
Popis doktorského studijního programu "Systémové inženýrství  
a informatika" 

 
 
Charakteristika studijního oboru Informatika ve veřejné správě:  

Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Hradec Králové vytvořily 

společný program doktorského studia "Systémové inženýrství a informatika".  

Studijní program je realizován jako vzájemně propojená aktivita všech tří zúčastněných 

fakult, přičemž se nejedná o paralelně probíhající studium na zúčastněných fakultách, ale o 

studium společné, charakterizované mobilitou jak studentů, tak pedagogů.  

Vzhledem k odborné profilaci zúčastněných fakult se navrhovaný studijní program člení na tři 

obory:  

·Podnikatelská informatika (garantuje Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci) 

· Informatika ve veřejné správě (garantuje Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice) 

·Informační a znalostní management (garantuje Fakulta informatiky a managementu 

Univerzity Hradec Králové). 

Informatika ve veřejné správě je založena na rozvoji informačních a komunikačních 

technologií (ICT) zaměřených do oblasti veřejné správy (státní správy a samosprávy) s 

důrazem na bezpečnost a ochranu dat. Charakteristické je nejen tvůrčí využívání ICT, ale i 

tvorba a využívání specifických nástrojů na podporu rozhodování (geografické informační 

systémy GIS) v prostoru území.  

 

Cíle studijního oboru:  

Cílem studia je zvládnutí vysoce rozvinutých informačních a komunikačních technologií s 

tvůrčí aplikací do veřejné správy. Tvůrčí využívání technologie GIS s vytvářením vlastních 

rozhodovacích vrstev prostorového modelu území, tvorba distribuovaných databází a 

problematika minimalizace objemu přenášených zpráv. Vývoj a rozvoj uživatelsky 

přátelských technologií, zejména pro styk veřejnosti se sektorem veřejné správy. V neposlední 

řadě též problematika získávání informací z informačních zdrojů jak pro občany, tak i pro 

sektor veřejné správy je jedním z cílů předmětného studijního oboru.  

 

Profil absolventa:  

Absolvent oboru Informatika ve veřejné správě doktorského studijního programu je 

profilován na nejvyšší pozice na místech informatiků statutárních a velkých měst, krajů. Je 

připraven samostatně řešit a vést kolektiv při řešení složitých problémů při budování a údržbě 



databází, přenosu informací, vzdálenému připojení institucí, bezpečnosti a ochraně dat a 

informací. Důraz přípravy je kladen na tvůrčí aplikaci prohlubujících předmětů s přihlédnutím 

k očekávanému vývoji a změny stylu práce veřejně správních úřadů a institucí.  

Absolvent oboru Informatika ve veřejné správě ovládá zásady vědecké práce, vědecké 

formulování problémů, právní a environmentální aspekty nových produktů, etické a 

společenské stránky vědecké práce. Je schopen prezentovat výsledky výzkumu různými 

formami včetně publikování ve vědeckých časopisech a sbornících vědeckých konferencí.  

 

Vstupní požadavky na uchazeče:  

Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu informatického zaměření, 

případně jiného příbuzného studijního programu. V oblasti ekonomie se předpokládají 

vysokoškolské znalosti z mikroekonomie a makroekonomie, podnikové ekonomiky a 

jednotlivých základních ekonomických disciplín a znalosti aplikace technických, 

programových a komunikačních prostředků v řízení, jakož i o způsobech získávání informací 

z informačních zdrojů. V oblasti informatiky se předpokládá schopnost návrhu jednoduchých 

databázových aplikací, znalost CASE prostředků, principů programování, základních nástrojů 

na podporu rozhodování, obecná znalost moderních informačních a komunikačních 

technologií a znalost systémových přístupů a analýzy. V oblasti jazykových znalostí se 

předpokládá aktivní znalost anglického jazyka. 

 

Zaměření a rozsah požadovaných znalostí a studijní předměty:  

Předměty zařazené do standardního studijního plánu jako povinné či volitelné jsou stanoveny 

tak, aby student ve spolupráci s příslušným přednášejícím v doktorském studijním programu 

získal dostatečnou základnu odpovídající současnému stavu poznání v oblasti, do níž patří 

zaměření doktorského studijního programu.  

Předměty, jimiž student požadovaných znalostí dosáhne, jsou jednak povinné a jednak 

volitelné, ze kterých si student vybírá nejméně dva v návaznosti na svou výzkumnou orientaci 

a zaměření disertační práce. 

 


