Its Applications (Orig.). Translated by Josef Machek. 1. vyd. Praha : 
Academia, 1978. 666 s., 1. info  

 Anděl, Jiří. Matematická statistika. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. info  
 An introduction to generalized linear models. Edited by Annette J. Dobson. 2nd ed. Boca Raton : CRC 

Press, 2002. vii, 225 s. ISBN 1-58488-165-8. info  
 Anděl, Jiří. Základy matematické statistiky. Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 2005. 358 s. ;. ISBN 80-

86732-40-1. info  
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 Pravděpodobnost a matematická statistika. Edited by Václav Dupač - Marie Hušková. 1. vyd. Praha : 
Karolinum, 2003. 162 s. ISBN 80-246-0009-9. info  

 Cleveland, William S. Visualizing data. Murray Hill : AT & T Bell Laboratories, 1993. 360 s. ISBN 0-
9634884-0-6. info  

M5858 Spojité deterministické modely I 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil Dr.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět má poskytnout základní přehled o teorii obyčejných diferenciálních rovnic, 
o elementárních metodách jejich řešení a o jednoduchých spojitých deterministických modelech v biologii.  
Osnova:  

 1. Základní pojmy - rovnice, počáteční problém, obecné a partikulární řešení. 2. Elementární metody 
řešení - lineární rovnice, rovnice se separovanými proměnnými, exaktní rovnice, rovnice homogení, 
Bernoulliova, lineární rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty, systémy rovnic s konstatntními 
koeficienty. 3. Existence a jednoznačnost řešení, závislost řešení na počátečních podmínkách a 
parametrech. 4. Diferenciální nerovnosti, odhad řešení. 5. Struktura řešení lineárního systému. 6. 
Autonomní systémy, trajektorie, stacionární řešení, stabilita. 7. Modely dynamiky populací. 8. 
Epidemiologické modely. 

Výukové metody: Dvouhodinová teoretická přednáška a dvouhodinové cvičení jednou týdně. V poslední třetině 
semestru přednáška obsahuje demonstraci řešení vybraných aplikačních úloh, ve cvičení se předpokládá aktivní 
účast studentů.  
Metody hodnocení: V průběhu semestru písemka z elementárních metod řešení; zkouška má část písemnou a 
ústní.  
Literatura:  

 Ráb, Miloš. Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. 3. přeprac. vyd. Brno : Masarykova 
univerzita, 1998. 96 s. ISBN 80-210-1818-6. info  

 Kalas, Josef - Pospíšil, Zdeněk. Spojité modely v biologii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 
2001. 256 s. ISBN 80-210-2626-X. info  

 Plch, Roman. Příklady z matematické analýzy, Diferenciální rovnice. 1. vydání. Brno : Masarykova 
univerzita, 2002. 31 s. ISBN 80-210-2806-8. info  

 Kalas, Josef - Ráb, Miloš. Obyčejné diferenciální rovnice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1995. 
207 s. ISBN 80-210-1130-0. info  

M6VM06 Deterministické modely 
Vyučující: RNDr. Lenka Přibylová Ph.D.  
Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět má poskytnout základy deterministického modelování (spojité i diskrétní), seznámit 
studenty se základními postupy a demonstrovat užití matematických modelů na co nejširším spektru oblastí vědy 
(biologie, biochemie, fyzika, ekologie, ekonomie, medicína, genetika, epidemiologie atd.).  
Osnova:  

 Základní pojmy: objekt, systém, model, vazby; stavové proměnné, statický a dynamický model. 
Softwareové prostředky: Maple, MATLAB, XppAut, tabulkové procesory. Obsah: statické modely, 
komparativní statika, statické modely interakcí a teorie her, dynamické modely, základní spojité a 
diskrétní modely růstu, strukturované spojité a diskrétní modely (Leslieho-Lefkovitchovy populační 
modely, epidemiologické modely), modely interakcí - modely predátor-kořist, Samuelsonův model 
ekonomických cyklů, dynamický Cournotův model duopolu, Goodwinův makroekonomický model, 
evoluční hry - modely konfliktů, teorie her a dynamika, model difúze a šíření - chemické, biologické 
(šíření genu v populaci, Fisherova rovnice) a ekonomické aplikace (Bassův model inovačního procesu), 
Turingův mechanismus, vznik vzorů. 

Výukové metody: Dvouhodinová teoretická přednáška a hodinové počítačové cvičení jednou týdně. Ve cvičení 
se předpokládá aktivní účast studentů a práce s počítačem.  
Metody hodnocení: závěrečný projekt a ústní zkouška  
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Literatura:  

 Studijní materiál v e-learningové podobě vytvoření pro předmět přednášející.  
 Kulenović, Mustafa R. S. - Merino, Orlando. Discrete dynamical systems and difference equations with 

Mathematica. Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, 2002. xv, 344 s. ISBN 1-58488-287-5. info  
 Lynch, Stephen. Dynamical systems with applications using MAPLE. Boston : Birkhäuser, 2000. xiii, 

398. ISBN 0-8176-4150-5. info  

M6868 Spojité deterministické modely II 
Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil Dr.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou: poskytnout základní informace o parciálních diferenciálních rovnicích; 
uvést některé pokročilejší partie teorie obyčejných diferenciálních rovnic; ukázat vybrané aplikace z oblasti 
biologie.  
Osnova:  

 1. Lineární parciální diferenciální rovnice prvního řádu; vývoj věkově strukturované populace. 2. 
Parciální rovnice druhého řádu, rovnice difúze, Fourierove metoda řešení; dynamika prostorově 
strukturované populace. 3. Rovnice reakce-difúze; modely morfogeneze. 4. Rovnice se zpožděným 
argumentem; vývoj populace se zpožděním, modely se zpožděním ve fyziologii. 

Výukové metody: Přednáška; ve cvičení řešení konkrétních úloh s aktivní účastí studentů.  
Metody hodnocení: Závěrečná zkouška písemná - samostatné řešení vybraného jednoduššího problému.  
Literatura:  

 Britton, Nicholas F. Essential mathematical biology. London : Springer, 2003. xv, 335 s. ISBN 1-
85233-536-. info  

 Franců, Jan. Parciální diferenciální rovnice [Franců, 2003]. 3. vyd. Brno : CERM, 2003. 155 s. 
ISBN 80-214-2334-. info  

 Murray, James D. Mathematical biology. 1st ed. New York : Springer-Verlag, 1989. 767 s. ISBN 0-
387-19460-6. info  

 M.Kot, Elements of Mathematical Ecology, Cambridge, 2001  
 Gopalsamy K. Stability and Oscillations in Delay Differential Equations of Population 

Dynamics.Dordrecht-Boston-London: Kluwer, 1992.501 s. Mathematics and Its Applications; vol. 74. 
ISBN 0-7923-1594-4.  

M7120 Spektrální analýza I 
Vyučující: Mgr. Jiří Zelinka Dr.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem přednášky je vyložit základy klasické spektrální fourierovské analýzy periodických i 
neperiodických funkcí. Po absolvování předmětu bude student umět použít metody fourierovské analýzy při 
řešení nejrůznějších problémů, např. při řešení diferenciálních rovnic.  
Osnova:  

 Fourierovy řady (FŘ): 3 ekvivalentní tvary FŘ (komplexní, trigonometrický, amplitudově-fázový), 
Dirichletovo jádro a bodová konvergence, Fejérovo jádro a konvergence v průměru, konvergence 
v normě $L^1$ a $L^2$, tvrzení o cyklické konvoluci a korelaci, Parsevalovy identity. 

 Fourierova transformace (FT): existence a inverze (Fourierova věta, Plancherelova věta), vlastnosti, 
tvrzení o konvoluci a korelaci, Parsevalovy identity, příklady. 

 Vícerozměrné Fourierovy řady a transformace. 

Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášek.  
Metody hodnocení: Zkouška: ústní s písemnou přípravou  
Literatura:  

 Howell, Kenneth B. Principles of Fourier Analysis. Boca Raton-London-New York-Washington : 
Chapman & Hall, 2001. 776 s. Studies in Advanced Mathematics. ISBN 0-8493-8275-0. info  
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 Bracewell, Ronald Newbold. Fourier transform and its applications. 2nd ed. New York : McGraw-Hill, 
1986. xx, 474 s. ISBN 0-07-007015-6. info  

 Brigham, E. Oran. Fast Fourier transform. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1974. 252 s. ISBN 0-13-
307496-. info  

 Kufner, Alois - Kadlec, Jan. Fourierovy řady. Praha : Academia, 1969. info  
 Lasser, Rupert. Introduction to fourier series. New York : Marcel Dekker, 1996. vii, 285 s. ISBN 0-

8247-9610-1. info  
 Hardy, G. H. - Rogosinski, W. W. Fourierovy řady : Fourier series (Orig.). Vyd. 1. Praha : SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1971. 155 s. info  

M8120 Spektrální analýza II 
Vyučující: doc. RNDr. Martin Kolář Ph.D.  
Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit diskrétní analogie 
příslušných pojmů a operací z předmětu Spektrální analýza I, zejména diskrétní Fourierovu transformaci (DFT) a 
diskrétní lineární (DLK) a cyklickou konvoluci (DCK). Důraz je položen zejména na popis chyb vznikajících při 
diskretizaci příslušných operátorů a na konstrukci efektivních algoritmů zejména pro výpočet DFT (tzv. 
FFT=Fast Fourier Transform) a konvolučních operátorů vystupujících v operacích číslicové filtrace. Jedna 
kapitola je věnována úvodu do teorie zobecněných funkcí (distribucí), která poskytuje jednotící teoretický rámec 
celé Fourierovy analýzy, pro příslušné spojité operátory i jejich diskrétní verze jak v periodickém tak i 
neperiodickém případě.  
Osnova:  

 Diskrétní Fourierova transformace (DFT): DFT jako diskretizace FT v jedné i více dimenzích, 
vlastnosti, zkreslení vznikající při přechodu od FT k DFT, věta o interpolaci. 

 Diskrétní konvoluce a korelace (DK): lineární a cyklická DK jako výsledek diskretizace, vlastnosti, 
souvislost s násobením polynomů, věta o diskrétní konvoluci a korelaci, diskrétní Parsevalovy identity, 
periodogram, číslicová filtrace, algoritmy realizace číslicového filtru pro dlouhou vstupní posloupnost. 

 Fourierova analýza zobecněných funkcí: informativní přehled teorie zobecněných funkcí (distribucí), 
zobecněné funkce jako funkcionály, Diracova funkce, přenesení klasických pojmů a operací na 
distribuce, základní prostory distribucí a jejich vlastnosti, jednotné pojetí Fourierovy analýzy (FŘ, FT a 
diskrétní Fourierovy transformace) v rámci teorie distribucí. 

 Algoritmy pro výpočet DFT: Souběžný výpočet dvou reálných DFT téže délky, výpočet DFT reálné 
posloupnosti délky 2N pomocí jedné komplexní DFT délky N, algoritmy rychlé Fourierovy 
transformace (Cooley-Tukey FFT) a konvoluce. Některé další transformace Fourierova typu: Hartleyho, 
kosinová aj., a jejich aplikace. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: ústní zkouška s písemnou přípravou  
Literatura:  

 Brigham, E. Oran. Fast Fourier transform. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1974. 252 s. ISBN 0-13-
307496-. info  

 Čížek, Václav. Diskretní Fourierova transformace a její použití. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství 
technické literatury, 1981. 160 s. info  

 Howell, Kenneth B. Principles of Fourier Analysis. Boca Raton-London-New York-Washington : 
Chapman & Hall, 2001. 776 s. Studies in Advanced Mathematics. ISBN 0-8493-8275-0. info  

 Van Loan, Charles. Computational frameworks for the fast fourier transform. Philadelphia : Society for 
Industrial and Applied Mathematics, 1992. 273 s. ISBN 0-89871-285-8. info  

 Schwartz, Laurent. Matematické metody ve fyzice. 1. vyd. Praha, 1972. 357 s. info  

PB071m Úvod do jazyka C 
Vyučující: Ing. Mgr. Zdeněk Říha Ph.D.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student: Ovládat základní syntaxi jazyka C podle norem ANSI a 
ISO/IEC. Schopen dekomponovat zadaný problém a prakticky jej implementovat. Schopen na základní úrovni 
používat moderní vývojové nástroje (IDE, debugger, verzovací nástroje...); Znát základy POSIX C funkcí. 
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Komentovat kód s možností automatického generování dokumentace. Ovládat základní dobré programátorské 
návyky. Překládat programy pod OS typu Unix i Windows.  
Osnova:  

 Historické návaznosti jazyka C. Jeho vztah k operačnímu systému Unix. 
 Překladače jazyka C pod Unixem a MS Windows, vývojové prostředí, debugger, verzovací systémy, 

dokumentace Doxygen, dobré programátorské návyky, testování. 
 Datové typy, konstanty, deklarace, výrazy. Přiřazovací výrazy a příkazy. 
 Základní struktura programu. Příkazy preprocesoru. Komentáře. Řídicí struktury. Nejdůležitejší příkazy 

vstupu a výstupu. 
 Pole, ukazatatele, funkce. Volání hodnotou, předání operandu pomocí ukazatele. 
 Textové řetězce a manipulace s nimi. Standardní knihovna jazyka C podle norem ANSI a ISO/IEC. 
 Deklarace, uživatelské datové typy. Dynamická alokace paměti. 
 Vstup a výstup, práce se soubory, práce se širokými znaky. 
 Návaznost na OS Unix a Windows. Základy POSIX C knihovny. Implementace na různých OS. 
 Ovládání klávesnice a myši. 
 Bezpečné a defensivní programování. Pokročilé testování. 

Výukové metody: Výuka probíhá formou kombinace teoretických přednáškových lekcí s praktickými 
cvičeními, doplněnými samostatnými domácími programátorskými úlohami procvičujícími probranou látku 
z přednášek.  
Metody hodnocení: Ve cvičeních studenti samostatně vytvářejí zadané programy (obvykle s nutností dokončit 
doma nebo v počítačové učebně). Zpracování příkladů je bodováno podle předem oznámených kritérií. 
Doporučené ukončení předmětu je zkouška, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou 
připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. 
Klasifikace závisí na bodovém hodnocení práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na 
výsledku testu. V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady 
zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává. Účast ve 
cvičeních je povinná.  
Literatura:  

 Kernighan, Brian W. - Ritchie, Dennis M. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 
80-251-0897-X  

 Herout, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice : KOPP, 1996. 269 s. ISBN 80-85828-
21-9. info  

 Herout, Pavel. Učebnice jazyka C. České Budějovice : KOPP, 1998. 236 s. ISBN 80-85828-50-2. info  
 Dressler, Miroslav. Programovací jazyky GNU :volně šiřitelná programátorská prostředí : Fortran, 

jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, RHIDE, RSX, VESA, EMX, MAKE. 1. vyd. Praha : Computer Press, 
1998. xix, 225 s. ISBN 80-7226-070-7. info  

PB161m Programování v jazyce C++ 
Vyučující: Ing. Mgr. Zdeněk Říha Ph.D.  
Rozsah: 2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student: rozumět principům objektově orientovaného 
programování; schopen základního objektově orientovaného návrhu a jeho implementace; ovládat základní 
syntaxi jazyka C++ podle ANSI normy; používat základní knihovny jazyka C++ (STL); dokumentovat kód 
s možností automatického generování dokumentace; schopen na základní úrovni používat moderní vývojové 
nástroje (IDE, debugger, verzovací nástroje...); ovládat základní dobré programátorské návyky; překládat 
programy pod OS typu Unix i Windows;  
Osnova:  

 Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C), standardy, kompilátory. 

 Základní principy objektově orientovaného programování a metodologie. 

 Uživatelsky definované typy. Třídy v C++. Komponenty třídy. 

 OOP in C++. Zapouzdření, dedičnost, polymorfismus. 

 Dynamická alokace paměti. Dynamická správa paměti. Automatické a třídní ukazatele. 

 Vstup a výstup v C++. 
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 Výjimky a jejich ošetření. Defensivní programování. 

 Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon. Knihovny pro numerické výpočty. 

 Objetově orientovaný návrh, návrhové vzory. 

 Další objektově orientované jazyky. Java a C# ve srovnání s C++. 

Výukové metody: Výuka probíhá formou kombinace teoretických přednáškových lekcí s praktickými 
cvičeními, doplněnými samostatnými domácími programátorskými úlohami procvičujícími probranou látku 
z přednášek.  
Metody hodnocení: Ve cvičeních studenti samostatně vytvářejí zadané programy (obvykle s nutností dokončit 
doma nebo v počítačové učebně). Zpracování příkladů je bodováno podle předem oznámených kritérií. 
Doporučené ukončení předmětu je zkouška, která probíhá formou testu prováděného na počítači. Podmínkou 
připuštění k testu je získání zápočtu ze cvičení a samostatné úspěšné zpracování závěrečného příkladu. 
Klasifikace závisí na bodovém hodnocení práce ve cvičeních, kvalitě zpracovaného závěrečného příkladu a na 
výsledku testu. V případě ukončení zápočtem stačí v patřičných termínech odevzdat řádně zpracované příklady 
zadávané v průběhu semestru. Závěrečný příklad ani test se u tohoto způsobu ukončení nevypracovává. Účast ve 
cvičeních je povinná.  
Literatura:  

 Brandejs, Michal. Výpočetní systémy. 2008. URL info  

 Stroustrup, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading : Addison-Wesley, 1997. x, 910 
s. ISBN 0-201-88954-4. info  

 Louis, Dirk - Mejzlík, Petr - Virius, Miroslav. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní 
kapesní průvodce. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info  

 Meyers, Scott. Effective C++ :50 specific ways to improve your programs and designs. 2nd ed. 
Reading : Addison-Wesley, 1998. xx, 256 s. ISBN 0-201-92488-9. info  

 Virius, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ :podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha 
: Grada, 1997. 251 s. ISBN 80-7169-607-2. info  

 Programovací jazyky C/C++. Edited by Miroslav Virius. 1. vyd. Praha : GComp, 1992. 377 s. 
ISBN 80-901073-5-4. info  
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