
Studijní program:  Systémové inženýrství a informatika 
Studijní specializace:  Informatika ve veřejné správě 

Typ studia / Forma studia:  doktorský / prezenční i kombinovaná 

Kreditní limit:   240 ECTS kreditů 

Standardní doba studia:  4 roky 

Platnost studijních plánů: od akademického roku 2019/2020 

 
Povinné předměty 

pracoviště/ 
zkratka před. název předmětu kredity 

ECTS 
rozsah 
p-c-s 

zakon-
čení 

doporuč. 
sem./roč. vyučující 

FES/HVOE Vybrané otázky ekonomické 
teorie 20 12-0-12 zk  

doc. 
Provazníková 
doc. 
Volejníková 

FES/HMEVI Metodologie vědy 20 8-0-4 zk  prof. Čapek 
doc. Hub 

FES/HSMM Statistické a matematické 
metody v řízení 20 8-0-4 zk  

doc. Linda 
doc. 
Kubanová 

FES/HOTS Obecná teorie systémů 20 8-0-4 zk  doc. Křupka  
 

Kreditové ohodnocení výstupů vědecko-výzkumné činnosti: 

Publikace v časopise s přiznaným IF v Q1 a Q2 (indexováno na WoK) 40 

Knižní monografická publikace (mimo ČR a SR) 30 

Publikace v časopise s přiznaným IF v Q3 a Q4 (indexováno na WoK) 30 

Publikace v časopise Scopus se SJR v Q1 a Q2 25 

Publikace v časopise vedeném v databázi ESCI WoK 25 

Publikace v časopise Scopus se SJR v Q3 a Q4 20 

Knižní monografická publikace (ČR nebo SR) 20 

Publikace v indexovaném sborníku konference (WoK, Scopus) 15 

Učební text, skriptum 10 

Publikace v recenzovaném neindexovaném časopise 8 

Jiné odborné publikace, prezentace, vystoupení (konference bez indexace v 
databázi Scopus nebo WoK, odborné časopisy atd.)       

5 

V případě spoluautorů se počet kreditů přiznává dle podílu jednotlivých autorů. Není-li podíl 
stanoven, pak se počet kreditů dělí počtem autorů. Pokud je u výstupu spoluautorem také 
školitel studenta, je školitel z procesu dělení podílu vyčleněn. 

 



Povinně volitelné předměty, dále profilující obor IVS 

pracoviště/ 
zkratka před. název předmětu kredity 

ECTS 
rozsah 
p-c-s 

zakon-
čení 

doporuč. 
sem./roč. vyučující 

FES/HMDDS Modelování dat pro 
databázové systémy 10 4-0-8 zk  doc. 

Šimonová 

FES/HTZI Teorie zabezpečení 
informací a dat 10 4-0-8 zk  doc. Hub 

FES/HUVI Umělá a výpočetní 
inteligence 10 4-0-8 zk  doc. Hájek 

FES/HVES Veřejná ekonomie a správa 10 4-0-8 zk  doc. 
Provazníková  

Student si volí dva ze čtyř povinně volitelných předmětů určených pro specializaci 
Informatika ve veřejné správě. 

 

Volitelné předměty 

pracoviště/ 
zkratka před. název předmětu kredity 

ECTS 
rozsah 
p-c-s 

zakon-
čení 

doporuč. 
sem./roč. vyučující 

FES/HVSM Vybrané statě z marketingu 5 4-0-4 zk  doc. Simová 

FES/HVPRI Vybrané problémy řízení 
inovací 5 4-0-4 zk  doc. 

Rydvalová 

FES/HKVVV Komercionalizace výsledků 
vědeckého výzkumu 5 4-0-4 zk  prof. 

Němeček 

FES/HVPM Vybrané problémy 
managementu znalostí 5 4-0-4 zk  doc. Antlová 

FES/HEKO Ekonometrie 5 12-0-0 zk  doc. 
Marešová  

FES/HMTPR Moderní technologie pro 
podporu rozhodování 5 4-0-8 zk  dr. Ponce 

FES/HAIN Ambientní inteligence 5 0-0-8 zk  prof. 
Mikulecký 

FES/HFMAI Fuzzy metody a jejich 
aplikace 5 4-0-4 zk  prof. Gavalec 

FES/HPMDI Pokročilé metody data 
miningu 5 4-0-4 zk  doc. Petr 

FES/HGIS Geografické informační 
systémy 5 4-0-4 zk  doc. 

Komárková 
FES/HESY Expertní systémy 5 4-0-4 zk  doc. Hájek 

FES/HEGO e-Government 5 4-0-4 zk  prof. Čapek 

Z nabídky volitelných předmětů si student volí minimálně takový počet předmětů, aby dosáhl 
minimálně 180 ECTS kreditů nutných pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce a za celou 
dobu studia minimálně  240 ECTS kreditů. Do tohoto počtu jsou zahrnuty i kredity za další 
povinnosti. 



Požadavek na absolvování stáží 

Student v rámci prvních tří let studia absolvuje stáž na vybrané zahraniční univerzitě či 
výzkumné instituci v minimální délce jednoho měsíce. Délka stáže může být rozdělena do 
několika částí s minimální dobou trvání jeden týden. Stáž může nabývat formy výjezdu na 
instituce, participace na evropském výzkumném projektu nebo realizace přímé účasti na 
mezinárodní spolupráci jinou formou. Za tuto aktivitu získá minimálně 20 ECTS kreditů, 
maximálně však 60 ECTS kreditů. Celkové kreditové ohodnocení bude provedeno jednorázově 
před státní doktorskou zkouškou na základě předložení relevantních podkladů dokladujících 
kvalitu dosažených výstupů. O počtu přidělených kreditů rozhoduje příslušný proděkan. 

 

Další studijní povinnosti 

1. Pedagogická činnost  

Od studentů prezenční formy studia se požaduje pedagogická činnost v rozsahu 2-4 
vyučovacích hodin týdně za semestr během dvou semestrů, zpravidla v průběhu prvních dvou 
let studia. Konkrétní rozsah určí školitel v součinnosti s vedoucím školicího pracoviště 
v závislostech na jeho potřebách. Pro studenty kombinované formy je takto aktivita volitelná. 

Pedagogická činnost studenta je ohodnocena 5 ECTS kredity za 2 hodiny výuky týdně za 
semestr. 

 

2. Státní doktorská zkouška 

Povinné předměty státní doktorské zkoušky 

pracoviště/ 
zkratka před. název předmětu kredity 

ECTS 
rozsah 
p-c-s zakončení doporuč. 

sem./roč. 
FES/ HZIVS Informatika ve veřejné správě 0 0-0-0 Sdo LS/3 

FES/HZEKO Ekonomie 0 0-0-0 Sdo LS/3 
   

3. Obhajoba disertační práce 

Předpokladem k účasti na obhajobě disertační práce je předložený seznam publikační činnosti, 
který obsahuje minimálně jednu celoautorskou publikaci v časopise s nenulovým impakt 
faktorem, nebo dvě celoautorské publikace s nenulovou hodnotou SJR; v případě 
spoluautorství se podíly sčítají. V tomto případě se za celoautorskou publikaci studenta 
považuje i publikace, kterou vytvořil student se svým školitelem. 

Za odevzdání finální verze disertační práce k závěrečné obhajobě na studijním oddělení 
obdrží student 40 kreditů. 

 



Vysvětlivky: 

zkratka před.  = zkratka předmětu 
p-c-s   = přednášky - cvičení - semináře 
zakončení zk / zp = zakončení předmětu zkouškou / zápočtem 
zakončení Sdo  = zakončení předmětu státní doktorskou zkouškou 
doporuč. sem. / roč. = doporučený semestr / ročník 
ZS / LS   = zimní semestr / letní semestr 



UPOZORNĚNÍ 
Přijímání studentů do 1. ročníků PhD SII podle stávajících studijních plánů níže 

bylo ukončeno v akademickém roce 2018/2019 
 
Studijní program: P6209 – Systémové inženýrství a informatika   
           
Studijní obor: 6209V019 – Informatika ve veřejné správě 

Kreditní limit: 180 
Standardní doba studia: 4 roky 

Povinné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. vyučující 

FES/DVCS2 Vědecko-výzkumná činnost 10 0-0-0 Zp LS/1 školitel 

FES/DVCS4 Vědecko-výzkumná činnost 10 0-0-0 Zp LS/2 školitel 

FES/DVCS5 Vědecko-výzkumná činnost 20 0-0-0 Zp ZS/3 školitel 

FES/DVCS6 Vědecko-výzkumná činnost 20 0-0-0 Zp LS/3 školitel 

FES/DMEVI Metodologie vědy 15 15-0-0 Zk  

doc. Linda 
prof. Čapek 
doc. Bureš 
doc. Žižka 

FES/DOTS Obecná teorie systémů 15 15-0-0 Zk  
doc. Bureš 
doc. Křupka 
prof. Plíva 

FES/DSMM Statistické a matematické 
metody v řízení 15 15-0-0 Zk  

prof. Skalská 
doc. Linda 
prof. Picek 

FES/DVOE Vybrané otázky ekonomické 
teorie 15 15-0-0 Zk  prof. Hájek 

prof. Kraft 
 
Kreditové ohodnocení odborných a vědeckých publikací v rámci vědecko-výzkumné činnosti 
doktoranda 
Publikace v periodiku s přiznaným IF (indexováno v ISI Thomson)     30 

Knižní monografická publikace (mimo ČR a SR)       25 

Publikace v indexovaném časopisu (např. Scopus, ACM, IEEE)     25 

Publikace v indexovaném sborníku konference (ISI Thomson, Scopus, ACM, IEEE, aj.) 20 

Knižní monografická publikace (ČR nebo SR)       15 

Publikace v recenzovaném neindexovaném časopisu      15 

Publikace v neindexovaném sborníku mezinárodní konference     12 

Učební text, skriptum, e-předmět        10 

Publikace ve sborníku národní konference        8 

Jiné odborné publikace, prezentace, vystoupení       5 

V případě spoluautorů se počet kreditů přiznává dle podílu jednotlivých autorů. Není-li podíl 
stanoven, pak se počet kreditů dělí počtem autorů.  



UPOZORNĚNÍ 
Přijímání studentů do 1. ročníků PhD SII podle stávajících studijních plánů níže 

bylo ukončeno v akademickém roce 2018/2019 
 

Volitelné předměty, dále profilující obor IVS 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. vyučující 

FES/DDAMI Datové modelování 10 12-0-0 Zk  doc. 
Šimonová 

FES/DESY Expertní systémy 10 12-0-0 Zk  doc. Hájek 

FES/DGIS Geografické informační 
systémy 10 12-0-0 Zk  doc. 

Komárková 

FES/DIZMI Informační a znalostní 
management 10 12-0-0 Zk  

prof. 
Mikulecký 
prof. Čapek 
doc. Skrbek 

FES/DNKPI Návrh komunikačních 
protokolů 10 12-0-0 Zk  doc. Satrapa 

FES/DPMDI Pokročilé metody 
dataminingu 10 12-0-0 Zk  doc. Petr 

FES/DPSPI Použitelnost softwarových 
produktů 10 12-0-0 Zk  doc. Hub 

FES/DPRII 
Projektové řízení zavádění 
a inovací informačních 
systémů 

10 12-0-0 Zk  doc. Antlová 

FES/DSASI Systémové analýza a návrh 
systémů 10 12-0-0 Zk  prof. Slabý 

FES/DTDS Teorie distribuovaných 
databázových systémů 10 12-0-0 Zk  doc. 

Mikulecká 

FES/DTZI Teorie zabezpečení 
informací a dat 10 12-0-0 Zk  prof. Čapek 

FES/DUVI Umělá a výpočetní 
inteligence 10 12-0-0 Zk  doc. Hájek 

FES/DVES Veřejná ekonomie a správa 10 12-0-0 Zk  doc. 
Provazníková 

FES/DVSIS Vybrané statě 
z informačních systémů 10 12-0-0 Zk  doc. Skrbek 

Student si volí alespoň dva předměty z nabídky výše uvedených volitelných předmětů. 
 

Volitelné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. vyučující 

FES/DAIN Ambientní inteligence 10 12-0-0 Zk  prof. 
Mikulecký 

FES/DEVA Evoluční algoritmy 10 12-0-0 Zk  prof. Hynek 



UPOZORNĚNÍ 
Přijímání studentů do 1. ročníků PhD SII podle stávajících studijních plánů níže 

bylo ukončeno v akademickém roce 2018/2019 
FES/DFMAI Fuzzy metody a jejich 

aplikace 10 12-0-0 Zk  prof. Gavalec 

FES/DKMMI Kvantitativní metody 
v manažerském rozhodování 10 12-0-0 Zk  doc. Žižka 

FES/DLSRI Logistické systémy řízení 
podniku 10 12-0-0 Zk  doc. Manlig 

FES/DMMMI Moderní manažerské metody 10 12-0-0 Zk  doc. 
Mohelská 

FES/DMMSI Multiagentové modely a 
sociální simulace 10 12-0-0 Zk  doc. 

Olševičová 

FES/DTZTI Transfer znalostí a 
technologií 10 12-0-0 Zk  doc. Bureš 

FES/DVPM Vybrané problémy 
managementu znalostí 10 12-0-0 Zk  prof. 

Mikulecký 

FES/DVPO Vybrané problémy 
organizace a řízení podniku 10 12-0-0 Zk  

prof. 
Ritschelová 
prof. Jáč 
doc. 
Rydvalová 
doc. Žižka 

FES/DVPRI Vybrané problémy řízení 
inovací 10 12-0-0 Zk  doc. Antlová 

prof. Plíva 
FES/DVSM Vybrané statě z marketingu 10 12-0-0 Zk  doc. Simová 

Student si volí z nabídky volitelných předmětů tak, aby získal za celé čtyři roky studia 180 
kreditů. 

 

Doporučený speciální volitelný předmět 

Stáž na vybrané vzdělávací nebo vědecko-výzkumné instituci v zahraničí. 

 

Segment: SII – IVS – PhD – Ped – Prezenční forma studia 

Povinné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. 
zápis do 
indexu 

FES/DPPS1 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/1 školitel 

FES/DPPS2 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp LS/1 školitel 

FES/DPPS3 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/2 školitel 

FES/DPPS4 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp LS/2 školitel 
 

 



UPOZORNĚNÍ 
Přijímání studentů do 1. ročníků PhD SII podle stávajících studijních plánů níže 

bylo ukončeno v akademickém roce 2018/2019 
 

Volitelné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. 
zápis do 
indexu 

FES/DPPS5 Pedagogické působení 10 0-0-0 Zp ZS/3 školitel 

FES/DPPS6 Pedagogické působení 10 0-0-0 Zp LS/3 školitel 

Student si volí v každém semestru buď pedagogické působení nebo alespoň jeden předmět 
z nabídky volitelných předmětů tak, aby získal za celé čtyři roky studia 180 kreditů. 

 

Segment: SII – IVS – PhD – Ped – Kombinovaná forma studia 

Volitelné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. 
zápis do 
indexu 

FES/DPPS1 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/1 školitel 

FES/DPPS2 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp LS/1 školitel 

FES/DPPS3 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/2 školitel 

FES/DPPS4 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp LS/2 školitel 

FES/DPPS5 Pedagogické působení 10 0-0-0 Zp ZS/3 školitel 

FES/DPPS6 Pedagogické působení 10 0-0-0 Zp LS/3 školitel 

Student si volí v každém semestru buď pedagogické působení nebo alespoň jeden předmět 
z nabídky volitelných předmětů tak, aby získal za celé čtyři roky studia 180 kreditů. 

 

Segment: SII – IVS – PhD – DZ 

Povinné předměty státní doktorské zkoušky 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. 
FES/DZEKO Ekonomie 0 0-0-0 Sdo LS/3 

FES/DZIVS Informatika ve veřejné správě 0 0-0-0 Sdo LS/3 
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