Popis inovací předmětů
inovovaných v době:
akademický rok 2012/13, zimní semestr

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Slezská univerzita v Opavě

Název projektu:

Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou kompetencí

Reg. č. projektu:

CZ.1.07/2.2.00/28.0014

2

Seznam předmětů
Aplikace metod softcomputingu ............................................................................................................... 3
Automaticky řízené letecké prostředky .................................................................................................... 4
Cvičení k terénní teorii a praxi................................................................................................................... 5
Hardware a komunikační technologie....................................................................................................... 7
Kapitoly z teorie formálních jazyků a automatů II..................................................................................... 9
Management v informační společnosti ................................................................................................... 10
Měření a diagnostika datových sítí ......................................................................................................... 12
Nesekvenční výpočty ............................................................................................................................... 13
Počítačové vidění..................................................................................................................................... 14
Praktikum z operačních systémů............................................................................................................. 16
Praktikum ze znalostního inženýrství ...................................................................................................... 18
Rozpoznávání obrazu (cvičení) ................................................................................................................ 19
Snímání obrazu s využitím programovatelných logických polí a multiprocesorových systémů ............. 21
Teorie jazyků a automatů I ...................................................................................................................... 22
Terénní teorie a praxe ............................................................................................................................. 24
Tvorba elektronických dokumentů ......................................................................................................... 26
Věcné zpracování dokumentů II – cvičení ............................................................................................... 27
VS - management záchranného archeologického výzkumu.................................................................... 29
Vybrané kapitoly z dějin knihoven a knihovnictví ................................................................................... 31

3

Aplikace metod softcomputingu
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, zimní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
0+2
Mgr. David Novák, garant Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Anotace:
Předmět je zaměřen na moderní metody řešení problémů pomocí neurčitosti a tolerance nepřesnosti
a to především v aplikační oblasti. Metody softcomputingu lze využít například v robotice.
Sylabus:
Studenti se seznámí se základy všech nejznámějších metod softcomputingu a možnostmi aplikací těchto metod především v robotice. Nedílnou součástí přednášek je i popis využití metod softcomputingu
k návrhu vyšších forem řídících a rozhodovacích systémů, dále pak k řešení optimalizačních problémů.
Osnova kurzu:
1.
Úvod do problematiky, základní pojmy.
2.
Neuronové sítě.
3.
Fuzzy systémy.
4.
Fuzzy pravidlové systémy pro řízení.
5.
Genetické algoritmy.
6.
Bayesovské sítě.
7.
Aplikace metor Softcomputingu v robotice.
8.
Aplikace Softcomputingu pro řízení v 2D prostoru.
9.
Aplikace Softcomputingu pro řízení v 3D prostoru (UAV).
10.
Optimalizační problémy.
11.
Základy Teorie Chaosu.
Literatura:
[1]
[2]
[3]

[4]
[5]
[6]

VYSOKÝ, P. Fuzzy řízení. skriptum FEL ČVUT Praha, 1996. ISBN 80-01-01429-8
ŠÍMA, J. – NERUDA, R. Teoretické otázky neuronových sítí. Praha, MATFYZPRESS, 1996, URL:
http://www2.cs.cas.cz/~sima/kniha.html
U.S.Air Force Research Laboratories: UAV Cooperative Decision and Control, Challenges and
Practical Approaches, Researchers and Collaborators Control Science Center of Excellence. Shima, T., Rasmussen, S. (eds.). SIAM, 2009. ISBN 978-0-898716-64-1
HYNEK J. Genetické algoritmy a genetické programování. Praha, Grada, 2008. ISBN: 978-80-2476057-5
HECKERMAN D. A Tutorial on Learning With Bayesian Networks. Microsoft Research. 1995. URL:
http://research.microsoft.com/pubs/69588/tr-95-06.pdf
CVITANOVIC, P. – ARTUSO, R. – MAINIERI, R. – TANNER, G. – VATTA, G. Chaos: Classical and Quantum. URL: http://chaosbook.org/

Popis změny, inovace:
Vytvoření kurzu v systému Moodle, vytvoření studijního materiálu v elektronické podobě (nový předmět).
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Automaticky řízené letecké prostředky
Poznámka: Tento předmět se původně nazýval UAV – autonomní systémy, název byl změněn podle požadavků během zařazování předmětu do studijního plánu.
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2013/14, zimní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
0+2
Mgr. David Novák, garant Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Anotace:
Studenti se v rámci cvičení seznámí z programovatelnými mikroprocesory třídy ARM, konkrétně STM32
a s využitím této architektury k návrhu řídících systémů pro UAV. Naučí se konfigurovat Open source
vývojové prostředí pro danou architekturu. V rámci cvičení studenti navrhují vlastní řídící systém pro
řízení RC helikoptéry s jednoducho cyklikou.
Sylabus:
1.
Instalace a konfigurace vývojového prostředí pro procesory ARM.
2.
Kompilace, vzdálené ladění, konfigurace knihoven.
3.
Práce s ADC, načítání hodnot, komunikace s mikroprocesorem.
4.
Generování PWM signálu, ovládání analogového a digitálního serva.
5.
Implementace řídících algoritmu pro řízení otáček motoru.
6.
Implementace řídících algoritmů pro řízení 90 stupňové cykliky RC helikoptéry.
7.
Zpracování signálu z ultrazvukových a optických senzorů.
8.
Implementace základních „Obstacle avoidance (OA) „ algoritmů.
9.
Principy návrhu vlastního OA algoritmu.
10.
Zpracování obrazového signálu na platformě ARM.
11.
Implementace segmentace obrazu na procesoru STM32.
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

VÁŇA, V. ARM pro začátečníky. BEN – technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-2
Yiu, J. The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3. Elsevier, 2007. ISBN 978-0-7506-8534-4. Dostupné na: http://tinymicros.com/mediawiki/images/7/75/Definitive_Guide_To_The_ARM_Cortex_M3.pdf
ST Microelectronics. http://www.st.com/internet/com/home/home.jsp
TIŠNOVSKÝ, P. Mikroprocesory s architekturou ARM [online]. Root.cz, 2012. Dostupné na:
http://www.root.cz/clanky/mikroprocesory-s-architekturou-arm/
Microcontroller fórum [online]. Dostupné na: http://mcu.cz/startpage.php
The insiders guide to STM 32 [online]. HITEX. Dostupné na: www.hitex.com

Popis změny, inovace:
Vytvoření kurzu v systému Moodle – nový předmět. Vytvoření výukových materiálů.
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Cvičení k terénní teorii a praxi
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav archeologie
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
0+2
PhDr. Jiří Juchelka

Anotace:
Předmět slouží jako praktické procvičení vědomostí získaných při přednášce Terénní teorie a praxe.
Důraz je kladen na získání schopností technického kreslení a fotografické dokumentace movitých archeologických nálezů – keramiky, štípané a broušené industrie a tvorba tabulek a obrázků do publikace
s použitím grafických programů. V rámci cvičení budou studenti povinni provést povrchový sběr určené
lokality, jehož výsledkem bude dokumentace o provedené prospekci (zanesení do mapových podkladů,
verbální popis místa), sběr dat o pravěkém a středověkém vývoji místa prospekce a jejich analýza. Výsledkem bude prezentace o výsledcích povrchového sběru i o získaných poznatcích historického vývoje
místa. Studenti v rámci cvičení vyhotoví grantový projekt zvoleného tématu a to v týmech, které se
sami určí. Procvičována bude přímo v terénu technické nivelace a její aplikace v rámci archeologického
výzkumu a další vyměřovací práce.
Sylabus:
1.
Úvod – zadání témat cvičení.
2.
Povrchový sběr archeologické lokality – heuristická příprava, mapová a vizuální identifikace
místa.
3.
Povrchový sběr archeologické lokality – vlastní sběr a jeho lokace pomocí amatérské GPS
a základního měření.
4.
Povrchový sběr archeologické lokality – prezentace výsledků.
5.
Fotografická dokumentace archeologické situace – plošná, řez.
6.
Kresebná dokumentace archeologické situace – řez souvrstvím, vrstva.
7.
Kresebná dokumentace archeologické situace – výkop, konstrukce.
8.
Kresebná dokumentace archeologické situace – výkop, konstrukce.
9.
Kresebná dokumentace archeologického mobiliáře – keramika, štípaná industrie, broušená industrie.
10.
Fotografická dokumentace archeologického mobiliáře – keramika, štípaná industrie, broušená
industrie.
11.
Tvorba tabulek a obrázků do publikace – praktické základy práce s grafickými programy a tvorba podkladů pro publikaci.
12.
Grantový projekt – vytvoření grantového týmu (2-5 osob), volba tématu, koncipování žádosti
grantového projektu dle pravidel GA ČR, vyhodnocení grantové žádosti.
13.
Závěrečné cvičení a test.
Literatura:
[1]
BEČVÁŘ, L. – CEJPOVÁ, M. - ERNÉE, M. – KNECHTOVÁ, A. – KRUŠINOVÁ, L. – SKLENÁŘOVÁ, Z. – VACHŮT, P.
– VOLFÍK, P. 2003: Státní archeologický seznam ČR. Uživatelská příručka. verze 2.0, Praha.
[2]
ČERNÝ, E.: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historiografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Academia, Praha, 1979.
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[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

BALME, J. – PATERSON, A. (eds.): Archaeology in Practice. A Student Guide to Archaeological Analyses. Blackwell Publishing, 2006.
FROLÍK, J. – PROCHÁZKA, R.: Příručka terénního specialisty. Interní tisk, uložení ARCHAIA, o.s. pracoviště Brno, 1994.
HESTER, T.R. – SHAFER, H.J. – FEDER, K.L.: Field Methods in Archaeology (7. ed.), Mayfield Publishing Company, London-Toronto, 1997.
BOWLER, D. – CLARK, P. – HALL, D. – STEAD, S. (eds.): Context Recording Manual. Scottish urban
archaeological Trust Ltd., 1989.
kol.: Wesex archaeology recording systém manual. 3. ed. Trust of Wesex Archaeology, Salisbury, 1990.
kol. (ed. Spence, C.): Archaeological Site Manual. London, 1990.
JOHN, J. – CHVOJKA, O. – KRIŠTUFOVÁ, T.: Česko-anglicko-německý slovníček pro studenty archeologie. Katedra archeologie FF ZČU Plzeň, Nakladatelství ZČU v Plzni, Plzeň, 2009.
KUNA, M. a kol.: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Academia, Praha, 2004.

Popis změny, inovace:
Aplikace moderních ICT a cizího jazyka do výuky předmětu (bude využit systém Moodle), v první fázi
česká verze.
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Hardware a komunikační technologie
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinně volitelný, nový předmět, anglicky
0+2
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

Anotace:
Tento předmět navazuje na výuku v předmětech Technické vybavení osobních počítačů a Počítačová síť
a internet. Je určen pro studenty, kteří se svou profesí chtějí orientovat na oblast správy hardwarového
vybavení a počítačových sítí.
Sylabus:
Studenti se budou zabývat typickými vlastnostmi a technologiemi různých zařízení, zjišťováním informací o komponentách, jejich posuzováním a srovnáváním, testováním komponent. V druhé části semestru se věnujeme počítačovým sítím, především postupům konfigurace a zabezpečení různých síťových zařízení.
Osnova kurzu:
1.
Základní desky – komponenty, chipset, zjištění informací o základní desce, problematika kompatibility komponent
2.
Procesory – typy procesorů, struktura, patice, instrukční sady, vlastnosti, zjištění informací o
procesoru, režimy činnosti, testování
3.
Vnitřní a vnější paměti, vlastnosti a testování
4.
Pevné disky – diagnostika, testování chyb
5.
Napájení, technologie správy napájení
6.
Počítačové sítě – protokoly, RJ-45 konektory
7.
Základy diagnostiky sítě – Wi-fi kanály, Wireshark
8.
Síťové příkazy ve Windows a v Linuxu
9.
Server – serverové operační systémy
Literatura:
[1]
DEMBOWSKI, K. Mistrovství v HARDWARE: Nastavení, optimalizace a opravy počítačových komponent. Brno, Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2310-2
[2]
TRULOVE, J. Sítě LAN: Hardware, instalace a zapojení. Praha, Grada, 2009. ISBN 978-80-2472098-2
[3]
DONAHUE, G. A. Kompletní průvodce síťového experta. Brno, Computer Press, 2009. ISBN 97880-251-2247-1
[4]
CCNA: Kompletní přehled příkazů. Autorizovaný výukový průvodce. Brno, Computer Press,
2009. ISBN 978-80-251-2286-0
[5]
HUBERT, B. et al. Linux Advanced routing & Traffic Control [online]. URL:
http://lartc.org/howto/, další na http://lartc.org
[6]
THOMAS, T.M. Zabezpečení počítačových sítí. Autorizovaný průvodce. Brno, Computer Press,
2005. ISBN 80-251-0417-6
[7]
RUSSEL, Ch. – CRAWFORD, S. Microsoft Windows Server 2008: Velký průvodce administrátora. Brno, Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2115-3
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[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

http://techreport.com/
http://www.tomshardware.com/reviews/
http://electronicslover.info/
http://www.pchelpforum.com/hardware-tutorials/
http://ark.intel.com/, http://products.amd.com/en-us/
http://extrahardware.cnews.cz/
http://www.root.cz/serialy/co-se-deje-v-pocitaci/

Popis změny, inovace:
Vytvoření kurzu v systému Moodle, vytvoření studijního materiálu v elektronické podobě v angličtině
(nový předmět) – studijní materiály v cizím jazyce.
Počítá se s průběžnými úpravami studijních materiálů během semestru s výukou.
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Kapitoly z teorie formálních jazyků a automatů II
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
2+0
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.

Anotace:
V tomto předmětu se seznámíme s teorií fuzzy jazyků s důrazem na fuzzy L systémy.
Sylabus:
Cílem předmětu je rozšíření poznatků studentů z teorie formálních jazyků a automatů tím, že seznámí
s fuzzy jazyky, fuzzy gramatikami a fuzzy L systémy. Studenti se postupně seznání s jejich definicí, příklady, základními vlastnostmi jako jsou generativní síla, uzávěrové vlastnosti a rozhodnutelnost typických problémů. Zmíněny budou také aplikační možnosti teorie.
Osnova kurzu:
1.
Úvod do teorie fuzzy množin.
2.
Fuzzy množiny. Operace s fuzzy množinami.
3.
Fuzzy jazyky. Různé možnosti jejich zavedení.
4.
Fuzzy gramatiky. Generativní síla.
5.
Základní vlastnosti fuzzy jazyků generovaných fuzzy gramatikami
6.
Fuzzy L systémy, fuzzy L jazyky.
7.
Fuzzy 0L jazyky. Fuzzy T0L jazyky. Generativní síla. Uzávěrové vlastnosti.
8.
Fuzzy E0L jazyky. Fuzzy ET0L jazyky. Generativní síla. Uzávěrové vlastnosti.
9.
L systémy s fuzzy axiomy. Jazyky určené hraničními hodnotami.
10.
Jazyky určené hraničními hodnotami.
11.
Aplikace a shrnutí
12.
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

KUICH, W.; RAHONIS G. Fuzzy regular languages over finite and intinite words. Fuzzy Sets and
Systems, 2006, s. 1532–1549
MALIK, D., MONDERSON, J. Fuzzy Discrete Structures. Heidelberg: Physica-Verlag, 2000
MONDERSON, J.; MALIK, D. Fuzzy Automata and Languages: Theory and Applications. London:
Chapman & Hall, 2002
Prasad,N.M., Krithivasan, K. Fuzzy L-systems. Fuzzy Systems Conference Proceedings, FUZZIEEE '99. IEEE International,1999, 418 - 423 vol.1
Prasad, N. M., Mahajan, M, Krithivasan, K.: Fuzzy L systems. Intern. J. Comp. Math. 36
(1990)139–161
WECHLER, W. The Concept of Fuzziness in Automata and Language Theory. Berlín: AkademieVerlag, 1978.
Zu-Guo Yu: Fuzzy L languages. Fuzzy sets and systems 117 (2001) 317–321

Popis změny, inovace:
Vytvoření kurzu v systému Moodle, vytvoření studijního materiálu v elektronické podobě.
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Management v informační společnosti
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
1+0
PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.

Anotace:
V rámci kurzu mají studenti zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde
žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se v základních komponentách managementu organizace a osvojit si principy strategického myšlení. Pozornost je věnována
také lidským zdrojům v návaznosti na znalostní společnost, která se vyznačuje přesunem od strategických zdrojů industriální společnosti (kapitálu) k strategickým zdrojům jako jsou informace, vědomosti,
tvůrčí myšlení a jednání.
Sylabus:
1.
Modul 1: Management
a. Definice a základní pojmy
b. Řízení a vedení
c. Podnikavost a podnikání
d. Analýza 4E
e. Vědecký přístup k managementu
f. Paradigma založené na principech
g. Poradenství v managementu
h. Synergický efekt v managementu
i. Peter F. Drucker – guru světového managementu
2.
Modul 2: Komponenty managementu organizace
a. Podnikatelské prostředí
b. Manažerské procesy
c. Plánování a organizování
d. Manažerský informační systém
e. Lidské zdroje
f. Rozhodovací procesy a kontrola
g. Podniková (firemní) kultura
3.
Modul 3: Strategie a strategické myšlení
a. Princip myšlení ve variantách
b. Princip permanentnosti
c. Princip celosvětového systémového myšlení
d. Princip interdisciplinárního myšlení
e. Princip tvůrčího myšlení
f. Princip syntézy exaktního a intuitivního myšlen
g. Princip myšlení v čase
h. Princip zpětnovazebního myšlení
i. Princip agregovaného myšlení
j. Princip orientace na špičkové výsledky
k. Princip koncentrace
l. Princip etiky myšlení
m. Princip vědomí práce s rizikem
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Literatura:
[1]
TRUNEČEK, Jan a kol. Management v informační společnosti: učební texty pro bakalářské studium. Praha, VŠE, 1999. ISBN 80-7079-683-9.
[2]
SOUČEK, Zdeněk. Strategické myšlení. Praha: Economia, 1991. ISBN 80-85378-10-8.
[3]
ROBBINS, Stephen P. - COULTER,Mary. Management. Praha: GRADA Publishing, 2004. ISBN 80247-0495-1.
[4]
COVEY, Stephen R. Sedm návyků skutečně efektivních lidí. Praha: Management Press, 2012.
ISBN 978-80-7261-241-3.
[5]
COVEY, Stephen R. Sedm návyků vůdčích osobností. Praha: Pragma, 1994.
[6]
Andrews, Andy: Cesta Davida Pondera. Brno: Alman, 2004. ISBN 80-86766-01-2.
[7]
GIBSON, Rowan (ed.) Nový obraz budoucnosti = Rethinking the Future. Praha: Management
Press, 2007. ISBN 978-80-7261-159-1.
[8]
DRUCKER, Peter, F. Management pro 21. století. Praha: Management Press, 1993.
[9]
DRUCKER, Peter F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press,
2004. ISBN 80-7261-066-X.
Popis změny, inovace:
Jedná se o předmět bloku A bakalářského studijního oboru Informační studia se zaměřením na knihovnictví, který se prozatím vyučuje v tradiční formě. Inovace spočívá ve vytvoření e-learningového kurzu
a elektronických opor.
Výstup: e-learningový kurz v Moodle, elektronické opory.
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Měření a diagnostika datových sítí
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav fyziky
2012/13, letní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
2+3
RNDr. Hynek Sekanina, Ph.D., BcA. Bc. Miroslav Zeman,
Ing. Jaroslav Zeman

Anotace:
Posluchač získá základní znalosti z měření a diagnostiky datových sítí.
Sylabus:
1.
Kategorizace měřících a diagnostických přístrojů
2.
Metodika a provádění certifikačních měření
3.
Tvorba a zpracování měřících protokolů
4.
Měření a diagnostika optických datových sítí (siglemode, multimode)
5.
Měření a diagnostika metalických datových sítí
6.
Měření a diagnostika bezdrátových sítí
7.
Diagnostika připojených aktivních prvků, analýza aktivních prvků a datových paketů
8.
Vzdálená správa a monitorování datových sítí
9.
Analýza a diagnostika lokálních sítí IEEE 802.x
10.
Analýza síťového provozu
11.
Měření propustnosti a zpoždění v datových sítích
12.
Útlum, ohybové ztráty, rozptyl, absorpce, výpočet celkového útlumu, metody měření útlumu.
13.
Módová a chromatická disperze, módy, příčiny disperzí a metody jejich redukce.
14.
Přenosová rychlost a šířka pásma, souvislost disperze a šířky pásma.
15.
Praktické měření a diagnostika datových sítí
Literatura:
[1]
Materiály firmy Fluke networks, http://www.fluke.com/fluke/czcs/home/
[2]
Miroslav ŠKOP, Miroslav PETRÁSEK, Miloš SCHLITTER, Jiří PILNÝ, Josef SALAČ: Digitální přenosové systémy – měření. Skripta ČVUT Praha, ČVUT 1993
[3]
Miloš SCHLITTER: Telekomunikační vedení. ČVUT Praha, 1995
[4]
Miloslav FILKA: Optoelektronika v telekomunikacích. VUT Brno, 1985
[5]
Technické normy ČSN EN
Popis změny, inovace:
Vytvoření nového předmětu, studijní materiály (bude využit systém Moodle).
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Nesekvenční výpočty
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, anglicky
3+0
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

Anotace:
Předmět seznamuje se základními koncepty paralelního programování, modelem paralelního počítače
PRAM a se základní sadou technik pro tvorbu paralelních algoritmů. Část předmětu je věnována vícevláknovému programování včetně praktického procvičení.
Sylabus:
Na úvod jsou probírány třídy a metody vícevláknového programování v jazyce Java, které jsou v druhé
části semestru použity pro vypracování seminárních příkladů. Následuje přehled základních technik
tvorby a návrhu paralelních programů a způsobu paralelizace různých typů problémů
Osnova kurzu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vícevláknové programování v jazyce Java. Základní koncepce a třídy.
Synchronizace procesů, zabránění deadlocku.
Nástroje a třídy oddělující správu vláken od zbytku programu.
Zopakování základních pojmů z teorie složitosti (notace O).
Paradigma nesekvenčních výpočtů. PRAM a jeho varianty (EREW, CRCW, CREW). Složitostní míry paralelních algoritmů, práce a čas.
Věta o zrychlení, Brentovo lemma. Teze o paralelní vyčíslitelnosti.
Paralelizace pomocí vyvážených stromů.
Paralelizace metodou „rozděl a opanuj“.
Paralelizace metodou segmentace.
Paralelizace metodou řetězení.
Paralelizace metodou urychlení kaskádou.

Literatura:
[1]
JAJA, J. An Introduction to Parallel Algorithms. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1992.
[2]
TEL, G. Introduction to Distributed Algorithms. Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
[3]
Java Tutorial, Lesson: Concurrency. Dostupné online na
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/index.html.
Popis změny, inovace:
Vytvoření stránky v systému Moodle s informacemi k předmětu, odkazy na web i literaturu, popřípadě
i výukovým software. Inovace v cizím jazyce.
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Počítačové vidění
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
2+2
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (přednášky), Bc. Jiří Martinů (cvičení)

Anotace:
Počítačové vidění je (nejen) předmět úzce propojený s robotikou. Jde o zvládnutí analýzy obrazového
vstupu a následné reakce. V předmětu jsou probírány praktické aplikace nejpoužívanějších algoritmů
z daného oboru.
Sylabus:
1.
Předzpracování obrazů. Náplň cvičení a ukázky kódů:
a. převod barevného obrazu na šedotónový (C#)
b. ukázka různých filtrů pomocí konvoluce (detekce hran, vylepšení hran, rozmazání, zaostření, reliéf) (C#)
2.
Segmentace a příznakové rozpoznání. Náplň cvičení a ukázky kódů:
a. dekompozice čtyřstromem (C#)
b. globální prahování (C#)
c. hledání přímky (C#)
3.
Zpětná stereoprojekce, model kamery, případ dvou kamer, absolutní kalibrace a rekonstrukce,
relativní kalibrace a rekonstrukce
4.
Analýza obrazů proměnných v čase – diskrétní Kalmanův filtr
5.
Sledování objektů v obrazech získaných pohybující se kamerou
6.
Analýza pohybu, rozdílové metody
7.
Estimace modelu prostředí
8.
Optický tok. Náplň cvičení a ukázky kódů:
a. Lucas – Kanade algoritmus pro sledování pohybu (Matlab)
9.
Detekce významných bodů v obraze. Náplň cvičení a ukázky kódů:
a. Porovnání metod SURF/SIFT (C++)
Literatura:
[1]
HLAVÁČ, V. – ŠONKA, M. Počítačové vidění. Grada, Praha, 1992
[2]
MAŘÍK, V. – ŠTĚPÁNKOVÁ, O. – LAŽANSKÝ, L. a kolektiv. Umělá inteligence (2). Academia, Praha,
1997
[3]
ŠONKA, M. – HLAVÁČ, V. –BOYLE, R.D. Image Processing, Analysis and Machine Vision. Chapman
and Hall, London, UK, first edition, 1993
[4]
HLAVÁČ, V. – SEDLÁČEK, M. Zpracování signálů a obrazů. Skriptum ČVUT Praha, Vydavatelství
ČVUT, 2001, ISBN 80-01-02114-9
[5]
DOBEŠ, M.: Zpracování obrazu a algoritmy v C#. Technická literatura BEN, Praha, 2008, ISBN
978-80-7300-233-6
[6]
BÍLEK, P. Významné body v obraze: detekce, korespondence, lokalizace ve 3D. Bakalářská práce.
ČVUT, 2007. Dostupné z: https://dip.felk.cvut.cz/browse/pdfcache/bilekp3_2007bach.pdf
[7]
HARALICK, R. M. – SHAPIRO, L. G. Computer and Robot Vision. New York: Addison-Wesley, 1992
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[8]
[9]

SOJKA, E. Digitální zpracování a analýza obrazů. VŠB-TU Ostrava, 2000
KERRE, E. – NACHTGEAL, M. Fuzzy Techniques in Image Processing. Springer 2000

Popis změny, inovace:
Přednášky: inovací v tomto předmětu je především rozšíření částí týkající se analýzy pohybu a detekci
významných bodů ve scéně.
V minulosti byla praktická cvičení tohoto předmětu zaměřena téměř výlučně na zpracování programového kódu pro robota Koala, což pokrývalo pouze určitou omezenou oblast teoretických a praktických
poznatků z tohoto oboru. Inovace předmětu upřesňuje a doplňuje studijní látku o praktické ukázky
implementace v praxi nejčastěji využívaných programových konstrukcí a algoritmů z oblasti počítačového vidění, a to v různých programovacích jazycích, aby měli účastníci tohoto kurzu možnost seznámit
se s možnostmi programování a vývoje aplikací týkajících se zajímavé oblasti zpracování obrazu a počítačového vidění.
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Praktikum z operačních systémů
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, zimní semestr
povinný, existující předmět, česky
0+2
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

Anotace:
Cílem předmětu je sjednotit zkušenosti studentů s operačními systémy a dále rozšířit na úroveň velmi
dobré uživatelské znalosti se zaměřením na systémy Windows a Linux v nejpoužívanějších verzích. Doporučuje se tento předmět absolvovat před zápisem předmětu Operační systémy.
Sylabus:
V náplni předmětu je pokročilá administrace v grafickém režimu, základy administrace v textovém režimu a další pokročilejší techniky související s instalací, udržováním a opravou systémů.
Osnova kurzu:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Používáme MS Windows – orientace v prostředí, základní úlohy, práce se soubory, zástupci
(souborů, adres, procedur v knihovnách), klávesové zkratky. Dostupné alternativy k některým
nástrojům dodávaným s Windows.
Verze Windows a jejich vlastnosti – pojem jádra, odlišnosti a typické vlastnosti různých vezí
Windows, důležité soubory a složky, orientace v souborovém systému běžných verzí Windows.
Správa Windows v grafickém režimu – jednotlivé nástroje, správa uživatelů včetně přístupových oprávnění, správa sítě. Přístup k dalším nástrojům.
Registr Windows – umístění souborů registru, možnosti přístupu do registru, zálohování, obsah
jednotlivých klíčů registru, jak se s nimi dá pracovat.
Příkazový řádek – získání nápovědy, základní úlohy, práce s adresáři a soubory.
Další úlohy při správě Windows – konzoly, odkud získat nástroje, které nejsou instalovány zároveň se systémem, procesy spouštěné při startu systému, úvod do Příkazového řádku.
Úvod do zabezepčení Windows – automatické aktualizace systému a aplikací, proč jsou důležité
(Buffer Overflow), běžné formy útoků a obrana proti nim.
O operačních systémech – nejpoužívanější licence, Unix a systémy unixového typu.
Používáme Linux – základy Linuxu v grafickém prostředí. Seznámíme se s dostupnými nástroji a
běžnými úkoly v prostředích KDE a GNOME.
Vlastnosti unixových systémů – seznámení s pojmy a principy; uživatelé, procesy, soubory, zařízení, přístupová oprávnění a vlastnosti souborů.
Linux – distribuce, instalace Linuxu, software a jeho instalace, princip grafického prostředí,
konzoly.
Textový režim v Linuxu – úvod do používání textového shellu v Linuxu. Získání nápovědy, práce
s adresáři a soubory.

Literatura:
[1]
BITTO, O.: Microsoft Windows Vista CZ: Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press,
2007
[2]
Linux: Dokumentační projekt. 4. aktualizované vydání. Brno: Computer Press, 2008. V anglické
verzi dostupné na: tldp.org
[3]
SHAH, S., SOYINKA, W.: Administrace systému Linux. Překlad 4. vydání. Praha: Grada, 2007
[4]
http://www.technet.microsoft.com
[5]
http://www.root.cz
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[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

http://www.abclinuxu.cz
http://www.regedit.sk
http://www.av-comparatives.org
http://www.secunia.com/advisories/product/
http://www.symanteccloud.com/globalthreats/
http://www.actinet.cz
http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
http://www.linux.org
http://www.linux-drivers.org/
http://www.hardware4linux.info/
http://www.xwinman.org/
http://www.abclinuxu.cz/clanky/show/46130
http://www.unix-tutorials.com/
http://www.dsl.org/cookbook/cookbook_toc.html
http://www.linuxheadquarters.com/howto/index.shtml
http://fsokolovsky.sweb.cz/unix/unix.pdf

Popis změny, inovace:
Budou vytvořeny studijní materiály – skripta pro Windows a skripta pro Linux, v celkové délce přesahující 200 stran, s důrazem na názornost (včetně ilustrací). Bude vytvořena stránka předmětu v systému
Moodle s informacemi pro studenty zpřístupňující tyto studijní materiály.
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Praktikum ze znalostního inženýrství
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
0+2
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., spolupracují konzultanti

Anotace:
V tomto předmětu se zabýváme znalostními a expertními systémy především z pohledu jejich praktického využití. Učíme se zacházet s nástroji pro tvorbu expertních systémů.
Sylabus:
1.
Úvod – stručná rekapitulace životního cyklu znalostního projektu.
2.
Vývojový systém pro tvorbu expertních systémů - CLIPS.
3.
Vzorové příklady projektů navržených v prostředí CLIPS.
4.
Vývojový systém pro tvorbu expertních systémů FEL-Expert.
5.
Vzorové příklady projektů navržených v prostředí FEL-Expert.
6.
Příklady expertních systémů z průmyslové praxe I
7.
Příklady expertních systémů z průmyslové praxe II
8.
Specifikace individuálních projektů - návrhy.
9.
Specifikace individuálních projektů - písemná dokumentace.
10.
Samostatná práce nad projektem.
11.
Předložení vytvořených znalostních systémů, připomínky a diskuse. Hodnocení projektů.
Literatura:
[1]
KELEMEN, J. – LIDAY, M. Expertné systémy pre prax. Bratislava: Sofa, 1996.
[2]
KELEMEN, J.– KUBÍK, A.– LENHARČÍK, I.– MIKULECKÝ, P. Tvorba expertních systémů v prostředí
CLIPS. Praha: Grada, 1999.
[3]
MAŘÍK, V. – ŠTĚPÁNKOVÁ, O. – LAŽANSKÝ, J. Umělá inteligence. Svazek 1,2, Academia 1993,
Praha.
Popis změny, inovace:
Inovací oproti původní verzi je zavedení do výuky prázdného expertního systému FEL-Expert, uvedení
příkladů expertních systémů z průmyslové praxe.
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Rozpoznávání obrazu (cvičení)
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2013/14, zimní semestr
povinně volitelný, existující předmět, česky
0+2
Ing. Jiří Blahuta, Bc. Jiří Martinů; garant Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Anotace:
Rozpoznávání obrazu se věnuje vědní disciplína nazvaná počítačové vidění. Její snahou je co nejdokonaleji napodobit reálné vidění člověka počítačem. Pokud obrazovou informaci vyhodnocuje člověk, je
tento proces velice individuální, jelikož k vyhodnocení viděného obrazu dochází za pomoci inteligence
a předchozích zkušeností a znalostí člověka. Hlavní pozornost v tomto předmětu je věnována: digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran,
segmentaci a geometrickým transformacím. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů
a praktických aplikací.
Sylabus:
V tomto předmětu se studenti naučí užít nabyté vědomosti ze základů počítačového vidění a mají možnost si na příslušných HW kitech s procesorem ARM ověřit navržené algoritmy pro zpracování obrazu
v programovém prostředí Eclipse či prostřednictvím vyššího prog jazyku (C) a v příslušném GUI rozhraní.
Osnova kurzu:
1.
Snímání: zahrnuje vytvoření obrazu, jeho následnou digitalizaci a uložení ve vhodném formátu
do počítače (vstupní informací může být jas např.z TV kamery, scanneru, intenzita rentgenového záření, ultrazvuk, tepelné záření aj. a snímat se může v jednom nebo více spektrálních pásmech, pro barevné snímání stačí tři spektrální složky - červená, zelená, modrá).
2.
Předzpracování: úkolem předzpracování je odstranit z zpracovávaného obrazu šum a případné
zkreslení vzniklé při pořizování snímku (může vznikat například zkreslení poduškovité nebo
soudkovité, při předzpracování obrazu se někdy i soustředí na výrazné rysy a jejich podchycení).
3.
Segmentace: segmentace spočívá v nalezení objektů, které nás zajímají. (většinou nejtěžší část
celého procesu).
4.
Popis objektů
a. kvalitativní (vztahy mezi objekty)
b. kvantitativní (charakteristika objektů )
5.
Porozumění obsahu: zahrnuje rozdělení objektů do různých tříd. "Ve velmi jednoduchém případě můžeme za porozumění považovat klasifikaci objektů v obraze podle jejich velikosti. Jen o
málo složitější je klasifikace objektů do několika předem známých tříd, například na hranaté a
kulaté
6.
Kit HW ARM, základní údaje a informace.
7.
Programové prostředí, příklady.
8.
Implementace jednoduchých algoritmů, filtrace.
9.
Segmentace, příklady.
10.
Hledání kostry, hledání zájmových bodů.
11.
Další programové nástroje a prostředí.
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12.
13.

Projekt, ladění příkladů v prostředí atolic studio.
Zápočtový týden, test.

Literatura:
[1]
LIBICH, Jan. Základní kámen každého foťáku. Jak vzniká obraz v objektivu. Technet.cz [online].
2007, 1, [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: <http://technet.idnes.cz/zakladni-kamenkazdeho-fotaku-jak-vznika-obraz-v-objektivu-pan/tec_foto.aspx?c=A071025_103506_tec_foto_jlb>.
[2]
SARAFRAZ, Amin – CADAVID, Steven. Computer Vision Online [online]. c2011 [cit. 2011-05-20].
Dostupné z WWW: <http://www.computervisiononline.com/>.
[3]
ŠONKA, Milan – HLAVÁČ, Václav. Počítačové vidění. Praha: Grada, 1992. 252 s. ISBN
8085424673.
[4]
DOBEŠ, Michal. Zpracování obrazu a algoritmy v C. BEN, ISBN 978-80- 7300-233-6.
[5]
Stránky výrobce HW,SW – www.armdesigner.com.
[6]
http://www.atollic.com/avrnews/.
Popis změny, inovace:
V rámci inovace bude vytvořena stránka předmětu v systému Moodle. Studenti budou mít k dispozici
řešené příklady a ukázky aplikací.
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Snímání obrazu s využitím programovatelných logických polí a multiprocesorových systémů
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav fyziky
2012/13, letní semestr
povinně volitelný, nový předmět, česky
2+2
Ing. Jaroslav Zeman

Anotace:
Předmět si dává za cíl seznámit studenty s praktickou realizací algoritmů pro zpracování obrazu ve
standardních multiprocesorových systémech a systémech na bázi FPGA s využitím dostupných HW
a SW prostředků v laboratoři. V rámci realizace budou objasněny principy lineární filtrace, detekce,
segmentace, korespondence.
Sylabus:
1.
Základní rozdělení algoritmů pro zpracování obrazu, jejich specifikace, parametry, výpočetní
náročnost.
2.
Realizace algoritmů v digitální podobě.
3.
Realizace algoritmů na bázi FPGA a signálových procesorů s využitím standardních PC.
4.
Realizace algoritmů na bázi FPGA a signálových procesorů s využitím FPGA.
5.
Rozhraní snímačů obrazů a jejich specifikace.
6.
Praktické seznámení s vývojovými prostředími pro programování v jazycích VHLD nebo VERILOG, analýzu a testování pro realizaci systémů pro zpracování obrazových signálů.
Semestrální práce:





na libovolné téma z probírané látky, nejlépe vlastní zadání s řešení problému v některém probíraném SW a HW s praktickou realizací a ukázkou své práce,
každý student bude zpracovávat vlastní téma a musí odevzdat navržené zadání semestrální
práce v tištěné podobě nejpozději do konce 7. týdne semestru,
povinná konzultace semestrální práce v průběhu 7. až 12. týdne,
mít úspěšně odevzdanou semestrální práci nejpozději do konce zkouškového období, součástí
odevzdání jsou zdrojové kódy s komentáři v podobě projektů v daných vývojových prostředích,
fotodokumentace zapojení, popis řešeného problému a jeho řešení v dokumentu PDF.

Literatura:
[1]
PRATT, W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.). John Wiley, New York, 2001
[2]
GONZALES, R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (2nd ed.). Prentice Hall, 2002
[3]
AL BOVIK: Handbook of Image and Video processing, 2nd Edition. Elsevier Academic Press, 2005,
ISBN 0121197921, 9780121197926
[4]
BHASKER, J.: A Verilog HDL Primer, Third Edition. 2005, ISBN: 9780965039161
[5]
THOMAS, Donald E. and MOORBY, Philip, R.: The Verilog hardware description language, 5. ed.
New York, Springer, 2002, ISBN 1402070896.
Popis změny, inovace:
Vytvoření nového předmětu, studijní materiály v systému Moodle.
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Teorie jazyků a automatů I
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
2+2
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. (přednášky),
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičení)

Anotace:
Obsahem předmětu Teorie jazyků a automatů I je zvládnutí základních pojmů teorie formálních jazyků
a automatů a reprezentací jazyků pomocí formálních gramatik a abstraktních strojů.
Sylabus:
Teorie jazyků a automatů I je zaměřena na zvládnutí následujících pojmů a cílů:




Formální jazyk, operace typické pro formální jazyky a zobrazení formálních jazyků.
Reprezentace formálních jazyků pomocí různých typů formálních gramatik a pomocí abstraktních automatů, strojů.
Standardní algoritmy, konstrukce gramatik a automatů a typické důkazové techniky teorie formálních jazyků.

Protože jde o první kontakt studentů s teoretickou informatikou, na cvičeních se věnujeme značení,
postupům teoretické informatiky vycházejícím z matematiky, možným reprezentacím různých datových
struktur a vzájemným transformacím, postupem zpracování těchto struktur.
Osnova přednášek:
1.
Úvod do teorie formálních jazyků a automatů.
2.
Formální jazyk, základní operace, zobrazení.
3.
Formální gramatika, motivace. Sekvenční gramatiky, Chomského hierarchie.
4.
Další typy gramatik. Řízené odvození, paralelní gramatiky. Systémy gramatik.
5.
Typické gramatiky a jazyky Chomského hierarchie.
6.
Normální tvary gramatik.
7.
(Deterministický) konečný automat.
8.
Nedeterminizmus, nedeterministický konečný automat.
9.
Zásobníkový automat.
10.
Turingův stroj.
11.
Varianty TS a lineárně ohraničený automat.
12.
Shrnutí
Osnova cvičení:
1.
Množiny, řetězce, regulární výrazy. Operace nad regulárními výrazy a formálními jazyky.
2.
Konečný automat – konstrukce podle jazyka, reprezentace KA, determinismus, totální automat.
Redukce počtu stavů automatu.
3.
Zásobníkový automat – konstrukce podle jazyka, determinismus, vliv použití zásobníku na rozpoznávaný jazyk.
4.
Regulární gramatiky – vytvoření, vztah ke konečným automatům (vzájemné převody). Vztah
k regulárním výrazům.
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5.
6.

Bezkontextové gramatiky – vytvoření, vztah k zásobníkovým automatům (vytvoření ZA podle
gramatiky). Úpravy – nezkracující gramatika, redukce, odstranění levé rekurze.
Turingův stroj – konstrukce.

Literatura:
[1]
M. ČEŠKA, Z. RÁBOVÁ: Gramatiky a jazyky. Brno,VUT 1992.
[2]
L. MOLNÁR, M. ČEŠKA, B. MELICHAR. Gramatiky a jazyky. Alfa-SNTL, 1987.
[3]
J. HOPCROFT and J. ULLMAN. Formálne jazyky a automaty. Alfa Bratislava, 1978.
[4]
J. GRUSKA. Foundations of Computing. Thomson Computer Press, 1997.
[5]
P. JANČAR:Teoretická informatika. Učebni text Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2007
[6]
H. HABIBALLA: Teoretické základy informatiky I. Učební texty Ostravské univerzity. Ostravská
Univerzita 2003
Popis změny, inovace:
Vytvoření studijních materiálů do přednášek a cvičení. Všechny studijní materiály budou zpřístupněny
v systému Moodle.
Kromě klasické teorie formálních jazyků založené na sekvenčních modelech gramatik a strojů bude
inovace reflektovat i paralelní modely a modely složené ze spolupracujících komponent.
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Terénní teorie a praxe
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav archeologie
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
2+0
PhDr. Jiří Juchelka

Anotace:
Cílem přednášky je seznámení studentů se základními teoretickými principy a praktickými aspekty archeologické práce. V úvodu bude pozornost posluchačů zaměřena na postavení archeologie jako vědního oboru a na metodologické otázky (např. archeologie v kontextu pojmu času, princip vzniku archeologického pramene a jeho transformace, artefaktuální archeologie, atd.). Nedílnou součástí výuky
bude základní seznámení posluchačů s platnou „archeologickou“ legislativou ve vztahu k záchrannému
a badatelskému terénnímu výzkumu, tj. především s těmi částmi legislativy, ve kterých mají oporu při
ochraně a záchraně archeologického fondu V návaznosti na tuto část výuky budou seznámeni s pojmy
jako území s archeologickými nálezy, archeologický nález ve vztahu k legislativě, vlastnictví archeologických nálezů apod. Úvodní část bude uzavřena kapitolou o etice v archeologii a o prezentaci smyslu
a výsledků archeologie veřejností.
V následující části budou studenti seznámeni s jednotlivými druhy terénní archeologické práce od nedestruktivní prospekce až po samotný terénní archeologický výzkum, a to jak s jeho terénní části, tak
i s jeho výsledním zpracováním ve formě nálezové zprávy, či teoretickým vyhodnocením nálezové situace v podobě vědeckých výstupů. Studentům budou přiblíženy základy managementu v současné archeologii ve vztahu k vedení a financování terénních archeologických výzkumů i grantových projektů
apod. Důraz přednášky bude kladen na teoretické seznámení s metodou archeologického výzkumu,
s kontextuální archeologií, na měření v rámci archeologického výzkumu a výsledné zpracování výsledků
ve formě nálezové zprávy. Nebude opomenuta ani problematika využití přírodovědných analýz v rámci
archeologického výzkumu.
Sylabus:
1.
Úvod, archeologie jako vědní disciplína, terminologie a metodika.
2.
Dějiny archeologie a její metodologie – období do 2. světové války.
3.
Dějiny archeologie a její metodologie – procesuální archeologie a nástup ICT.
4.
Legislativa archeologické památkové péče – evropské a národní právní normy, teorie a praxe.
5.
Záchranná archeologie. Archeologie a etika, archeologie a veřejnost.
6.
Archeologická prospekce a archeologický výzkum – druhy a typy výzkumů.
7.
Metoda archeologického výzkumu
8.
Archeologická dokumentace – fotografická, písemná a kresební.
9.
Základní geodetické měření – měření pásmem a nivelačním přístrojem.
10.
Postexkavační část archeologického výzkumu – laboratorní ošetření a konzervace, nálezová
zpráva.
11.
Speciální archeologické vědné disciplíny a přírodovědné analýzy v archeologii.
12.
Publikace a prezentace archeologického výzkumu.
13.
Závěrečné shrnutí a test.
Literatura:
[1]
BERNBECK, R.: Theorien in der Archäologie. A. Francke Verlag Tűbingen und Basel, 1997.
[2]
GLYN, E.D.: A hundred and fifty years of archaeology. 2. Přepracované vydání, Harvard University Press, 1976.
[3]
HARRIS, E. C.: Principles of archaeological stratigraphy. London, 1989.
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[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

HARRIS, E. C. – BROWN, M. R. – BROWN, G. J. (eds.): Practises of Archaeological Stratigraphy.
London–San Diego–New York–Boston–Sydney–Tokyo–Toronto, 1993.
kol. (ed. Kobyliński Z.): Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21st century. European Science Foundation – Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy
of Sciences – Foundation „Res Publica Mutietnica“, Warsaw, 2001.
KUNA, M. – KLÁPŠTĚ, J.: Poznámky ke koncepci terénní archeologické práce. AR 42, 1990. s. 435–
445.
KUNA, M. et al.: Archeologie pravěkých Čech. Pravěký svět a jeho poznání. Praha, 2007.
ŁAWECKA, D.: Wstęp do archeologii. Instytut archeologii Uniwersytet warszawski, Warzsawa,
2000.
MALINA, J.: Archeologie včera a dnes, aneb mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za
ušima? 1. díl. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 1981.
NEUSTUPNÝ, E.: Nástin archeologické metody. AR 38, 1986, s. 525–549.
kol. (ed. Neústupný, E): Archeologie nenalézaného, Plzeň–Praha, 2002.
NEUSTUPNÝ, E.: Metoda archeologie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2007.
RENFREW, C. – BAHN, P.: Archaeology, Theories, Methods and Practise. London, 1991.
VENCL, S.: Archeologie a etika. AR 52, 2000, s. 428–441.
VENCL, S.: Souvislosti chápání pojmu „nálezový celek“ v České archeologii. AR 53, 2001, s. 592–
614.

Popis změny, inovace:
Aplikace moderních ICT a cizího jazyka do výuky předmětu, v první fázi česká verze (bude využit systém
Moodle).
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Tvorba elektronických dokumentů
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
0+2
Mgr. Štěpánka Tůmová

Anotace:
Cílem je naučit studenty používat vhodné softwary k tvorbě jednotlivých druhů elektronických dokumentů. Tento kurz má studenty připravit na budoucí poslání profesionálních informačních pracovníků
v oblasti publikování na osobních počítačích.
Sylabus:
Do kurzu budou dány výukové materiály k vybraným modulům, odkazy na zdroje a přidány budou také
cvičení, aby měli studenti možnost prakticky ověřovat své znalosti. Z výukových materiálů bude vytvořen jeden celek, který bude sloužit studentům k nastudování problematiky. Kurz by mohl poskytnout
důležitou zpětnou vazbu a zároveň nabídne studentům lepší zázemí v rámci předmětu.
Osnova kurzu:
1.
Tvorba elektronických dokumentů
a. definice elektronických dokumentů
b. vymezení a dělení elektronických dokumentů
c. základní znaky elektronických dokumentů
2.
MS Office Word
3.
MS Office Excel
4.
MS Office PowerPoint
5.
Adobe Reader (Acrobat Reader) + PDF
6.
Úvod do LaTeXu
7.
Nástroj na tvorbu prezentací PREZI
8.
MS Office Publisher
9.
Nové nástroje, možnosti uložení – ISSU, DROPBOX, SLIDESHARE, GOOGLE DOCS
Literatura:
[1]
[2]
[3]
[4]

BARILLA, Jiří, DANNHOFEROVÁ, Jana, a KRUCZEK, Aleš. Microsoft Office 2010: podrobná uživatelská příručka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3222-7.
BŘÍZA, Vladimír. PowerPoint 2007: podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 97880-247-2178-1.
MACDONALD, Matthew. Excel 2007: chybějící manuál. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 97880-247-2195-8.
Časopisecká literatura: Computer, PC World, CHIP, ROOT.cz, atd.

Popis změny, inovace:
Cílem je vytvoření inovace předmětu a jeho implementace do prostředí Moodle.
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Věcné zpracování dokumentů II – cvičení
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav informatiky
2012/13, letní semestr
povinný, existující předmět, česky
0+1
PhDr. Jindra Planková, Ph.D.

Anotace:
Soubor poznatků z oblasti informačních jazyků. Seznámení se s předmětovými a systematickými selekčními jazyky. Historie vzniku a kontinuita vývoje klasifikačních systému. Prezentované metody
a metodika zpracování dokumentů a informací v rámci jednotlivých selekčních jazyků. Obsahová náplň
semináře vychází a časově sleduje obsahovou náplň přednášky „Věcné zpracování dokumentu II“.
Sylabus:
Osnova kurzu:
1.
Selekční jazyky
2.
Systematické selekční jazyky
3.
Předmětové selekční jazyky
Literatura:
[1]
KOVÁŘ, Blahoslav. Věcné pořádání informací a selekční jazyky. 2. vyd. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1984. 252 s.
[2]
OCLC. Dewey Services [online]. c2008 [cit. 2012-04-24]. Dostupný z WWW:
<http://www.oclc.org/dewey/>.
[3]
OCLC. Animated tour of the DDC [online]. c2008 [cit. 2012-04-24]. Dostupný z WWW:
<http://www.oclc.org/dewey/resources/tour/>.
[4]
BALÍKOVÁ, Marie. MDT MRF: Koncepce [online]. 13. 6. 2000 [cit. 2012-04-24]. Dostupný z
WWW: <http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_MDT_WWW.htm>.
[5]
AiP Beroun. MDT: Mezinárodní desetinné třídění [online]. [2002] [cit. 2012-04-24]. Dostupný z
WWW: <http://www.aipberoun.cz/Site/produkty_mdt_cz.htm>.
[6]
Mezinárodní desetinné třídění [online]. [cit. 2012-04-24]. Dostupný z WWW:
<http://aip.nkp.cz/mdt/>.
[7]
The library of Congress. Library of Congress Classification [online]. [cit. 2012-04-24]. Dostupný
z WWW: <http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcc.html>.
[8]
Bliss Classification Association. Bibliographic Classification: Home page [online]. [1998] [cit.
2012-04-24]. Dostupný z WWW: <http://www.blissclassification.org.uk/index.htm>.
[9]
DRÁBKOVÁ, Kateřina. Standardizace v NK v Praze v oblasti věcného popisu. [online]. [2005] [cit.
2012-04-24]. Dostupný z WWW: <http://www.phil.muni.cz/~drabkova/standardizace.doc>.
[10]
The library of Congress. Subject Headings [online]. [cit. 2012-04-24]. Dostupný z WWW:
<http://www.loc.gov/aba/cataloging/subject/>.
[11]
National Library of Medicine. Medical Subject Headings [online]. 01 September 1999 [cit. 201204-24]. Dostupný z WWW: <http://www.nlm.nih.gov/mesh/>.
[12]
Státní technická knihovna. PSH [online]. c2006-2008 [cit. 2012-04-24]. Dostupný z WWW:
<http://www.stk.cz/cs/katalogy-a-databaze/psh/>.
[13]
EUROVOC [online]. [cit. 2012-04-24]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu/eurovoc/>.
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[14]

Parlamentní knihovna České republiky. TEZAURUS EUROVOC: Základní informace [online].
[2004] [cit. 2012-04-24]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/kps/knih/e_zakinf.htm>.

Popis změny, inovace:
Vytvoření studijního materiálu v hypertextové podobě – elektronický kurz v systému Moodle.
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VS - management záchranného archeologického výzkumu
Pracoviště:
Vyučováno od:
Údaje k inovaci:
Hod. dotace za týden (př+cv):
Autor inovace:

Ústav archeologie
2012/13, zimní semestr
povinně volitelný, existující předmět, česky
0+2
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.

Anotace:
Cílem předmětu je v první řadě obeznámení posluchačů s teoretickými základy a především
s praktickými aspekty tzv. záchranné archeologie u nás i ve světě. V úvodu bude pozornost posluchačů
zaměřena na postavení archeologie v rámci systému památkové péče v ČR a na taktéž na související
metodické a metodologické otázky. Výuka se přitom bude opírat o platnou národní i evropskou legislativu týkající se ochrany archeologického dědictví, včetně jejího vývoje i předpokládaného směřování.
Posluchači budou seznámeni rovněž s praktickými případy úspěšné i neúspěšné aplikace zákonných
norem v praxi.
V další části budou studenti uvedeni do problematiky praktické přípravy záchranného archeologického
výzkumu (ZAV), tj. heuristiky, návrhu projektu, jeho finančních a časových nákladů, do strategie jednání
se stavebníkem, či investorem a do konstruování dohody o podmínkách záchranného archeologického
výzkumu. V další části budou studenti seznámeni s problematikou formulace cílů a strategie ZAV, s jeho
managementem, způsoby jeho vedení a konstiuováním výzkumného týmu, dále s otázkami logistického
zabezpečení ZAV, jeho agendou, jakož i s důležitou oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) a oblastí hygieny práce (HP).
Závěrečné části výuky se budou týkat oblasti popularizace archeologie, resp. „marketingu ochrany archeologického dědictví“, tj. především jeho cíle, strategie, formy.
Sylabus:
1.
Archeologická památková péče a management archeologického dědictví.
2.
Dějiny „záchranné“ archeologie.
3.
Legislativa pro „záchrannou“ archeologii – vývoj a současný stav.
4.
Legislativa pro „záchrannou“ archeologii – praktická aplikace, praktické příklady.
5.
Příprava záchranného archeologického výzkumu. Heuristika, počátečný management projektu.
6.
Příprava záchranného archeologického výzkumu. Návrh projektu, časové a finanční podmínky.
7.
Příprava záchranného archeologického výzkumu. Jednání a dohoda.
8.
Cíle a strategie záchranného archeologického výzkumu.
9.
Management záchranného archeologického výzkumu. Pracovní tým, jeho struktura a vedení.
10.
Logistika. Zásady BOZP a HP na záchranném archeologickém výzkumu.
11.
Agenda záchranného archeologického výzkumu.
12.
Archeologie jako společenský zájem – „marketing“ archeologického dědictví.
13.
Závěrečné shrnutí a test.
Literatura:
[1]
BAŠTOVÁ, D. – KRUŠINOVÁ, L. – SKLENÁŘOVÁ, Z. – VOLFÍK, P.: Státní archeologický seznam Čech – informační systém archeologických nalezišť. In: Počítačová podpora v archeologii (ed. J. Macháček), FFMU Brno, 1997. s. 115–123.
[2]
BELFORD, P. –SCHOFIELD, J. – CARMAN, J.: Archaeological Practice in Great Britain: A Heritage
Handbook. World Archaeological Congress Cultural Heritage Manual Series. Springer, 2011.
[3]
BUREŠ, M.: Cesta tam a zase zpátky. Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalizmem
a etatizmem. Zprávy památkové péče 66, číslo 2, 2006. s. 91–99
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[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

DRAGOUN, Z. – HAVRDA, J. – LOCHMANN, Z. – OMELKA, M. – TRYML, M.: K otázkám archeologické
památkové péče v Praze. Zprávy památkové péče 66, číslo 2, 2006. s. 117–122.
CARVER, M. The future of field archaeology. In: Quo vadis archaeologia? Whither European archaeology in the 21st century (ed. Kobyliński Z.), European Science Foundation – Institute of
Archaeology nd Ethnology Polish Academy of Sciences – Foundation „Res Publica Mutietnica“,
Warsaw, 2001.
CLEERE, H. Archaeological Heritage Management in the Modern World. One World Archaeology – 9. Routledge, 1989.
COOPER, A. M. Managing Archaeology. Theoretical Archaeology Group (TAG) Series. Theoretical
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Anotace:
Cílem předmětu je v systemizovaném přehledu podat výklad historického vývoje knihoven a knihovnictví. Zaměřeno na vybrané kapitoly z obecných dějin knihoven a knihovnictví. Budou probrány historické
souvislosti vývoje českých a moravských knihoven do počátku 16. století, v návaznosti na jejich další
vývoj do roku 1918. Podstatnou součástí je poskytnout základní vývoj knihoven a knihovnictví v Československu v letech 1918–1938.
Sylabus:
1.
Vybrané kapitoly z obecných dějin knihoven a knihovnictví
2.
Přehledné dějiny českých a moravských knihoven do počátku 16. Století
3.
Přehledné dějiny českých a moravských knihoven do roku 1918
4.
Vývoj knihoven a knihovnictví v Československu v letech 1918–1938
Literatura:
[1]
BOHATCOVÁ, Miriam (sest.). Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990.
622 s.
[2]
CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. opr. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 248 s.
[3]
KHEL, Richard. Poselství papíru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 332 s.
[4]
NOVOTNÝ, František; CEJPEK, Jiří. Československé knihovnické zákonodárství. 1. vyd. Praha:
Orbis, 1962. 107 s.
[5]
ŠINDELÁŘ, Karel. Dějiny knihoven v českých zemích do roku 1918. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
131 s.
[6]
VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha: Národní knihovna, 1990. 183 s.
Popis změny, inovace:
Vytvoření studijního materiálu v hypertextové podobě – elektronický kurz v systému Moodle.

