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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Váážené studeentky, vážen
ní studenti.
V průvodcích
h studiem modulu
m
„IT v podniku“, se seznámííte předevšíím s probíraanými
téématy, orgganizací stu
udia, form
mami výukyy, požadavvky na ukkončení modulu
a metodami hodnocení.
Díílčí část „Programován
ní businesss aplikací“ je
j zaměřena především
m na pochopení
záákladní stru
uktury, prin
ncipů a fun
ngování online aplikaccí. Naším ccílem není z Vás
vyytvořit proggramátory, ale dát Váám možnost lehkého nahlédnuttí do samo
otných
úttrob busineess aplikací a přiblížit Vám fenom
mén dnešních dnů z po
ohledu vývojářů.
V příštím semestru se můžete těěšit na tem
maticky od
dlišné pokračování modulu
„ITT v podniku
u“ nazvanéh
ho „Podnikáání na intern
netu“.
Bronislav Heryán

1 Název modulu
1.
m
IT v podniku ‐ Programování business
b
aplikací
2 Číselné označení:
2.
o
nevyplňovat

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
5., 6. sem
mestr

Typ mod
dulu

modul specializačníh
ho zaměřen
ní
povinně volitelný
v
Mezioborrový

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

Forma ukončení

kombinovvaná
forma

Dílčí část I: 16h konzulltací
Dílčí část II:: 16h konzu
ultací

2x zápočet, zkouškaa

3

4.. Celková studijní záttěž modulu

7,5 kreditů
ů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 1.
1 semestr

3,5 kreditů
ů

Sttudijní zátěžž dílčí části modulu ‐ 2.
2 semestr

4,0 kreditů
ů

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m

Ohodnoceení kredity

A
Absolvován
ní 16h konzultací

1

S
Samostudiu
um

1,5

V
Vypracován
ní seminárn
ních prací

0,75
5

A
Aktivita
na konzultacícch

0,25
5
Celkem

3,5

4 Jména vyučujících
4.
Přříjmení

Jméno, tituly
t

Z
Zařazení

Ko
ontakt

Forma výuky
v

He
eryán

Bronislaav, Ing.

garant, vyu
učující

PS, KS

Ku
ubica

Jiří, Ing.

vyučující

PS, KS

6.. Organizaace výuky
Ko
ombinovanáá výuka přředmětu je založena na
n prezenčční a distan
nční formě výuky.
Sttudent studuje samo
ostatně s využitím studijní
s
op
pory s možžností konzzultace
prrostřednictvvím e‐mailu
u, případněě po domlu
uvě s pedaggogem osob
bně nebo pomocí
p

4

jin
ných onlinee aplikací, povinně see účastní na
n třech tu
utoriálech a praktické výuce
v rámci bloko
ových konzu
ultací:
• Vstupní tutoriál – koná
k
se v prvním
p
týdn
nu výuky přřed zahájen
ním blokové
é výuky
dulech. Jed
dná se o setkání stu
udentů s vedoucím prvního
p
v jednotlivých mod
ročníku, seznámení s obsahem
m studia, cílem a fo
ormou stud
dia. Student získá
základní informace o studijnícch materiále
ech. Poslucchačům je p
podána pod
drobná
informacce o princip
pech kombinovaného studia,
s
způssobu práce s Průvodci studia
a společn
nými pravid
dly při práci s oporami.
• Kontroln
ní tutoriál – koná se zpravidla uprostřed
u
s
semestru
(vviz harmon
nogram
výuky), 1‐2
1 hodiny konzultací
k
s tutorem modulu,
m
zdů
ůraznění vyb
braných pro
oblémů
a vysvěttlení dotazů
ů posluchaččů, možnosst individuáálních přípaadně skupin
nových
konzultaací s tutoreem, vyhodn
nocení úko
olů zadaných v rámcci opory modulu
m
k samosttatnému vyypracování, případně dílčí kontrolaa semestrállních prací, zadání
úkolů naa závěrečný tutoriál.
• Závěrečn
ný tutoriál – před začátkem
z
zkouškového
o období v rámci po
oslední
konzultaace (před začátkem zkouškové
ého obdob
bí) 1‐2 ho
odiny konzzultace
s tutorem
m,
vyho
odnocení
studijních
h
úkolů
uloženýých
stud
dentům
na předccházejících tutoriálech,, možnost individuální
i
ích konzultaací, kontrollní test
ověření znalostí
z
přeed zkouškou
u atd.
• Prezenčn
ní výuka – prezenčníí výuka vyybraných téémat modu
ulu (problematika
například
d není obsaahem oporyy nebo je nutné látku vysvětlit, prezentovat apod.)
v rozsahu rozvrhu kombinovaaného studia (12 výukových hodin). První výuka
probíhá ve formě konzultace dle rozvrh
hu (případn
ně po ukon
nčení kontrrolního
tutoriálu
u). Výuku veedou během
m semestru dle konkréétního rozvrrhu garant a tutoři
modulu. Praktická výuka
v
se vzttahuje ke vššem kapitoláám modulu
u.

7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
děleno do pěěti samostaatných témaat (kapitol).
Uččivo je rozd
 Uvedeení do pro
oblematiky Internetu a interneto
ové komun
nikace, vysvětlení
rozdíllů mezi inteernetovou a intranetovvou aplikací,, porovnáníí výhod a ne
evýhod
jedno
otlivých typ
pů aplikacíí, porovnání online aplikací, n
nativních aplikací
a
a aplikací klient‐sserver
 Druhéé téma jee zaměřen
no pak naa Technickké prostřeedky intern
netové
komu
unikace, kde se seeznámíte s potřebným
m HW a SW vybaavením
pro provozování internetovvých aplikaací, včetně poodhalen
ní komunikkačních
okolů na kteerých je větššina interne
etových apliikací založena
proto
 Kapito
ola nazvan
ná Klientskká část intternetové aplikace jee pak před
devším
zaměřena na technologie využívajícíí se pro vizualizaci
v
výstupů aplikace
a inteerakci s uživvatelem a tím
m pádem i omezení
o
z toho
t
vyplývající
 Nejro
ozsáhlejší kaapitolu tvořří Serverovvá část inte
ernetové aplikace, kde Vám
bude představen nejrozšířeenější skrip
ptovací jazyyk používající se pro tvorbu
logikyy interneto
ových aplikkací na strraně serverru, spolu s nejrozšíře
enějším
5

datab
bázovým úložištěm – tato kombiinace tvoří srdce nesp
počet současných
intern
netových ap
plikací
 Vytvo
oření grafickky úchvatnéé a co do funkčnosti
f
geniální ap
plikace/prezzentace
to ovššem nekonččí a je potřeeba znát me
etody a způsoby, jak sleedovat oblíbenost
(tzv. návštěvnost interneto
ové aplikace
e) a předevvším ji optim
malizovat a tím si
zajistiit její lepšíí dostupnosst a viditellnost v konkurenčním prostředí a dále
jak měřit konverrze aplikacee, čímž se zabývá po
oslední kapitola Optim
malizace
intern
netové aplikaace

Číslo a název
n
modu
ulu
č.

Prezzenční Poznámka
výuka

Tém
ma

1.

Internet a internetová ko
omunikace

aano

2.

Technické prostředky
p
intternetové kom
munikace

aano

samo
ostudium

3.

Klientská čáást internetovvé aplikace

aano

samo
ostudium

4.

Serverová část
č interneto
ové aplikace

aano

samo
ostudium

5.

Optimalizacce internetové aplikace

aano

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
Modulu „IT v podniku“v kombinovaané formě studia
M
s
je dotován 16‐ti vyučujícími
ho
odinami, jejjich rozložení (viz. níže) je dáno tyypem studiaa, který jste si vybrali. Tedy
T
bu
uď 4 konzultace v měsííčním intervvalu, nebo 6 konzultacíí v týdenním
m intervalu..
• 4 konzulttace
(4+4+4+4 hod
diny)
měsíčn
ní konzultacce
• 6 konzulttací
(3+3+3+3+2++2 hodiny)
týdenn
ní konzultacce

Časový haarmonoggram čtyřř konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace
1

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty

Prezenční výuka

kapitoly číslo
č
1, 3 –
zadání I. Semestráln
ní práce
kontrola zadaných úkolů
ú

Kontrolní tutoriál
t
2
Prezenční výuka

kapitoly číslo 2, 4 – instalace vývo
ojového
prostředíí, seznámen
ní se s PHP a MySQL
zadání II. Semestráln
ní práce

6

kapitola číslo
č
4
3

Prezenční výuka
kontrola zadaných úkolů
ú
Závěrečnýý tutoriál

4

kapitola číslo
č
5
Prezenční výuka

Časový haarmonoggram šesti konzultací
Po
ořadí
ko
onzultace
1
2

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty

Prezenční výuka
Prezenční výuka

kapitoly číslo
č
1, 3 –
zadání I. Semestráln
ní práce
kapitola 3
zadání I. Semestráln
ní práce
kontrola zadaných úkolů
ú

Kontrolní tutoriál
t
3

kapitola číslo
č
2, 4
Prezenční výuka

4

Prezenční výuka

5

Prezenční výuka

kapitola číslo
č
4
zadání II. Semestráln
ní práce
kapitola číslo
č
4
kontrola zadaných úkolů
ú

Závěrečnýý tutoriál
6
Prezenční výuka

kapitola číslo
č
5

9.. Vyučovaccí metody





Praktická cvičeníí na konzulttacích
Konzu
ultace semeestrální prácce
Řízené samostud
dium zadanéé problemaatiky
Individuální konzzultace

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu
 Včasné odevzdání
o
a přijmutí tu
utorem dvou
u semestrálních prací
 Získání m
minimálně 25
2 bodů

7

11
1. Metody a struktura hodnoceníí
 Aktivn
ní účast naa konzultaccích – plnění zadanýcch úkolů, p
proaktivní přístup,
p
připraavenost
 Odevzdání dvou semestráln
ních prací v přijatelné podobě
p
a to
o minimálně
ě týden
před poslední ko
onzultací

Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a

Získané
é body

Procenttní vyjádřen
ní

Akktivní účast na konzultacích

10
0b

20%

I. Semestráln
ní práce

15
5b

30%

II. Semestráln
ní práce

25
5b

50%

Ce
elkem

50

100

Výsledná hoddnotící stuppnice
V
A = 90 - 100%
%
(90 - 100 boddů)
B = 80 - 89%
%
(80 - 89 bodůů)
C = 70 - 79%
%
(70 - 79 bodůů)
D = 60 - 69%
%
(660 - 69 bodůů)
E = 50 - 59%
%
(50 – 59 bodůů)
m
F = 49 - 0 %
(449 bodů a méně)

Shrnutí a závěr
Cíílem dílčí části
č
modullu IT v podniku „Programování business
b
ap
plikací“ je zasvětit
z
bu
udoucí manažery do základních
h pojmů v oblasti intternetových
h a intrane
etových
ap
plikací a dálle napomocci pochopen
ní principu fungování
f
o
online
aplikaací obecně. Kromě
prroaktivních konzultacíí s tutorem
m je dbán důraz na praktické zzvládnutí základní
prroblematikyy online ap
plikací – ať již z pohledu vizuálníího tak i z pohledu saamotné
lo
ogiky tvorb
by daných systémů. Závěrem nezbývá než popřřát hodně štěstí
přři absolvováání modulu
u „IT v pod
dniku“ a hllavně zábavvy během získávání spousty
s
no
ových a jistěě užitečných
h znalostí.
Tvůrci
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