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Určeno studentům oborů Aplikovaná informatika/Informatika 
 

Vážení studenti 1. ročníků, 

byli jste přijati do studijních oborů, které garantuje katedra informatiky a počítačů. Vzhledem 

k tomu, že většina z vás ještě nestudovala na vysoké škole (případně nedostudovala úspěšně 

předcházející zvolené obory) a přicházíte po maturitě z rozsáhlého spektra středních škol nebo po 

několikaleté praxi, rozhodli jsme se vám připravit a nabídnout Přípravný kurz pro studenty  

1. ročníků oboru Aplikovaná informatika/Informatika (Přípravný kurz pro AI). 
Tento kurz jsme připravili i na základě dlouholetých zkušeností s výukou v prvních ročnících 

studia. Pro vaši informaci: po prvním semestru studia v kombinovaných a distančních formách 

studia končí neúspěšně až 60% a v prezenční formě až 40% nastupujících studentů! 

Hlavními důvody neúspěchu, jak jsme zjistili, jsou: 

 nestejná úroveň vstupních znalostí studentů, 

 podcenění studia v časovém horizontu, odkládání splnění zadaných úkolů, 

 nezvládnutí komunikace s vyučujícími v kombinovaných a distančních formách studia. 

 

Důležité informace: 
Termín kurzu:  16. 9. - 18. 9. 2015 

Místo konání:    učebny na PřF OU, ul. 30. dubna 22, Ostrava 1 

Rozsah kurzu:    30 hodin  

Cena kurzu:  2 600, - Kč  

Prezence:  od 7:30 hod. 16. 9. 2015 

Zahájení kurzu:  v 8:00 hod. 

Rozvrh kurzu:  výuka bude probíhat denně 10 vyučovacích hodin od 8:00 do 17:00 hodin s polední 

přestávkou 

 

prof. Ing. Radim Farana, CSc., v. r. 

      vedoucí katedry informatiky a počítačů 
 

Do Přípravného kurzu pro AI je třeba se přihlásit přes e-přihlášku na stránkách Ostravské 

univerzity http://www.osu.cz/ (stejná e-přihláška jako ke studiu). 

 

Po přihlášení rodným číslem a iniciály zadejte „Podat novou přihlášku“. 

Pro výběr přípravného kurzu: Přípravný kurz pro AI zadejte: 

Studijní program: CZVA1 

Obor/Kombinace: CZV00007 

Po potvrzení e-přihlášky se zobrazí informace k platbě. 

 

Přihlášku a platbu uskutečněte nejpozději do 20. 8. 2015. 

 

V případě dotazů kontaktujte: 

Simona Polochová 

simona.polochova@osu.cz  

+420 597 09 2116 

http://www.osu.cz/
mailto:simona.polochova@osu.cz
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Blok: Úvod do programování 

Blok je určen zejména studentům, kteří se doposud s programováním nesetkali, ale své si v něm mohou najít i 

studenti, kteří již mají své první programátorské pokusy za sebou. Společně se podíváme na to, co je to vlastně ten 

algoritmus, kdy už mu říkáme program, ale hlavně se budeme pokoušet několik jednoduchých algoritmů společně 

sestavit a zejména si zkusíme uvědomit, na jak podrobné kroky je potřeba algoritmus zapsat, aby podle něj dokázal 

pracovat člověk a jak podrobný zápis postupu potřebuje ke své činnosti počítač. Přitom se nebudeme učit žádný 

programovací jazyk, půjde nám čistě o rozbor zadání úlohy, hledání postupů, jak úlohu řešit, a zejména o přesný a 

jednoznačný zápis nalezeného řešení. Také se seznámíme se zásadami, které nám pomohou při řešení úloh v době, 

kdy už nebudeme mít žádného živého poradce po ruce. 

Získané informace využijete v předmětech Základy programování a Praktická cvičení algoritmů.  

 

Blok: Programovací prostředí a první programy 

Při výuce algoritmizace a základů programování využíváme na Katedře informatiky a počítačů programové prostředí 

JAVA. Pro sestavení, ladění a spuštění programů v prostředí Java existuje několik integrovaných vývojových 

prostředí (IDE - Integrated Development Environment), např.: JCreator, Eclipse, NetBeans, BlueJ. V prvním ročníku 

využíváme vývojové prostředí JCreator. V tomto kurzu student získá dovedností při práci s tímto prostředím 

v takovém rozsahu, aby byl schopen pak samostatně zvládnout požadavky v předmětech Základy programování, 

Algoritmy a datové struktury a Praktická cvičení algoritmů. Obsah: 

1. Seznámení s vývojovým prostředím JCreator. 

2. Tvorba jednoduchých programů, překlad programu a odstranění syntaktických chyb, spuštění programu, 

odstranění logických chyb. 

 

Blok: Úvod do informatiky 

Cílem bloku je připravit studenty ke studiu náročných teoretických disciplín informatiky, které obsahují mnoho 

algebraického aparátu. Kurz naváže na znalosti studentů v obecných matematických pojmech jako je množina, 

zobrazení, relace apod. Následovat bude úvod do metod matematické informatiky a základních problémů, které 

obsahuje. 

1. Algebraické pojmy v teoretické informatice. 

2. Teoretická informatika – cíle, metody, rozdělení. 

3. Intuitivní pojmy teorie automatů a jazyků a vyčíslitelnosti o složitosti. 

 

Blok: Architektura počítačů a základy operačních systémů 

Cílem přípravného kurzu je seznámení se vstupními informacemi důležitými pro předmět Architektura počítačů a 

základy operačních systémů, ale i pro další návazné předměty týkající se operačních systémů a programování. Kurz 

je zaměřen hlavně na učivo, které se v prezenční formě studia procvičuje na cvičeních a seminářích. Obsah: 

4. Číselné soustavy, převody čísel, zobrazení informací v počítači. 

5. Základy číslicové techniky. Logické obvody a funkce. Kódování informací. 

6. Základní hardwarové principy počítačů. 

 

Blok: Angličtina 

Cílem bloku je zjištění vlastní úrovně znalosti jazyka, zpracování veřejně dostupných testů, doporučení zápisu 

předmětů angličtiny, opakování učiva, které je předpokladem vstupních znalostí předmětů Angličtina studovaného 

oboru 1, 2, 3. 

 

Blok: Komunikace, prostředí, přístupová práva do IS na OU. 

Cílem bloku je praktické seznámení s prostředím výuky a zpracováním úkolů na vybraném povinně volitelném 

předmětu. Obsah: 

1. Obsluha prostředí Moodlu a jeho organizace, online a offline komunikace, konference v Moodlu. 

2. Úkoly a testy v Moodlu. 

 

Blok: Matematika 

Cílem bloku je zopakování základních matematických znalostí ze střední školy, které jsou vstupním předpokladem 

ke studiu matematických předmětů na vysoké škole. Obsah: 

1. Logická výstavba matematiky, množiny, úvodní pojmy, číselné obory, komplexní čísla.  

2. Funkce a jejich vlastnosti, funkce goniometrické, logaritmické a exponenciální. 

3. Rovnice a jejich soustavy, soustavy lineárních algebraických rovnic. 


