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Shrnutí projektu
Cílem projektu byla aktualizace obsahu předmětů studijního programu Inženýrská informatika, obor 
Softwarové inženýrství, v návaznosti na restrukturalizaci a přizpůsobení obsahu studia Boloňské 
deklaraci a standardu IEEE/ACM Computing Curricula.  Hlavními oblastmi zájmu byly objektové 
metodiky, webové aplikace a využití XML.  Prostředkem ke splnění cíle byl nákup kvalitní 
literatury (české i anglické) a školení vyučujících participujících na projektu.

Projekt přímo pokrýval předměty KIV/ZSWI, KIV/OOP, KIV/ASWI, KIV/PIA s celkovou 
návštěvností cca 350 studentů, a dále částečně ovlivnil projektové předměty KIV/PRJ5, KIV/OP, a 
KIV/PC jakož i témata pro bakalářské a diplomové práce.

Způsob řešení a dosažené výsledky
Na počátku řešení projektu byla provedena revize sylabů předmětů, jichž jsou řešitel a spoluřešitelé 
garanty. Byl přitom kladen důraz na aktuální stav praxe a perspektivní technologie v oblasti 
softwarového inženýrství.  Detailní popis změn je uveden v následujícím oddíle této zprávy.

Tam, kde během řešení projektu již proběhly přednášky z těchto předmětů (ZSWI, PIA), byly na 
základě nově dostupných zdrojů a zkušeností získaných na školení průběžně aktualizovány 
prezentace a příklady.  Dílčí výsledky projektu se tak promítly přímo v informacích předaných 
studentům již během jeho řešení.  Změny v ostatních předmětech, nově připravované studijní 
materiály a dostupná literatura se projeví v nadcházejícím semestru a plně pak v dalším 
akademickém roce.

Vybavení základní literaturou
Na základě vytipovaných změn v předmětech byl proveden výběr titulů vhodných jako základní 
literatura pro studenty předmětů, které chyběly v nabídce univerzitní knihovny, a titulů použitých 
jako další zdroje pro vyučující.  U cizojazyčných jsme se při výběru opírali zejména o reference 
v odborném tisku, použití při výuce na jiných univerzitách a o hodnocení na internetových 
serverech; u českých bylo možné vhodnost značné části vybraných titulů nejprve prověřit osobně. 

Celkem byly pořízeny tituly v celkové ceně 79.098 Kč, z toho 15 českých a 40 cizojazyčných; přes 
20 těchto titulů je k dispozici v univerzitní knihovně ve více kusech (nejméně 5ks pro české tituly, 
nejméně 3ks pro anglické) jako studijní literatura.  



Tím byl vytvořen prostor pro samostudium zejména v předmětech magisterského studia, takže je 
možné přednášky a cvičení doplňovat informacemi dostupnými v knihovně v (relativně) 
dostatečném množství.  Knihami a CD zakoupenými primárně pro vyučující byl pak získán dostatek 
materiálu pro přípravu přednášek ve všech předmětech, a dosaženo stavu kdy je pokryt aktuální 
state-of-the-art kvalitními referencemi.  Přehled hlavních titulů je uveden v následujícím oddíle; 
kompletní seznam je dostupný na http://wiki.kiv.zcu.cz/PremekBrada/GrantFrvs2004.

Získání zkušeností cestou školení
Dále byl z nabídky renomovaných školicích středisek – zejména Unicorn Praha a TrainTime – 
připraven seznam vhodných školení pro (spolu)řešitele.  V průběhu řešení projektu byla vybraná 
školení absolvována; vzhledem k nepředvídaným změnám ze strany školicích středisek, zejména 
zrušení některých školení, bylo v několika případech nutno zvolit školení alternativní.  Díky dohodě 
s lektorem J.Koskem bylo také možné přímo na univerzitě uskutečnit školení Docbook, které bylo 
z části hrazeno ze spoluúčasti školy na tomto projektu, a tak jej zpřístupnit více zájemcům.

Protože ale nebylo možné takto vyčerpat všechny plánované prostředky na služby (např. zrušení 
plánovaného školení Webové aplikace v jazyce Java dle J2EE představovalo položku cca 15 tisíc 
Kč), byla část takto uvolněných prostředků ze spoluúčasti školy ve výši 5.404 Kč použita na 
dodatečný nákup literatury.  Díky tomu mohl být pořízen zejména soubor standardů IEEE Software 
Engineering Standards Collection v ceně 9492 Kč, který je významným zdrojem informací pro 
předměty z této oblasti a jehož využití přesahuje hranice tohoto projektu.

Celkem řešitel a spoluřešitelé absolvovali 8 školení v celkové ceně 61.319 Kč:

• Aplikované UML a Design Patterns, firma Unicorn – P.Brada
• Kurz tvorby bezbariérového webu, firma Dobrý Web – P.Brada
• Docbook, lektor Jiří Kosek – P.Herout, L.Petrlík
• Java a XML, firma TrainTime – P.Herout 
• XML schémata, firma TrainTime – P.Herout 
• Java a databáze, firma TrainTime – P.Herout 
• Návrhové vzory v jazyku Java, firma TrainTime – P.Herout 
• Java a XML, firma TrainTime – P.Herout 

Konkrétní výstupy řešení projektu
Aktualizace obsahu předmětů přispěla k jejich větší návaznosti na současný stav praxe a seznámení 
studentů s perspektivními technologiemi a postupy již v nižších ročnících.  Konkrétní změny jsou 
průběžně realizovány v tomto akademickém roce a plně se projeví v roce příštím.  V následujících 
odstavcích jsou změny a dosažené výstupy detailněji rozvedeny pomocí výsledných aktualizací 
sylabů předmětů (kurzívou) a popisem dalších změn v předmětech.

O projektu a zejména o změnách v předmětech byla podána informace na pravidelném ročním 
setkání kateder 14. a 15. října 2004. S vyučujícími podobně zaměřených předmětů z ostatních 
kateder pak proběhla rozsáhlá diskuse na toto téma.

KIV/PIA (60 studentů magisterského studia)
Aktualizovaný sylabus: 

Historie, důvody vzniku a principy WWW. Význam popisného vyznačování a norem 
SGML/XML. Klientská strana web aplikací – layout a design pomocí kaskádních stylů, 
dynamické HTML. Návrh vzhledu a struktury webu, hlediska přístupnosti. Technologie na 



straně serveru – protokol HTTP, tvorba aplikací pomocí scriptování (PHP) a servletových 
technologií (Java Servlets). Redakční systémy a portály.  Přehledově webové služby, web pro 
mobilní zařízení.

S pomocí pořízené literatury a absolvovaného školení Kurz tvorby bezbariérového webu byly dále 
pro tento předmět aktualizovány texty přednášek a příklady, dostupné pro studenty volně na 
http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/pia/ .  V dalších letech se plánuje další posílení oblasti 
servletových technologií a webových služeb tak, aby předmět pokryl webovou vrstvu 
v implementaci aplikací podle vícevrstvového modelu s použitím technologie J2EE.

KIV/ASWI (60 studentů magisterského studia)
Aktualizovaný sylabus: 

Vývoj software pomocí iterativních a agilních přístupů. Objektová analýza a návrh systému, 
detaily UML, rozdíly UML 1.5 a 2.0.  Postup tvorby objektového modelu, interakčních 
mechanismů a architektury systému podle metodiky Unified Process, použití CASE systémů, 
návrhových vzorů a komponent. Konfigurační management, systémy pro správu verzí, 
zpracování požadavků na změny a údržba software. Zabezpečení kvality v softwarovém 
inženýrství, čtení kódu a oponentury, metodika CMM a normy ISO 9000.

Materiály pro výuku pokrývající změněné oblasti jsou v současné době v přípravě; podstatná část 
první poloviny obsahu bude založena na knihách UML a unifikovaný proces vývoje aplikací a 
Applying UML and Patterns, a absolvovaném souvisejícím školení Aplikované UML a Design 
Patterns. V dalším roce se plánuje zahrnutí Model Driven Architecture do obsahu předmětu.

KIV/ZSWI (130 studentů bakalářského studia)
Aktualizovaný sylabus:

Cíle a význam softwarového inženýrství. Typy týmů při vývoji software. Fáze vývoje 
softwarového produktu, vodopádový a spirálový model. Získávání a specifikace požadavků 
na funkce a vlastnosti software, případy použití. Základy strukturální a objektové analýzy, 
notace pro modelování systému, UML. Architektura aplikace, návrh implementace a 
návrhové vzory. Fáze implementace, programátorský styl, charakteristiky velikosti a kvality. 
Způsoby prevence, detekce a oprav chyb v software, metody testování. Agilní metodiky,  
„Extrémní programování“. Etické a právní aspekty tvorby software.

Nově získané materiály byly již z velké části začleněny do výukových textů.  V dalším roce budou 
upravena především praktická cvičení předmětu.

KIV/PC (150 studentů bakalářského studia)
Aktualizovaný sylabus:

Terminálový vstup a výstup, řídicí struktury, vstup a výstup do souboru, příkazy prepro-
cesoru, funkce, pointery, pole, řetězce, struktury, uniony, výčtové typy. Standardní knihov-
ny, návaznost překladače na okolí, podpora ladění, problémy přenositelnosti. Řešení velkých 
projektů v jazyce C. Problematika znakových sad, jazyk XML jako platformově nezávislý 
popis dat. Schémové jazyky pro XML – Document Type Definition, W3C XML Schema.

KIV/OOP (120 studentů bakalářského studia)
Aktualizovaný sylabus:

Kolekce a genericita v Javě. Charsety, dekodéry a kodéry pro Unicode. Technologie 
potřebné pro vytváření třívrstvých aplikací v Javě. Zpracování dat uložených v XML 



souborech – technologie SAX, DOM, StAX a JAXB. Prezentační vrstva GUI Swing. 
Informativně JavaBeans. Ant – nástroj pro správu velkých projektů. Návrhové vzory.

Vazby mezi předměty v rámci studijního programu
Řešení projektu také přispělo ke zlepšení návaznosti těchto předmětů a vyjasnění jejich rolí.  Obsah 
předmětů na bakalářském stupni je nyní zřetelněji přehledový a více zohledňuje perspektivní oblasti 
daného oboru (softwarově inženýrské dovednosti a postupy, práce s Javou a XML), a jejich 
vyučující čerpají z klíčových monografií při přípravě přednášek a materiálů.  Předměty na 
magisterském stupni prohlubují vybrané partie (ASWI staví na znalosti základních dovedností a 
UML, PIA využívá znalost XML a Javy při tvorbě webové části vícevrstvých aplikací) a počítají s 
větší mírou samostatné práce studentů.

Dále projekt přinesl náměty pro projektové předměty a diplomové práce, přičemž zakoupené knihy 
jsou využívány i diplomanty.  Nově získané znalosti (spolu)řešitelů ovlivnily již běžící diplomové 
práce (např. M.Podval: Implementace katedrálního webu v publikačním systému) jakož i témata 
nově vypisovaná.

Podstatné tituly zakoupené literatury
V následujícím přehledu jsou uvedeny nejdůležitější zakoupené tituly, vybrané (a) s ohledem na 
zlepšení vybavení univerzitní knihovny základní literaturou pro samostudium studentů, (b) jako 
klíčové reference pro potřeby vyučujících.  

Literatura určená pro studenty – 33 z celkových 50 exemplářů:

• Arlow Jim, Neustadt Ila: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press 2003 – 
5 ks

• Craig Larman: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and 
Design and the Unified Process (2nd Edition). Prentice Hall 2001 – 3 ks

• Stephen P. Berczuk, Brad Appleton: Software Configuration Management Patterns: Effective 
Teamwork, Practical Integration. Addison-Wesley 2002 – 3 ks

• Budi Kurniawan: Java for the Web with Servlets, JSP, and EJB: A Developer's Guide to J2EE 
Solutions. SAMS 2002 – 3 ks

• Staníček Petr: CSS kaskádové styly. Computer Press 2003 – 8 ks 
• Joseph Schmuller: Myslíme v jazyku UML. Grada, Praha 2001 – 5 ks
• Kent Beck: Extreme Programming Explained. Addison-Wesley, 2000 – 3 ks
• Hans-Erik Eriksson, Magnus Penker, Brian Lyons, David Fado: UML 2 Toolkit. John Wiley & 

Sons, 2003 – 3 ks
• Elliotte Rusty Harold, W. Scott Means: XML v kostce. Computer Press 2003 – 2 ks
• Benoit Marchal: XML v příkladech. Computer Press 2002 – 2 ks

Reference pro potřeby vyučujících, po 1 ks:

• IEEE CS Standards Collection, 2003 version. IEEE Computer Society, CD-ROM
• Roger S. Pressman: Software Engineering: A Practitioner's Approach. 6th edition, McGraw-

Hill, 2004.
• Timothy Lethbridge, Robert Laganiere: Object-Oriented Software Engineering: Practical  

Software Development using UML and Java. McGraw-Hill, 2002.



• Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Design Patterns. Addison-
Wesley Professional, 1995.

• Richard Hightower, Nicholas Lesiecki, Maciej Zawadzki: Professional Java Tools for Extreme 
Programming. Wrox Press, 2004.

• Robert V. Binder: Testing Object-Oriented Systems: Models, Patterns, and Tools. Addison-
Wesley, 1999.

• Brett McLaughlin: Java & XML, 2nd Edition. O’Reilly 2001
• Robert Englander: Developing Java Beans. O’Reilly 1997
• George Reese: Database Programming with JDBC and Java, 2nd Edition. O’Reilly 2000
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