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Ú
Úvodní
s
slovo
gaaranta modulu
m
Váážené studeentky, vážen
ní studenti.
V průvodcích
h studiem modulu
m
„IT v podniku“,, se seznám
míte předevvším s probííranými
téématy, orgganizací sttudia, form
mami výukky, požadaavky na u
ukončení modulu
m
a metodami hodnocení.
Díílčí část „P
Programování businesss aplikací“ je zaměřen
na předevšším na pocchopení
záákladní stru
uktury, prin
ncipů a fungování on
nline aplikaací. Naším cílem nen
ní z Vás
vyytvořit proggramátory, ale
a dát Vám
m možnost lehkého
l
nahlédnutí do
o samotných
h útrob
bu
usiness aplikací a přibllížit Vám fenomén dne
ešních dnů z pohledu vvývojářů. V příštím
seemestru se můžete těěšit na temaaticky odliššné pokračo
ování modu
ulu „IT v po
odniku“
naazvaného „P
Podnikání na
n internetu
u“.
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)

prezenčníí forma

Dílčí část I: 28h přednáášek +
42h cvičen
ní (2+3 x 14 týdnů)
Dílčí část II: 28h přednášek +
D
ní (2+3 x 14 týdnů)
42h cvičen

Forma ukončení

2x zápočet, zkouškaa
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4.. Celková studijní záttěž modulu

7,5 kreditů

S
Studijní
záttěž dílčí částti modulu ‐ 1. semestrr

3,5 kreditů

S
Studijní
záttěž dílčí částti modulu ‐ 2. semestrr

4,0 kreditů

Charakteristika studijní záttěže
P
Prezenční
s
studium

Ohodn
nocení krediity

A
Absolvován
ní 28h přednášek

1

A
Absolvován
ní 36h cviče
ení

1
1,25

V
Vypracován
ní seminárn
ních prací

1

A
Aktivita
na cvičeních

0
0,25
Celkem
m

3
3,5

4 Jména vyučujících
4.
Přříjmení

Jméno, tittuly

Z
Zařazení

Ko
ontakt

Forma výuky
v

He
eryán

Bronislav,, Ing.

garant, vyu
učující

PS, KS

Ku
ubica

Jiří, Ing.

vyučující

PS, KS

6.. Organizaace výuky
Výuka v prezenční
p
fo
ormě studiaa probíhá v zimním sem
mestru rozlloženém do
o 14‐ti
týdnů s dotací 2h týdně přeednášek a 3h týdně cvičení. Ceelkem tak bude
2h cvičení.
za semestr realizovááno 28h přednášek a 42
4

Vzhledem
m k faktu, že
ž je teorettická část velmi
v
úzce spjata s prraktickou a Vaše
případná absence see projeví v neschopnossti zpracováávat úkoly na cvičení, velmi
doporuču
uji přednáškky navštěvo
ovat i přes skkutečnost, že
ž povinné nejsou.
Cvičení jssou, jak jižž samotný studijní řád
d napoví, povinné
p
a to do míryy 80%
realizované výuky.

7.. Definováání obsahu prezenční výuky
v
děleno do 5 samostatnýých témat (kapitol).
Uččivo je rozd
 Uvedeení do problematiky Internetu a interneto
ové komunikace, vysvvětlení
rozdíllů mezi in
nternetovou a intranetovou aplikací,
a
po
orovnání výhod
v
a nevýhod jedno
otlivých typ
pů aplikací,, porovnání online ap
plikací, nativních
aplikaací a aplikaccí klient‐servver
 Druhéé téma jee zaměřeno pak na Technické
é prostřed
dky internetové
komu
unikace, kd
de se sezznámíte s potřebným
m HW a SW vybavvením
pro provozování internetovvých aplikací, včetně poodhalení komunikaačních
proto
okolů na kteerých je větššina interne
etových apliikací založena
 Kapito
ola nazvan
ná Klientská část inte
ernetové aplikace
a
je pak především
zaměřena na teechnologie využívajícíí se pro vizualizaci vvýstupů aplikace
a inteerakci s uživvatelem a tím
m pádem i omezení
o
z toho
t
vyplývající
 Nejro
ozsáhlejší kaapitolu tvořří Serverová část internetové ap
plikace, kde
e Vám
bude představen
n nejrozšířeenější skrip
ptovací jazyk používající se pro tvorbu
logikyy interneto
ových aplikaací na straaně serveru
u, spolu s nejrozšířen
nějším
datab
bázovým úlo
ožištěm – tato
t
kombinace tvoří srdce nespočet současných
intern
netových ap
plikací
Vytvo
oření grafickky úchvatnéé a co do fu
unkčnosti geniální
g
apliikace/preze
entace
to ovvšem neko
ončí a je potřeba
p
zn
nát metodyy a způsob
by, jak sledovat
oblíbeenost (tzvv. návštěvnost interrnetové aplikace) a předevšíím ji
optim
malizovat a tím si zajistit je
ejí lepší dostupnostt a vidite
elnost
v konkurenčním prostředí a dále jak měřit
m
konverrze aplikacee, čímž se zabývá
poslední kapitolaa Optimalizaace internetoové aplikacee

Číslo a název modulu
č.

Téma

Pře
ednáška

Aktivity naa cvičeních

Hodnocen
ní

1.

Internet a in
nternetová ko
omunikace

ano

Praaktická ukázkaa různých typů
ů
apllikací, porovnáání výhod a
nevvýhod vybraných aplikací

účast,
aktivitaa

2.

Technické prostředky inteernetové
komunikacee

ano

Příprava vývojovvého prostřed
dí,
nikace klient‐
tesstování komun
serrver

účast,
aktivitaa
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3.

Klientská část internetovéé aplikace

ano

Zprracování grafického
rozzložení interneetové
preezentace, tvorrba základní
HTML struktury včetně CSS
styylů

účast,
aktivita,
vypracováání
I. sem.
práce

4.

Serverová čáást internetovvé aplikace

ano

účast,
Navrhnutí archittektury
aktivita,
internetové aplikace, její
zákkladní realizacce v jazyce PHP, vypracováání
včeetně napojeníí na databázovvý
II. sem..
sysstém MySQL
práce

5.

Optimalizace internetovéé aplikace

ano

Sezznámení se s n
nástroji jako je
e
Google Analyticss, Google
Weebmaster Tools a naučení se
validovat stávajíící internetové
é
preezentace.

účast,
aktivitaa

8.. Vyučovací metody

 Předn
nášky
 Praktická cvičeníí v počítačovvých učebnách
 Individuální stud
dium
ultace semeestrální prácce
 Konzu

9.. Požadavky na ukončení modullu
 80% účast na cvičen
ní
 Včasné odevzdání
o
a přijmutí tu
utorem dvou
u semestrálních prací
 Získání minimálně
m
2 bodů
25

10
0. Metodyy a strukturra hodnocení
 Aktivn
ní účast na cvičení – plnění zadanýých úkolů, proaktivní
p
p
přístup, přip
pravenost
 Odevzdání dvou semestráln
ních prací v přijatelné podobě
p
a to
o minimálně
ě týden před
d
zápoččtovým týdn
nem

6

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

Získané body

Pro
ocentní vyjáádření

Akktivní účast na cvičení

10 b

20%
%

I. Semestráln
ní práce

15 b

30%
%

II. Semestráln
ní práce

25 b

50%
%

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)
(449 bodů a méně)
F = 49 - 0 %
m

Shrnutí a závěr
Cíílem dílčí čáásti modulu
u IT v podniiku „Programování bussiness aplikkací“ je zasvvětit budou
ucí
m
manažery
do
o základnícch pojmů v oblasti intternetových
h a intraneetových ap
plikací a dáále
naapomoci pochopení principu fu
ungování online
o
aplikkací obecně. Kromě proaktivnícch
ko
onzultací s tutorem jee dbán důraz na prakktické zvládnutí základ
dní problem
matiky onlin
ne
ap
plikací – ať již
j z pohled
du vizuálního tak i z pohledu samo
otné logiky tvorby daných systémů.
Záávěrem nezzbývá než popřát
p
hodn
ně štěstí přii absolvování modulu „IT v podniiku“ a hlavn
ně
záábavy během
m získáváníí spousty no
ových a jistě
ě užitečných
h znalostí.
Tvůrrci
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