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Anotace 

Ve své bakalářské práci zpracovávám analýzu výuky Systémové integrace u nás 

a v německy mluvících zemích. Cílem mého výzkumu je získání informací o tom, jak jsou 

studenti spokojeni s předmětem a zdali je předmět vhodný pro bakalářské studium nebo 

právě magisterském studium, jako se učí v Rakousku a Německu. Analýzu vyhodnocuji 

metodou dotazování pomocí dotazníků. Celá práce je rozvržena do pěti kapitol. Dělí se na 

část teoretickou (úvod, charakteristika Systémové integrace, předmět Systémová integrace 

v ČR, předmět Systémová integrace v Rakousku, předmět Systémová integrace 

v Německu, srovnání výuky v těchto zemích) a část praktickou (návrh, realizace dotazníku, 

vyhodnocení a závěr). 

Klíčová slova: systémová integrace, systémový integrátor, dotazník, studenti, 

sytém, informační systém, informační technologie  

 

Summary 

In my thesis, I develop an analysis of teaching of System integration in the Czech 

Republic and in German-speaking countries. The aim of my research is to obtain 

information about how much students are satisfied with the subject and whether the subject 

matter is suitable for bachelor's degree studies or rather master's degree studies as it is in 

Austria and Germany. The analysis is evaluated by interviewing using questionnaires. The 

thesis consists of five chapters. It is divided into a theoretical part (introduction, 

characteristics of System integration, the subject of System integration in the Czech 

Republic, the subject of System integration in Austria, the subject of System integration in 

Germany, comparison of teaching in these countries) and into a practical part (design, 

implementation of the questionaire, evaluation and conclusion). 

 

Keywords: system integration, system integrator, questionnaire, students, system, 

information system, information technology 
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1 Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila analýzu výuky Systémové integrace na 

VŠ v ČR, Rakousku a Německu. Z důvodu znalosti německého jazyka, srovnávám výuku 

Systémové integrace, po dohodě s vedoucím práce s německo-jazyčnými zeměmi – 

Rakouskem a Německem. 

Předmět Systémová integrace je velmi populárním a užitečným předmětem v praxi. 

V dnešní době všechny firmy používají informační systémy, ale bez správné integrace 

a bez integrátora firma nevyužije správně a efektivně informační systémy. Analýza SI 

je  jedna z možností jak porozumět a prozkoumat vyučovaní u nás a v německy mluvících 

zemích. 

Analýzou poukazuji na rozdílné vyučování předmětu za hranicemi ČR a zkoumám, 

zda ve druhém ročníku bakalářského studia je přínosné předmět Systémová integrace 

studovat a navazuje-li předmět SI na další předměty oboru. 

Součástí práce je dotazníkové šetření, jehož cílem je získat potřebné informace, 

které pokládám za důležité pro svůj výzkum. Dotazník jsem vytvořila na internetu pomocí 

stránek www.survio.com. Připravila jsem si pro respondenty 12 otázek. Dotazník jsem 

rozeslala studentům studia oboru ISM bakalářského studia, tak i studentům magisterského 

studia. 

Celá práce je strukturovaná do pěti kapitol, vlastní práce začíná kapitolou č. 2. 

Ve druhé kapitole se zabývám charakteristikou Systémové integrace od jejího počátku až 

po současnost. Ve třetí kapitole uvádím vymezení výuky Systémové integrace na vysokých 

školách v České republice, Rakousku a Německu. V této části popisuji vše o výuce 

předmětu Systémové integrace např.: v jakém ročníku se vyučuje SI, co obsahuje, jakých 

výsledků musí student dosáhnout, aby postoupil do dalšího semestru a také zda má SI další 

navazující předmět. Čtvrtá část je nejdůležitější částí mého výzkumu. Zabývám se zde 

samotnou analýzou předmětu Systémová integrace. V této částí zpracovávám jednotlivé 

otázky z dotazníku, které vyhodnocuji v programu Microsoft Excel. Ke každému grafu či 

tabulce přiděluji slovní komentář, týkající se dané otázky. 
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2 Charakteristika  SYSTÉMOVÉ  INTEGRACE 

Systémová integrace je mladou disciplínou. Začalo se o ní intenzivně hovořit 

a přemýšlet koncem osmdesátých let a to zejména v souvislosti s obtížností implementaci 

projektů a v souvislosti s problémy, které v podnicích přineslo masové nasazování 

výpočetní techniky. Na teoretické úrovni jí věnovali pozornost zejména autoři, kteří svým 

zaměřením propojují oblasti strategického řízení podniku a aplikací IS/IT – Cash, 

McFarlan, Ward, Donovan. Systémová integrace velmi rychle zapustila kořeny i v České 

republice. V roce 1991 začaly vedle tradičních výrobců (IBM, HP a dalších) nabízet služby 

systémového integrátora i první české firmy (např. APP Systems, Pragodata), v roce 1993 

se v ČR konala první konference na toto téma a v roce 1994 vznikla Česká společnost pro 

systémovou integraci a její časopis. 

Cílem systémová integrace je propojení všech IT komponentů tak, aby fungovaly 

jako jeden celek. Smyslem systémové integrace avšak není primárně propojit existující 

systémy, ale umožnit kombinaci funkcí jednotlivých IT systémů do fungujícího 

a komplexního celku. 

Principy systémové integrace 

 Při vývoji IS/IT systémovou integrací jsou aplikovány následující principy: 

 Informační systém je řešen a realizován jako komplexní integrovaný systém 

vytvořený z řady různých komponent různých výrobců.  

 Komplexním je informační systém v tom smyslu, že podporuje všechny významně 

podnikové procesy a tím, že jednotlivé komponenty IS/IT jsou navzájem propojeny 

a funkce IS/IT optimálně podporují dosažení podnikových cílů. 

 informační systém je uživatelovi dodáván jako integrovaný komplex služeb (od 

přípravy strategických studií, přes projekční, implementační, instalační, školící 

činnosti, až po průběžné konzultační a další vývojové služby), 

 informační systém je realizován na bázi mezinárodních i podnikových standardů 

poskytující podniku nezávislost na určitém výrobci techniky nebo producentu 

software a zajišťující uživatelům jednotnou komunikaci s různými aplikacemi 

informačního systému, 

 informační systém je vyvíjen na základě jednotné koncepce a metodiky, 
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 informační systém je provozován na základě jednotné soustavy pravidel, které musí 

dodržovat všichni uživatelé systému. 

Efekty systémové integrace 

 Integrovaný informační systém není konečným cílem, ale pouze prostředkem k dosažení 

efektivního fungování podnikových procesů. Integrovaný informační systém může přispět 

k efektivnějšímu fungování podniku zejména v těchto oblastech: 

 zkrácení celkové doby reakce podniku na podněty z okolí (např. snížení doby 

reakce na příchod objednávky, zkrácení obchodních cyklů apod.) – to je 

v současném konkurenčním prostředí prakticky rozhodující přínos IS/IT,  

 využití metod řízení podnikových zdrojů a procesů na základě vyšší dostupnosti 

a komplexnosti informací ze všech oblastí činnosti podniku (nákup, výroba, prodej, 

finance, sklady, personál atd.), 

 efektivní působení na trhu trvalým sledováním a vyhodnocování situace na trhu, 

propojením s hlavními zákazníky, dodavateli, finančními ústavy, 

 snížení chybnosti a informací minimalizací jejich duplicitního zpracování nebo 

duplicitního uložení. 

Úspěšná systémová integrace je tedy výsledkem stabilní strategie. Zároveň 

koncepční a snadno rozšiřitelná integrace tvorbu další úspěšné strategie ulehčuje. Dobře 

zvládnutá systémová integrace tak nepředstavuje hrozbu, ale významnou konkurenční 

výhodu. Úspěšná systémová integrace je výsledkem dobrého plánování a stabilní obchodní 

strategie a ve výsledku samotnou tvorbu strategie usnadňuje. 

Při úspěšné systémové integraci, musí mít dobře stanovené cíle, které mají být 

dosaženy, a také musíme znát zdroje, které nám jsou k dispozici. Jestliže je systémová 

integrace dobře navržena a provedena, přináší často výraznou přidanou hodnotu a snížení 

provozní režie. Společnost pak dokáže flexibilněji reagovat na požadavky trhu a to 

představuje významnou konkurenční výhodu.[1] 

Součástí systémové integrace 

Systémová integrace je tvořena: 

 integrací vizí o IS/ICT ve vrcholovém managementu; 

 integrací organizace s okolím; 
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 integrací interních firemních procesů; 

 integrací datovou (tvorba a využívání společné datové základny všemi firemními 

aplikacemi); 

 integrací uživatelského rozhraní (sjednocení formy zpráv a ovládání aplikací 

v rámci informačního systému); 

 integrací technologickou (sjednocení technických a programových prostředků 

různých výrobců); 

 integrací funkční (integrace funkcí vlastního informačního systému a integrace 

vlastního informačního systému s informačními systémy externích partnerů); 

 integrací metodickou (využívání jednotné metodiky tvorby integrovaného 

informačního systému). [4] 

Systémový integrátor 

V dnešní době existují také firmy, které vystupují jako tzv. „systémový integrátor“. 

Pokud nějaká společnost využije služeb systémového integrátora, očekává od něho 

komplexní řešení. Většinou se jedná o celou koncepci budování IT, od hardware, 

infrastruktury, síťového prostředí, koncepce IT, bezpečnost a aplikační vybavení 

(informační systém).  Systémový integrátor přitom představuje garanta úspěšné realizace 

a integrace. Jednotlivé komponenty vytvářející výsledný celek pocházejí většinou od 

několika různých dodavatelů, kteří jsou v klasickém pojetí integrace subdodavateli 

integrátora, u některých rozsáhlých projektů však, při vhodném rozdělení odpovědností 

a pravomocí, mohou dodávat zákazníkovi i přímo. [3] 

Systémový integrátor vystupuje vůči zákazníkovi jako hlavní dodavatel IS/IT 

a zodpovídá na základě kontraktu za kvalitní a včasné vytvoření a zavedení informačního 

systému podniku. Na systémového integrátora přechází i zodpovědnosti za koordinaci 

práce všech subdodavatelů komponent a služeb IS/IT. 

Systémový integrátor zodpovídá za kompletní a kvalitní integraci softwarových 

systému. Integrátor má zajistit technické zajištění integrace, koordinace dodavatelů 

a zodpovědnost za funkčnosti IT jako celku. Systémový integrátor zjišťuje nižší náklady na 

implementaci nových systému, nižší náklady na modifikaci stávajících systému. Zlepšuje 

a usnadňuje stávající propojení s okolními systémy a také zajišťuje vyšší rychlost 

zpracování firemních procesů. [2] 
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3 Analýza výuky předmětu Systémové integrace na VŠ 

V této části bakalářské práce hodnotím, na kterých univerzitách se vyučuje 

Systémová integrace v České republice, Rakousku a Německu. Do příloh uvádím všechny 

školy, které zkoumám. Vybírám univerzity, na kterých se předmět Systémová integrace 

vyučuje. Vypracovávám ke každé zemi tabulku a popisuji s podrobnějšími informacemi.  

3.1 Systémová integrace na univerzitách v ČR 

Univerzity v ČR, které zkoumám jsou v příloze č. 7, 8, 9, 10. V bakalářské práci 

podrobněji popisuji čtyři univerzity. Na prvním místě popisuji VŠB-TUO z důvodů 

zlepšování výuky Systémové integrace. Hlavní město Praha má mnoho univerzit 

s fakultami technického zaměření. Vybrala jsem a popisuji „Českou zemědělskou 

univerzitu“ a „Vysokou školu ekonomickou v Praze“. Poslední vybranou univerzitou je 

„Západočeská univerzita v Plzni“ má významné postavení v ČR, proto ji popisuji blíže 

v mé bakalářské práci. Tyto tři univerzity mají stejný obsah výuky Systémové integrace 

jako na Vysoké škole báňské. 

V následující tabulce č. 1 a 2 se nachází přehled univerzit, na kterých se studuje 

předmět Systémová integrace. Tabulka je rozdělená na dvě části. V první části je 

seznámení s univerzitami. Popisuji  univerzity z různých regionů ČR. Tabulka obsahuje 

název univerzity, název fakulty, katedru a obor, na které se vyučuje Systémová integrace. 

V posledním sloupci se nachází Systémová integrace jako samostatný předmět, nebo 

předmět s jiným názvem. Předmět s jiným názvem může mít shodný nebo podobný obsah 

jako Systémová integrace na VŠB-TUO. 

V druhé části tabulky zjišťuji, zda se SI učí v bakalářském nebo magisterském 

studiu a ve kterém ročníku a semestru je na školách předmět vyučován. Zjišťuji zda je 

Systémová integrace předmětem povinným, povinně volitelným nebo volitelným.  
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TABULKA 1:UNIVERZITY V ČR S TECHNICKÝMI OBORY  

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Univerzity Fakulta Katedry Název oboru 

Předmět SI 

nebo podobný 

předmět 

ČESKÁ REPUBLIKA  

Vysoká škola 

báňská – 

Technická 

univerzita 

Ostrava 

Hornicko-

geologická fakulta 

Institut ekonomiky 

a systému řízeni / 

Nerostné suroviny 

Informační a 

systémový 

management 

SI 

Česká zemědělská 

univerzita v Praze 

Provozně 

ekonomická 

fakulta 

Katedra 

informačního 

inženýrství 

Systémové 

inženýrství 
SI 

Vysoké účetní 

technické v Brně 

Fakulta 

informačních 

technologií 

Institut informatiky 

a výpočetní 

techniky 

Systémová 

integrace s 

Jbossem 

SI 

Vysoká škola 

ekonomická v 

Praze 

Fakulta 

informatiky a 

statistiky 

Informačních 

technologií 

Informační 

systémy a 

technologie 

Integrace 

v informačních 

systémech 
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TABULKA 2: UNIVERZITY V ČR S TECHNICKÝMI OBORU 2 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Univerzity 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

povinný/povinně-

volitelný/volitelný 

Ročník Semestr 

ČESKÁ REPUBLIKA  

Vysoká škola 

báňská v 

Ostravě 

Bakalářské 

studium 
povinný 2. ročník zimní semestr 

Česká 

zemědělská 

univerzita v 

Praze 

Magisterské 

studium 
povinný 2. ročník zimní semestr 

Vysoké účetní 

technické v 

Brně 

Magisterské 

studium 
kurz 1 celý semestr 

zimní a letní 

semestr 

Vysoká škola 

ekonomická v 

Praze 

Magisterské 

studium - obor 

volitelný 

povinně volitelný 2. ročník 

zimní/letní ve 

kterém se 

otevře 
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3.1.1 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Na Hornicko-geologické fakultě v rámci programu Nerostné suroviny se na 

Institutu ekonomiky a systémů řízení nabízí studentům bakalářské, navazující magisterské 

studijní obory a doktorské studijní obory. 

Mezi bakalářské studijní obory patří Ekonomika a řízení v oblasti surovin, 

Systémové inženýrství v průmyslu, Informační a systémový management. V rámci 

inovace studijních oborů HGF je obor Informační a systémový management nahrazen od 

akademického roku 2014 oborem Systémové inženýrství v průmyslu. 

Navazující magisterský studijní obor jsou Ekonomika a řízení v oblasti surovin, 

Komerční inženýrství v oblasti surovin, Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu, 

Systémové inženýrství.  

Doktorské studijní obory nabízí Automatizace technologických procesů a Řízení 

průmyslových systémů. 

U studijních oborů vyučovaných v českém jazyce se školné na HGF VŠB-TUO 

neplatí. Dále se dají některé studijní obory studovat v anglickém jazyce. U oborů, které 

jsou vyučovány v anglickém jazyce se platí školné ve výši € 3500 za akademický rok. 

Stěžejním obor pro účely mé bakalářské práce je obor Informační a systémový 

management, kde je ve studijním plánu předmět Systémová integrace. 
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3.1.1.1 Obor Informační a systémový management 

 Následující tabulka 3 uvádí základní informace o oboru Informační a systémový 

management. 

TABULKA 3: PŘEHLED OBORU INFORMAČNÍ A SYSTÉMOVÝ MANAGEMENT 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Bakalářské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční a Kombinovaně 

Titul Bc. 

Jazyk Čeština 

Školné - 

Příjímací řízení Písemnou formou 

Vstupní požadavky Maturitní zkouška 

 

Studijní obor Informační a systémový management je zaměřen na práci 

s informačními technologiemi a  využívání základních kybernetických poznatků ve všech 

oblastech lidské činnosti. Studenti jsou seznamování s technickými prostředky 

informačních systémů, s  jejich využití v konkrétních informačních a řídicích aplikacích. V 

rámci volitelných předmětů si mohou studenti rozšířit a doplnit vědomosti týkající se 

počítačových sítí, operačních systémů, simulace a modelování, CASE nástrojů. Koncepce 

studijního oboru vytváří velmi dobré předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů při 

využívání informačních technologií ve všech institucích, státní správy, soukromých 

firmách a na výzkumných pracovištích.  
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Předmět Systémová integrace 

Tabulka č. 4 uvádí základní informace o předmětu Systémová integrace, který je 

vyučován ve 2. ročníku  bakalářského studia oboru Informační a systémový management. 

TABULKA 4:PŘEHLED PŘEDMĚTU SI 1 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

 

 

 

 

Předmět Systémová integrace seznamuje studenty s její podstatou a důležitostí. 

Poukazuje na vliv nových technologií, metody integrace a na jednotlivé subsystémy, které 

jsou integrovány v jeden celek. Studenti se seznámí s novými pojmy jako je např. 

Systémový integrátor.  

Cíl předmětu: Vysvětlit význam systémové integrace pro výtváření efektivní 

informační podpory pro řízení podniku. Seznámit se s prostředky systémové integrace na 

všech řídícíh úrovních. Vyjmenovat důležité vlastnsti systémového integrátora a integrační 

požadavky na kvalitní informační systém. Procesní řízení podnikové informatiky. 

  

Ročník 2. ročník 

Semestr zimní 

Předmět Povinný 

Přednášky 2 h/týdně 

Cvičení 2 h/týdně 

Kredity 5 

Ukončení Z+Zk 
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Osnova předmětu Systémové integrace 

1. Úvod do systémové integrace, úrovně řízení podniku 

2. Systémový integrátor a úrovně integrace 

3. Faktory úspěchu a rizika implementace informačních systémů 

4. Procesní řízení, Business Process Reingeneering 

5. Řízení ICT (ITIL, Cobit) 

6. Outsourcing v oblasti ICT; ASP, SaaS 

7. OLTP systémy, Data Warehousing, ETL nástroje 

8. Business Inteligence - OLAP a Data Mining 

9. Integrace podnikových informačních systémů 

10. Integrace aplikací – EDI, SOA 

12. Technologická integrace a Datová integrace XML 

13. Podnikové IS - ERP, MES, ECM, EAM, HRM systémy [12] 
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3.1.2 Česká zemědělská univerzita v Praze 

Česká zemědělská univerzita v Praze je moderní špičkové vědecké a pedagogické 

pracoviště, známé v Evropě i ve světě, a patří mezi prestižní české univerzity. 

Provozně ekonomická fakulta má různé obory ke studování. Katedra informačního 

inženýrství nabízí ke studiu obor Systémové inženýrství. V oboru Systémové inženýrství 

se nachází ve studijním programu předmět Systémová integrace.  

3.1.2.1 Obor Systémové inženýrství 

V následující tabulce je přehled oboru Systémového inženýrství. 

TABULKA 5: PŘEHLED OBORU SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční 

Titul Ing. 

Jazyk Čeština 

Školné - 

Příjímací řízení Osobní pohovor 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Magisterský studijní obor Systémové inženýrství je založen na třech pilířích: 

 systémových vědách 

 ekonomii a managementu v prostředí znalostní společnosti 

  informacích 

V oblasti informatiky je největší důraz kladen na analýzu, návrh a konstrukci 

informačních systémů a systémovou integraci. V rámci studijního oboru je studentům 

nabídnuta řada volitelných předmětů, které jim umožní hlubší profilaci v rámci 

jednotlivých pilířů, dle jejich zájmu a plánovanému profesnímu zaměření. 

Absolventi získávají teoretické znalosti v oblasti aplikace postupů systémového 

inženýrství, systémové vědy na matematických postupech řešení problémů a na využívání 

informačních a telekomunikačních znalostní společnosti. [5] 
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Předmět Systémová integrace 

Tabulka 6 obsahuje přehled předmětu Systémové integrace. 

TABULKA 6: PŘEHLED PŘEDMETU SI 2 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 2. ročník 

Semestr zimní 

Předmět Povinný 

Přednášky 2 h/týdně 

Cvičení 1 h/týdně 

Kredity 5 

Ukončení Z+Zk 

 

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti role ICT a IS systému pro 

rozhodování a řízení moderních ekonomických subjektů. Studenti získají znalosti o vývoji 

informačních systémů a jejich obsluze. Obecný přehled metod pro analýzu problému, 

potřebných technických prostředků pro jejich řešení. Studenti popisují a analyzují 

jednotlivé nástroje pro systémovou integraci. Absolventi uplatní své odborné znalosti 

z komplexního navrhování IS v různých odvětvích při řešení a realizaci informačních 

systému všech úrovní. Absolventi mají schopnost analyzovat aktuální vnitřní i vnější 

podmínky pro tvorbu zadaného informačního systému. 

Program přednášek je členěn do následující osnovy: 

1. Základy systémové integrace 

2. Trendy v podnikové praxi a v IS/IT 

3. Životní cyklus systému IS/IT a životní cyklus projektu 

4. Globální strategie podniku, informační strategie podniku 

5. Výběrová řízení a trendy 

6. Specifikace systému a analýza požadavku 

7. Analýza systému a analýza požadavku 

8. Implementace, testování systému a zavádění systému do provozu, údržba 

9. Technologická linka vývoje informačního systému 

10. Kvalita a řada norem ISO 9000+ 

11. Bezpečnost IS/IT 

12. Globalizace společnosti a aspekty vstupu ČR do EU  
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3.1.3 Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se 

informačními systémy s použitím počítačů. Vědeckovýzkumná činnost fakulty informatiky 

a statistiky v oblasti teoretického, ale především aplikovaného výzkumu, je zaměřena na 

problémy optimálního rozhodování a na otázky řízení informačních systémů a rozvoje 

informačních technologií.  

Institut informačních technologií má hlavní obor Informační systémy a technologie. 

Obor Informační systémy a technologie ve studijním plánu obsahuje Systémovou integraci. 

3.1.3.1 Obor Informační systémy a technologie 

Obor Informační systémy a technologie jsou základní informace v tabulce 7. 

TABULKA 7: PŘEHLED OBORU INFORMAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční 

Titul Ing. 

Jazyk Čeština 

Školné - 

Příjímací řízení Písemný test 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Magisterský stupeň studia zahrnuje studium hlavní a vedlejší specializace. Jednou 

z hlavních specializací navazujícího studia magisterského studijního oboru jsou Informační 

systémy a technologie. Obor je zaměřen na přípravu specialistů schopných navrhovat, 

provozovat a řídit informační systémy různých typů ekonomických subjektů, včetně 

institucí veřejné správy.  

Studijní plán je budován s respektováním světových standardů pro výuku informatiky, 

kombinaci znalostí z oblasti informatiky se znalostmi ekonomiky a práva.  
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Cílovými profesemi absolventů studijní specializace jsou: 

 byznys analytik 

 byznys konzultant 

  architekt IS/ICT 

  manažer vývoje aplikací 

  systémový integrátor 

  manažer projektu 

 manažer provozu 

 manažer podnikového IS 

 obchodník s produkty a službami IS/ICT 

Studentům s výborným prospěchem vytváří katedra prostor pro jejich zapojení do 

výzkumného programu katedry, případně do projektů, které se řeší ve spolupráci s partnery 

(IBM, HP, SAP, Microsoft, SUN, Oracle, Sybase a dalšími). Nejlepším absolventům 

specializace se po ukončení studia nabízí zahájení navazujícího studia na doktorském 

stupni. 
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Předmět Integrace v informačních systémech 

Předmět Integrace v informačních systémech se shoduje s obsahem zkoumaného 

předmětu Systémová integrace. V tabulce 8 popisuji předmět Integrace v informačních 

systémech. 

TABULKA 8: PŘEHLED PŘEDMĚTU INTEGRACE V INFORMACNÍCH SYSTÉMECH 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 2. ročník 

Semestr zimní/letní 

Předmět Povinně volitelný 

Přednášky - 

Cvičení 2 h/týdně 

Kredity 4 

Ukončení Zk 

 

Předmět seznamuje studenty se zásadními přístupy v oblasti integrace informačních 

systémů. Orientuje se na technologické i provozní aspekty spojené s integrací informačních 

systémů.  

Po úspěšném absolvování, jsou studenti schopni určit kritická místa integrace 

informačního systému, rozhodnout o vhodném technologickém řešení a vysvětlit podstatu 

fungování řešení. 

 

Ze studijního plánu jsou vyřazeny povinné předměty jako „Integrace 

v informačních systémech“ a „Podnikové informační systémy“. Oba jsou přesunuty mezi 

povinně volitelné předměty a nahrazeny „Zlepšování procesů budování IS“ a „Business 

Intelligence“. 

Cvičení předmětu je rozděleno do 6 základních bloků: 

1. Úvod studie IS: Profil podniku, globální strategie 

2. Profil Systémového integrátora 

3. Informační strategie podniku 

4. Katalog požadavku koncových uživatelů 

5. Výběr ICT ( HW, SW, ASW, LAN, Internet,Ochrana) 

6. Závěrečný návrh IS [13] 

  



Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

2014  17 

3.1.4 Západočeská univerzita v Plzni 

Západočeská univerzita v Plzni má významné postavení mezi univerzitami v České 

republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání.  

Na fakultě aplikovaných věd se nachazí katedra informatiky a vypočetní techniky. 

Katedra informatiky a vypočetní techniky nabízí širokou škálu oborů. Mezi ně patří 

Inženýrská informatika, která obsahuje ve studiu Systémovou integraci. 

3.1.4.1 Obor Inženýrská informatika 

Základní informace o oboru Inženýrská informatika se nacházejí v tabulce č.9. 

TABULKA 9: PŘEHLED OBORU INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční/Kombinovaně 

Titul Ing. 

Jazyk Čeština 

Školné - 

Příjímací řízení Písemný test 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Obor pokrývá teoretickou i praktickou problematiku aplikací moderních 

informačních technologií do celého komplexu aplikačního prostoru se zdůrazněním 

problematiky softwarových i hardwarových řešení informačních systémů, umělé 

inteligence, komunikačních a zabezpečovacích systémů a oblasti datové bezpečnosti. 
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Předmět Systémová integrace 

V následující tabulce č. 10 jsou zakladní parametry k absolvování předmětu 

Systémová integrace.  

TABULKA 10: PŘEHLED PŘEDMĚTU SI 3 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 2. ročník 

Semestr letní 

Předmět Povinně volitelný 

Přednášky 3 h/týdně 

Cvičení 2 h/týdně 

Kredity 6 

Ukončení Zk 

 

Cílem předmětu SI je dát studentům představu o moderním pojetí koncepce IT 

v organizacích a poskytnout jim základní rozhled v klíčových oblastech podnikového IT. 

Předmět je koncipován jako průřez současnými technologiemi a oblastmi moderního IT ve 

středním nebo velkém podniku. V předmětu se studenti seznámí s různámi aspekty 

podnikového IT.  

Tento předmět je kombinace technických a manažerskoekonomických témat, 

přičemž hlavní důraz je veden na konceptuální pochopení ICT v dnešních a budoucích 

podnicích.  

Cílem naučit studenty znalosti potřebné k systémové integraci a řízení projektů 

v prostředí dodavatele komplexního IS/IT řešení. [14] 
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3.2 Systémová integrace v Rakousku 

Seznam univerzit s technickým zaměřením, které zkoumám, jsou v příloze č. 11. 

Výběr univerzit s technickým zaměření v Rakousku je velice nízký. Většina univerzit 

v Rakousku je zaměřeno na umění, hudbu a historii.  

V následující tabulce se nacházejí tři univerzity, na kterých je vyučován předmět se 

shodným zaměřením, jako je Systémová integrace na VŠB. Univerzity, které obsahuje 

tabulka, patří mezi největší fakulty s technickým zaměřením v Rakousku.  

Tabulka má dvě části. V první části tabulky jsou názvy univerzit a na jakých 

fakultách a katedrách se Systémová integrace vyučuje. Systémová integrace se vyučuje 

v různých oborech nebo se vyučuje  pod jiným názvem. 

 

TABULKA 11: UNIVERZITY V RAKOUSKU S TECHNICKÝMI OBORY  

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Univerzity Fakulta Katedry Název oboru 

Předmět SI 

nebo podobný 

předmět 

RAKOUSKO  

Vysoká škola 

Kärnten 

Fakulta 

strojírenská & IT 

Institut elektroniky, 

komunikačních 

systému a 

automatizace 

Embedded 

Systems - Systems 

Design 

Systémová 

integrace 

Vysoká škola 

technická ve 

Vídni 

Fakulta 

výpočetních 

technologií 

Katedra výpočetní 

techniky 

Informační 

management a 

počítačové 

bezpečnosti 

Systémová 

integrace 

Vysoká škola 

technická 

Oberröstereich/

Hagenberg 

Fakulta 

informatiky, 

komunikace a 

medií 

Oddělení 

informatiky 

Inženýrská 

informatika a 

management 

Integrace 

informačních 

systémů 
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Druhá část tabulky obsahuje podrobné informace o Systémové integraci. Z tabulky 

zjišťuji, zda se SI vyučuje v bakalářském nebo magisterském studiu. V jakém ročníku 

a semestru se SI vyučuje a zda-li předmět Systémová integrace je předmětem povinným, 

povinně volitelný nebo volitelný.  

 

TABULKA 12: UNIVERZITY V RAKOUSKU S TECHNICKÝMI OBORY 2 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Univerzity 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

povinný/povinně 

volitelný/volitelný 

Ročník Semestr 

RAKOUSKO 

Vysoká škola 

Kärnten 

Magisterské 

studium  
povinný 1. ročník  letní semestr 

Vysoká škola 

technická ve 

Vídni 

Magisterské 

studium 
povinný 1. ročník letní semestr 

Vysoká škola 

technická 

Oberröstereich/

Hagenberg 

Magisterské 

studium 
povinný 1. ročník letní semestr 
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3.2.1 Vysoká škola Kärnten 

Vysoká škola v Kärntenu „University of Applied Sciences“, univerzita 

aplikovaných věd s mezinárodním zaměřením. Má bezprostřední praktický význam. 

Profesionální vyučující z průmyslu a obchodu poskytují mezinárodně orientované 

vysokoškolské vzdělání. 

Strojírenská a informační fakulta má na Institutu elektroniky, komunikačních 

systémů a automatizace obor Systems design. Vybrala jsem tento obor, protože ve 

studijním plánu se vyskytuje zkoumaný předmět Systémová integrace. 

3.2.1.1 Obor Systems design 

V tabulce č. 13 jsou o oboru Systém design potřebné informace ke studování. 

TABULKA 13: PŘEHLED OBORU SYSTEMS DESIGN 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční 

Titul MSc. 

Jazyk Anglický 

Školné € 363.36 za semestr 

Příjímací řízení Příjmací pohovor 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Systems Design je nový magisterský studijní program se zaměřením na návrh 

a realizaci komplexních systémů. Absolventi tohoto magisterského studijního programu 

mají schopnost porozumět a rozvíjet se v komplexních technických systémech v oblasti 

elektroniky a mechatroniky. V průběhu jejich vzdělávání, studenti získají hluboké znalosti 

v matematice, počítačové vědy, technické fyzice, kontrolních systémech, návrhu systému, 

robotice a teorie systémů. Tyto kvalifikace umožní absolventům převzít vedoucí postavení 

v oblasti výzkumu a vývoje v různých technických oblastech. 

Po prvním semestru si studenti mohou vybrat mezi pěti specifickými obory, 

kterými se dále budou zabývat: Vestavěné systémy, Vzdálené systémy, Senzorové 

systémy, Řídící systémy, Mechatronické systémy. 
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Ve  druhém semestru si studenti vybírají specializaci oboru a následující dva 

semestry se věnují právě vybrané specializaci. Vybírám Vestavěné systémy, kde se nachází 

předmět Systémová integrace. Ve čtvrtém semestru napíší studenti běhen stáže diplomovou 

práci. Po dokončení diplomové práce a státní závěrečné zkoušky po čtyřech semestrech, 

studenti získají titul „Master of Science in Engineering “, zkratka MSc. 

Stručný popis oddělení Vestavěných systému: 

Vestavěné systémy jsou elektronické součástky, které jsou integrované do jiných 

systémů, řízeny nebo monitorovány. Tyto systémy se skládají z kombinace hardwarových 

komponentů, sběrnicových systémů a softwaru. Vestavěné systémy jsou nedílnou součástí 

komunikačního vybavení, vozidel, lékařského vybavení, jakož i mechanických 

a průmyslových podniků.  

Obor System design se zaměřením na Vestavěné systémy je jedním ze čtyř 

nejnavštěvovanějších oborů v anglickém jazyce magisterského studia na této vysoké škole. 

Absolventi, jsou schopni orientovat se v oblasti elektroniky a mechatroniky a vytvoří 

komplexní technické systémy. Obor obsahuje předmět Systémovou integraci v druhém 

semestru studijního plánu. 

  



Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

2014  23 

Předmět Systémová integrace 

Tabulka č. 14 podrobněji představuje předmět Systémovou integraci. 

TABULKA 14: PŘEHLED PŘEDMĚTU SI 4 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 1. ročník 

Semestr letní 

Předmět Povinný 

Přednášky 2 h/týdně 

Cvičení 2 h/týdně 

Kredity 3 

Ukončení Z+Zk 

 

Stručný popis oboru Systémové integrace 

V průběhu systémové integrace, se studenti naučí základy a důležité pojmy, které 

slouží ke zlepšení komunikace mezi IT systémy. Pomáhájí rozvíjet plánování a realizaci 

integračních řešení. Cílem je poznat hlavní integraci podnikových aplikací. 

Získané dovednosti: 

Po úspěšném absolvování studia, jsou studenti schopni znát základní informační 

pojmy a datové formáty pro připojení IT systémů. Reprodukovat výhody a nevýhody 

integrace v informačních systémů podniku. 

Obsah výuky:  

 Webové služby  

 Integrace podnikových aplikací  

 Spolehlivost a komunikace s prostředím 

 Zprostřetkovatelské zprávy  

 Modelování podnikových procesů  

 Transakce [6] 
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3.2.2 Vysoká škola technická ve Vídni 

Vysoká škola Technikum Wien je v Rakousku největší univerzitou aplikovaných 

věd. Na vysoké škole Technikum Wien je kladen důraz nejen na poskytování vysoce 

kvalitní technické vzdělání, ale také na jazykové vzdělávání a subjekty se zaměřením na 

podnikání a osobní rozvoj. 

Na fakultě výpočetních technologií se nachází různé zajímavé obory, ale jen 

v jednom se vyučuje zkoumaný předmět Systémová integrace. Obor na této katedře se 

nazývá Informační management a počítačová bezpečnost.  

3.2.2.1 Obor Informační management a počítačová bezpečnost 

Tabulka č. 15 obsahuje základní informace oboru IMPB. 

TABULKA 15: PŘEHLED OBORU IMPB 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Kombinovaně 

Titul MSc. 

Jazyk Německý 

Školné € 363.36 za semestr 

Příjímací řízení Písemný test a Pohovor 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Stručný popis oboru Informační management a počítačová bezpečnost 

Rychle rostoucí objemy dat, rozsáhlé sítě v kyberprostoru a dostupnosti přístupu 

k informacím prostřednictvím mobilních služeb vede k potřebě nových přístupů. 

Témata, která obsahuje obor Informační management a počítačová bezpečnost: 

Informační management (Databázový management, Systémová integrace) 

Informační bezpečnost (IT bezpečnosti, Aplikovaná výpočetní bezpečnost) 

IT-organizace (Informační systém a IT-Management) 

Průřezové dovednosti (Řízení projektu, Angličtina pro pokročilé, Vedení týmu) 

Ekonomika a Právo 

Předmět systémová integrace 
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Tabulka č. 16 představuje základní informace o předmětu Systémové integrace ke 

studování v navazujícím magisterském studiu. 

TABULKA 16: PŘEHLED PŘEDMĚTU SI 5 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 1. ročník 

Semestr letní 

Předmět Povinný 

Přednášky 2 h/týdně 

Cvičení - 

Kredity 3 

Ukončení Zk 

Cílem předmětu je seznámit studenta se systémovými principy řízení, základy 

ekonomické kybernetiky a se zaměřením na informační systémy podniku. 

Obsahem je úvod do principů systémové integrace, základní pojmy, přehled o řízení 

a sdělování se zaměřením na informační systémy podniku, možnosti vytváření modelů 

reálného systému v hierarchicky uspořádaných systémech a časové vymezení 

integrovaných systémů řízení na strategické a taktické úrovni. [8] 
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3.2.3 Vysoká škola technická Oberröstereich – Hagenberg 

Fakulta informatiky, komunikace a médií nabízí širokou škálu studijních programů 

v oblasti informačních technologií. Má silné vazby na informační technologie průmyslu 

a moderní infrastrukturu.  

Institut informatiky nabízí různé obory ke studování. Níže přiblížím obor 

Inženýrská informatika a management. Studijní plán oboru Inženýrská informatika 

managemet obsahuje zkoumaný předmět s názvem Integrace v informačních systémech. 

3.2.3.1 Obor Inženýrská informatika a management 

Následující tabulka č. 17 obsahuje základní body o oboru Inženýrská informatika 

a management. 

TABULKA 17: PŘEDHLED OBORU INŽENÝRSKÁ INFORMATIKA A MANAGEMENT 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční 

Titul MSc. 

Jazyk Německý 

Školné € 363.36 za semestr 

Příjímací řízení Písemný test a Pohovor 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Inženýrská informatika se zabývá technikami a nástroji řízení informací. Konkrétně 

se vztahuje na metody plánování, analýzu, návrh a implementace informačních systémů, 

s nimiž také strategické obchodní cíle. Tyto dovednosti dává hlavní program "Informační 

inženýrství a management", které se dají využít v pracovní příležitosti odbornových 

a manažerských pozicích v oblasti IT řízení. 
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Předmět Integrace informačních systému 

V tabulce č. 18 jsou základní informace o předmětu Integrace informačních 

systémů. 

TABULKA 18: PŘEHLED PŘEDMĚTU INTEGRACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMU 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 1. ročník 

Semestr letní 

Předmět Povinný 

Přednášky 2 h/týdně 

Cvičení 2 h/týdně 

Kredity 3 

Ukončení Zk 

 

Student je schopen posoudit technické možnosti integrovaných datových zdrojů 

a používat základní metody. Pochopit aspekty databázových systémů, architektur, 

komponent a vyhodnocovat integrační řešení. 

Cvičení naváže na přednášky, ve kterých studenti vytvářejí návrh systémové 

integrace a zkouší implementovat informační systémy v praxi. Fakulta spolupracuje 

s různými podniky, které zadávají projekty studentům. Tím studenti získají praxi případně 

po ukončení studia pracovní místo. [7] 
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3.3 Systémová integrace v Německu 

Všechny mé popsané unvierzity Německa jsou v příloze č. 12, 13, 14. 

Tabulka č. 19 obsahuje tři univerzity Německa, na kterých se vyučuje předmět 

Systémová integrace. Tyto tři univerzity jsem si vybrala z důvodů vyčování Systémové 

integrace. V Německu se předmět Systémová integrace vyučuje jako samostatný předmět 

zřídka. 

TABULKA 19: UNIVERZITY V NĚMECKU S TECHNICKÝMI OBORY  

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Univerzity Fakulty Katedry/oddělení Název oboru 
Předmět SI nebo 

podobný předmět 

NĚMECKO  

Vysoká škola 

Liechtenstein 

Fakulta 

informatiky 
Institut informatiky 

Informační 

systémy 

Informační 

systémy a 

management 

Vysoká škola 

Hamburg 

Fakulta 

matematiky, 

výpočetní 

techniky a 

přírodních věd 

Oddělení informatiky Informatika 
Systémová 

integrace 

Vysoká škola 

Münster 

Fakulta 

informačních 

technologií 

Oddělení informační 

systém 

Informační 

systémy 

Informační 

systémy 
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V tabulka č. 20  popisuji předmět Systémová integrace na rakouských univerzitách 

v jakém studiu, ročníku a semestru se předmět vyučuje. 

 

TABULKA 20: UNIVERZITY V NĚMECKU S TECHNICKÝMI OBORY 2 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Univerzity 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

povinný/povinně 

volitelný/volitelný 

Ročník Semestr 

NĚMECKO  

Vysoká škola 

Liechtenstein 

Magisterské 

studium 
povinný 1. ročník letní semestr 

Vysoká škola 

Hamburg 

Magisterské 

studium 
povinný 1. ročník letní semestr 

Vysoká škola 

Münster 

Magisterské 

studium 
povinný 1. ročník zimní semestr 
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3.3.1 Vysoká škola Lichteinschtein 

Fakulta informatiky připravuje studijní programy spojeny s praxí a tím zajistí 

odbornou kvalifikaci. Studenti magisterského studia získají důkladné technické 

a informační znalosti, které je připraví dobře na dynamiku trhu práce.  

Institut informatiky nabízí obor Informační systémy. V tomto oboru Informační 

systémy se vyučuje Informační systémy a management. Předmět Informační systémy 

a management obsahuje zkoumaný předmět Systémovou integraci. Na této univerzitě se 

předmět nevyučuje jako samostatný předmět. 

3.3.1.1 Obor Informační systémy 

Obsahem tabulky č.21 je přehled základním informací oboru Informační systémy. 

TABULKA 21:PŘEHLED OBORU INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční 

Titul MSc. 

Jazyk Německý/Anglický 

Školné € 363.36 za semestr 

Příjímací řízení Písemný test a Pohovor 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Studium je zaměřeno na řízení informačních systémů, jsou to rozsáhlé aplikace, 

softwarové balíky, které podporují end-to-end procesy, podávání zpráv analytických údajů 

v různých organizačních uspořádání.  

Témata: Podnikové aplikace, E-Commerce, Správa znalostí, Stavební informační 

systém, Řízení projektů a globálních systém, podnikových procesů v SAP, Systémová 

integrace v podnicích 

Cílem oboru Informační systémy je znát základní pojmy, definice v oblasti 

podnikových systémů a aplikačních systémů. Studenti pochopí výhody řízení informačních 

systémů pro udržitelnou konkurenční výhodu. 
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Předmět Informační systémy a management 

V tabulce č. 22 se nachází základní parametry předmětu Informační systémy 

a management. 

TABULKA 22: PŘEHLED PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ SYSTÉMY A MANAGEMENT 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 1. ročník 

Semestr letní 

Předmět Povinný 

Přednášky 2 h/týdně 

Cvičení 2 h/týdně 

Kredity 4 

Ukončení Zk 

 

Studenti hodnotí použitelnost softwarových řešení v různých obchodních scénářů 

pomocí komplexních programů a hodnocení. Dokážou popsat význam pro integraci 

procesů podnikového řetězce. 

Ve cvičení studenti identifikují obchodní problémy, které se obvykle objeví na 

návrhu a využití podnikových systémů. Studenti vyvíjí řešení, jak těmto problémům 

předejít. Ve čvičení se implementují různé IT systémy. Studenti na cvičení převážně 

pracují se softwarem SAP. 

V předmětu „Informační systémy a management“ je obsahem Systémová integrace. 

V tomto předmětu je zaměřena na Systémovou integraci v podnicích. Systémová integrace 

je spojena s managementem podniku. [10] 

  



Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

2014  32 

3.3.2 Vysoká škola Hamburg 

Institut informatiky na univerzitě v Hamburku, je jedním z hlavních institucí 

počítačové vědy v Německu ve specializovaných oblastech výuky a výzkumu. Výzkumné 

aktivity se týkají různých oblastí spolupráce s partnery v oblasti vědy a průmyslu doma 

i v zahraničí.  

Fakulta matematiky, výpočetní techniky a přírodních věd nabízí na Institutu 

informatiky ke studování obor Informační technologie ve, kterém se vyučuje předmět 

Systémová integrace. 

3.3.2.1 Obor Informační technologie 

Přehled základních informací oboru Informační technologie je v tabulce č. 23. 

TABULKA 23: PŘEHLED OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční 

Titul MSc. 

Jazyk Německý/Anglický 

Školné € 363.36 za semestr 

Příjímací řízení Písemný test a Pohovor 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Uchazeči získají praktické dovednosti v oblasti výpočetní techniky, které je připraví 

na splnění projektu v regionu pro zvýšení produktivity a efektivity v rychle se měnícím 

technologickém světě.  

Obsah předmětu zahrnuje databazové a informační systémy, které se zabývají především 

modelovaním, architektury a realizaci konceptů pro správu dat v komplexních 

softwarových systémech. 
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Předmět Systémová integrace 

Tabulka č. 24 zobrazuje zakladní informace předmětu Systémová integrace. 

TABULKA 24: PŘEHLED PŘEDMĚTU SI 6 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 1. ročník 

Semestr letní 

Předmět Povinný 

Přednášky 2 h/týdně 

Cvičení - 

Kredity 4 

Ukončení Zk 

 

Integrace datových zdrojů je velkou výzvou, která bude v dohledné době 

předmětem výzkumu. Předmět se zabývá přístupy "DB-based middleware", které slouží 

k integraci informací do informačních systémů na vyšší úrovni. 

Zahrnuje, mimo jiné přístupy k mapování schématu a transformaci dotazu, 

integrace externích datových souborů v (objektově-relačním) databázovém systému, 

výměna Web-based přístup k databázi a data XML. [9] 
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3.3.3 Vysoká škola Münster 

Fakulta informačních technologií je zaměřena na obory věnovány IT. Hlavní obor 

fakulty informačních technologií na institutu informatiky je obor Informační systémy. Tato 

fakulta neobsahuje předmět Systémovou integraci jako samostatný předmět. V předmětu 

Informační systémy obsah výuky je také věnován mimo jiné Systémové integraci. 

Absolventi oboru Informačních systémů posoudí a správně nakonfigurují 

sofistikované informační technologie pro použití v podnicích a správních orgánů. Studijní 

program připravuje studenty na kariéru v oblasti výzkumu a praxe. Program připravuje 

studenty na budoucí kariéru v oblasti IT. 

3.3.3.1 Obor Informační systémy 

Tabulka č. 25 obsahuje základní informace o oboru Informační systémy. 

TABULKA 25: PŘEHLED OBORU INFORMAČNÍ SYSTÉMY  

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Typ studia Magisterské 

Délka studia 4. semestry 

Froma studia Prezenční 

Titul MSc. 

Jazyk Německý/Anglický 

Školné € 363.36 za semestr 

Příjímací řízení Písemný test a Pohovor 

Vstupní požadavky Bakalářský diplom 

 

Obor Informačních systémy poskytuje rovnováhu inženýrských a manažerských 

metod, technik a přístupů. Připravuje studenty pro výzkumné pozice v průmyslu 

a akademické sféry, tak i pro manažerské a poradenské pozice.  

Po prvním roce navazujícího studia v oblasti informačních systémů studenti si 

vybírají dva ze šesti programů.  
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Programy informačních systémů:  

 Management 

 Podnikové technologie 

 Informační management  

 Podnikové sítě 

 Vývoje informačních systémů 

 Logistika a výroby 

Ke konci každého semestru se píšou písemné testy s průřezem celého semestru. 

 

Předmět Informační systémy 

Předmět Informační systémy se studuje v magisterském studiu a ostatní informace 

zobrazuje tabulka č. 26. 

TABULKA 26: PŘEHLED PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ SYSTÉMY 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Ročník 1. ročník 

Semestr zimní 

Předmět Povinný 

Přednášky - 

Cvičení 2 h/týdně 

Kredity 6 

Ukončení Zk 

 

Cíl předmětu Informační systémy: 

Studenti získají znalosti a porozumění informačních systémů, a to jak široké 

znalosti oboru a výrazně hlubší znalosti z oblasti komplexních informačních systémech, 

integračních procesů a vývoje systému. 

Schopnost kriticky a systematicky integrovat poznatky, analyzovat, vyhodnotit 

a řešit složité IT problémy a situace, a to i při omezených informací. Obeznámenost 

s platnými postupy pro vývoj komplexních informačních systémů v různých organizačních 

kontextech. [11] 
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4 Realizace průzkumu vnímání předmětu Systémová integrace mezi 

studenty oboru ISM 

4.1 Charakteristika a cíl průzkumu 

Analýza výuky Systémové integrace byla provedena mezi studenty oboru 

Informační a systémový management na HGF VŠB-TUO. Hlavním cílem bylo zjistit, jak 

hodnotí studenti výuku systémové integrace. Analýzu jsem prováděla pomocí dotazníku, 

který jsem zhotovila pomocí www.survio.com. Dotazník jsem sestavila tak, aby obsahoval 

určité spektrum otázek, z něhož mi vyplynuly potřebné údaje pro mou analýzu. Dotazník 

byl zcela anonymní a obsahoval 12 otázek. Z toho bylo 8 otázek uzavřených a 4 otevřené 

otázky. Dotazník jsem konzultovala s Ing. Markétou Rolčíkovou, Ph.D. a vedoucím mé 

bakalářské práce Ing. Romanem Danelem, Ph.D. Dotazník je k nahlédnutí v příloze č. 1. 

nebo také na http://www.survio.com/survey/d/Q2M9B9N7T7O0Z4R8D. Vyhodnocení 

dotazníku jsem zpracovala v programu Microsoft Excel. Dotazování probíhalo na 

webových stránkách ve dnech od 9. března do 15. dubna. Respondenti – studenti oboru 

ISM byli vyzváni k vyplnění dotazníku pomocí e-mailu, který jsem jim rozeslala. 

4.2 Sběr dat 

Internetový odkaz jsem rozeslala všem skupinám oboru ISM ze školního e-mailu. 

Obor ISM se vyučuje také na Institutu kombinovaného studia v Mostě na Hornicko-

geologické fakultě VŠB-TUO. Také studentům studujícím v Mostě jsem poslala ze 

školního e-mailu dotazník. Oslovila jsem tedy studenty jak prezenčního formy studia, tak 

studenty kombinovaného formy studia. Dotazník zodpovědělo 48 respondentů. 

  

http://www.survio.com/
http://www.survio.com/survey/d/Q2M9B9N7T7O0Z4R8D
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4.3 Vyhodnocení jednotlivých otázek dotazníku 

 

GRAF 1: Jak jste absolvoval/a předmět SYSTÉMOVÁ INTEGRACE? 

Pramen:[vlastní zpracování]  

 

První otázkou jsem získala odpovědi, že 77 % dotazovaných respondentů 

odpovědělo na zmíněnou otázku „úspěšně“. Což znamená, předmět byť je težký, dá se 

absolvovat bez výraznějších překážek. Dále je z grafu vidět, že 15 % studentů prošli 

předmět „Opakovaně, ale úspěšně.“ A zbylých 8 % respondentů odpovědělo „Neúspěšně“. 

To znamená, že buď opakují předmět, ročník nebo byli vyloučeni ze školy. Tabulku 

získaných odpovědí najdete níže, viz tabulka 27. 

 

TABULKA 27: JAK JSTE ABSOLVOVAL/A PŘEDMĚT SYSTÉMOVÁ INTEGRACE?  

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Odpověď Počet dotazovaných Procentuální vyjádření 

Úspěšně 37 77 % 

Opakovaně, ale úspěšně 7 15 % 

Neúspěšně 4 8 % 

77% 

15% 

8% 

1. Jak jste absolvoval/a předmět 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE? 

Úspěšně

Opakovaně, ale úspěšně

Neúspěšně
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GRAF 2: Byl pro Vás výklad na přednášce srozumitelný?  

Pramen:[vlastní zpracování]  

 

  Na grafu vidíme, že pro 90 % studentů byl předmět systémová integrace 

srozumitelný. Avšak pro 10 % respondentů předmět nebyl srozumitelný.  

 

TABULKA 28: BYL PRO VÁS PŘEDMĚT SROZUMITELNÝ? 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Odpověď Počet dotazovaných Procentuální vyjádření 

Ano 43 90 % 

Ne 5 10 % 

 

  

90% 

10% 

2. Byl pro Vás výklad na přednášce 

srozumitelný? 

Ano

Ne
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GRAF 3: NAVAZOVAL OBSAH CVIČENÍ NA OBSAH PŘEDNÁŠEK? 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Výsledkem grafu je, že 69 % respondentů odpovědělo, že obsah cvičení navazuje 

na přednášky. 31 % respondentů odpověděli, že nenavazoval obsah přednášek na cvičení. 

 

TABULKA 29: NAVAZOVAL OBSAH CVIČENÍ NA OBSAH PŘEDNÁŠEK? 

PRAMEN:[VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ] 

Odpověď Počet dotazovaných Procentuální vyjádření 

Ano 33 69 % 

Ne 15 31 % 

 

  

69% 

31% 

3. Navazoval obsah cvičení na obsah 

přednášek? 

Ano

Ne
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GRAF 4: BYL PRO VÁS OBSAH CVIČENÍ DOSTAČUJÍCÍ?  

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

Obsah cvičení pro respondenty byl dostačující v 87 %, avšak pro 13 % respondentů 

obsah cvičení dostačující nebyl. Podle odpovědí, které najdete v bodech níže, respondenti 

převážně odpovídali, že cvičení by mělo být obohaceno více procvičováními a příklady 

z praxe. Otevřená odpověď „Ne“ obsahovala následující tvrzení: 

 „Přednášky byly vždy srozumitelné, ale bylo by třeba doplnit pár 

praktičtějších příkladu.“ 

 „Rád bych viděl na cvičení více praktických věcí.“ 

 „Myslel jsem, že budeme procvičovat více SQL.“ 

 „Předmětu jsem nerozuměl.“ 

 „Ne, danému předmětu jsem nerozuměl.“ 

  

87% 

13% 

4. Byl pro Vás obsah cvičení 

dostačující? 

Ano

Ne, uveďte v čem

prosím.
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GRAF 5: Jak by, jste zhodnotil/a složitost předmětu?  

Pramen:[vlastní zpracování]  

Úkolem této otázky, bylo zjistit, jak složitý byl předmět Systémová integrace pro 

studenty. Jedna z nejdůležitějších otázek dotazníku.  

Z grafu č. 5 jsem se dozvěděla, že pro 50 % studentů byl předmět „průměrný“, což 

znamená ani ne příliš lehký, ani ne příliš těžký. Dle 23 % respondentů byl předmět 

„obtížný“, pro 8 % velmi obtížný. 19 % respondentů odpovědělo, že předmět byl 

„jednoduchý“ Odpověď „Velmi jednoduchý“ nevybral žádný student. Z toho vyplývá, že 

předmět systémová integrace není pro studenty jednoduchým předmětem.  

Tím to se vrátím k otázce č. 1, dle které 77 % studentů absolvovalo předmět SI 

úspěšně. Vyučující vede studenty velmi dobře, i přesto, jak tento předmět je složitý většina 

studentů absolvovalo. V příloze č. 2 se nachází tabulka č. 30 s přesnými hodnotami. 
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GRAF 6: Byl pro Vás předmět přínosným?  

Pramen:[vlastní zpracování]  

 

U šesté otázky „ Byl pro Vás předmět přínosným?“ respondenti vybírali ze dvou 

možností odpovědí -  „ Ano nebo Ne“. S tím, že u možnosti „Ne“ mohli rozepsat, proč pro 

ně předmět nebyl přínosným. Pro 92 % respondentů byl předmět přínosným, pro 8 % 

nebyl. Odpovědi na otázku „Ne“ byly uvedeny: 

 „Předmětu jsem nerozuměl, byl bych rád za více praktických přikladů.“ 

 „Nemyslím si, že bych těchto věcí využívala dále v praxi.“ 

 „Předmět mě nebavil, přišel mi nudný“ 

 „Nevyužitelný v praxi.“ 

  

92% 

8% 

6. Byl pro Vás předmět přínosným? 

Ano

Ne, uveďte, proč.
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GRAF 7: O co by bylo, podle Vás,  rozšířit obsah předmětu? 

Pramen:[vlastní zpracování]  

 

U sedmé otázky ze 73 % respondentů shodlo, že by mělo být „více příkladů 

z praxe“. Dalé 21 % studentů vyhovoval předmět tak jak je, 4 % studentů by uvítalo více 

teorie. 2 % a to je jeden respondent, který odpověděl jinak. Uvedl následující odpověď: 

 „Více procvičování příkazu MY-SQL“ 
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GRAF 8: Splnila náplň předmětu Vaše očekávání? 

Pramen:[vlastní zpracování]  

 

Náplň předmětu splnila očekávání u 85 % respondentů. S obsahem předmětu 

nebylo spokojeno a nesplnilo náplň očekávání 15 % respondentů. Na tuto otevřenou otázku 

odpověděli respondenti těm, co nesplnila náplň předmětu očekávání takto: 

 „Jak již jsem zmiňoval výše, byl bych spokojený s více praktickými 

příklady.“ 

 „Očekával jsem od tohoto předmětu více.“ 

 „Nevyužitelný v praxi.“ 

 „Čekal bych více praktických ukázek.“ 

 „Předmět byl nudný.“ 

 „Chtělo by více teorie z praxe.“ 

 „Málo praxe.“ 

  

85% 

15% 

8. Splnila náplň předmětu Vaše 

očekávání? 

Ano, splnila.

Ne, nesplnila. Uveďte
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GRAF 9: OTÁZKA Č. 9. A 10. 

 Pramen:[vlastní zpracování] 

 

Otázku z dotazníku č. „9. Který ročník HGF VŠB-TUO navštěvujete?“ a otázku č. 

„10. Jaký typ studia studujete?“ jsem sjednotila do jednoho grafu. 

Z grafu vyplynulo, že nejčastěji odpovídali studenti 3. ročníku bakalářského studia, 

56 %. Na druhém místě vyplňovali dotazník studenti 2. ročníku bakalářského studia 27 %. 

Ti měli čerstvě po skončení předmětu Systémové integrace, tak si připomněli, čím prošli 

a co si z toho předmětu vzali. Dále studenti 1. ročníku magisterského studia vyplnili 

dotazník a to 9 % a nakonec 8 % respondentů 2. ročník magisterského studia vyplnilo 

dotazník.  

Na 10. otázku „ Jaký typ studia studujete?“ respondenti odpověděli 81 % 

prezenčního studia a zbylých 19 % respondentů, kteří mi odpověděli, studují kombinovaně. 

V příloze č. 3 a 4. se nachazí tabulky odpovědí otázek z dotazníku č. 9. a 10. 
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GRAF 10: OTÁZKA Č. 11. A 12.  

 Pramen:[vlastní zpracování] 

 

Otázku dotazníku č. 11. a 12. jsem zobrazila v grafu č. 10. 

Jedenáctou otázkou jsme zjistili, pohlaví respondentů, kteří vyplňovali dotazník. 

Kolik mužů a kolik žen. Z grafu vidíme, že ze 48 respondentů vyplnilo dotazník, z toho   

85 % byli muži a z 15 % ženy. To nám dokazuje, že obor Informační a systémová 

management je atraktivnější pro muže, než pro ženy. Tabulka k této otázce je v příloze 

č. 5. 

Poslední otázkou je „věk“ respondenta. Nejvíce respondentů a to 39 % odpovídalo, 

že jsou ve věku 22-24 let, dále studenti ve věku 19-22 let je  33 %.  15 %  respondentů ve 

věku 24-26 let. 9 %  odpovídalo ve věku 29-44 let a nakonec ve věku 26-29 let odpovědělo 

jen 4 % respondentů. Jeden respondent neuvedl věk. V příloze č. 6 se nach8zí obrázek 

s detailním věkem respondentů. 

Shrnutí dotazníku 

Respondenti uvádějí, že nejslabším místem současného stavu výuky Systémové 

integrace na VŠB-TUO je málé množství procvičování příkladů z praxe. 
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5 Závěr 

Tématem mé bakalářské práce byla analýza výuky Systémové integrace na 

vysokých školách v ČR, Rakousku a Německu. Výsledkem je souhrn dat, včetně 

vyhodnocení, ze kterého může vyučující vycházet při zlepšování kvalit vyučování. 

První část bakalářské práce byla analýza předmětu Systémové integrace v ČR, 

Německu a Rakousku. Prozkoumala jsem, na kterých fakultách se vyučuje Systémová 

integrace a popsala v tabulkách do detailů. Tím jsem zjistila, že většinou na všech 

univerzitách, které jsem analyzovala, se předmět Systémová integrace vyučuje na 

navazujícím magisterském studiu. Jedna z univerzit, na které se vyučuje předmět 

Systémová integrace v bakalářském studiu, je Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava. 

Zjistila jsem, že se předmět Systémová integrace většinou nevyučuje jako 

samostatný předmět na univerzitách s technickým zaměřením v  Německu a Rakousku. 

Univerzity na, kterých se samostatně nebo pod jiným názvem se stejným obsahem vyučuje 

předmět Systémová integrace, jsem uvedla v mé bakalářské práci. V příloze č. 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14 najdeme všechny univerzity, které jsem vyhledala. 

V druhé části mé práce jsem provedla analýzu předmětu Systémové integrace na 

VŠB pomocí dotazníku. Otázky jsem konzultovala s Ing. Markétou Rolčíkovou, Ph.D. 

a Ing. Romanem Danelem, Ph.D. vedoucím mé práce. Otázky z dotazníku jsem 

rozeslala respondentům oboru ISM na VŠB-TU Hornicko-geologické fakultě 

prostřednictvím internetu. Cílem bylo zjistit, zda studenti byli spokojeni s předmětem 

Systémová integrace. Vyhodnocení dotazníku jsem zobrazila pomocí grafů ve čtvrté 

kapitole. Studenti si představovali více praktických příkladů ve cvičení, ale s obsahem 

předmětu SI byli spokojeni. 

Analýza bude doufám užitečná a podá Hornicko-geologické fakultě a jejím 

vyučujícím potřebné informace pro zlepšení výuky Systémové integrace a poslouží pro 

další vývoj a vylepšování chodu vyučování předmětu. 
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Příloha 1: Dotazník 

Výuka SYSTÉMOVÉ INTEGRACE na VŠB 

Dobrý den,  

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího 

dotazníku, který poslouží jako zpětná vazba výuky v předmětu Systémové integrace 

a také k vypracování mé bakalářské práce. 

Předem děkuji za Váš čas. 

Jurečková Dominika 

 

1. Jak jste absolvoval/a předmět Systémová integrace? 

o Úspěšně 

o Opakovaně, ale úspěšně 

o Neúspěšně 

 

2. Byl pro Vás výklad na přednášce srozumitelný? 

o Ano 

o Ne 

 

3. Navazoval obsah cvičení na obsah přednášek? 

o Ano 

o Ne 

 

4. Byl pro Vás obsah cvičení dostačující? 

o Ano 

o Ne, uveďte v čem prosím,……………………………………… 

 

5. Jak by jste zhodnotil/a složitost předmětu? 

o Velmi jednoduchý 

o Jednoduchý 

o Průměrný 

o Obtížný 

o Velmi obtížný 

 

6. Byl pro Vás předmět přínosným? 

o Ano 

o Ne, uveďte v čem prosím,………………………………… 

 

7. Splnila náplň předmětu Vaše očekávání?  

o Ano, splnila. 

o Ne, nesplnila. Uveďte, v čem nesplnila očekávání……….. 
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8. O co by bylo, podle Vás, rozšířit obsah předmětu? 

o Více teorie 

o Více příkladů z praxe 

o Nic 

o Jiná, uveďte, prosím………………………………………. 

 

9. Který ročník vysoké školy navštěvujete? 

o 2. ročník bakalářského studia 

o 3. ročník bakalářského studia 

o ročník magisterského studia 

o ročník magisterského studia 

 

10. Jaký typ studia studujete? 

o Prezenční 

o Kombinované 

 

11. Pohlaví? 

o Žena 

o Muž 

 

12. Věk? Uveďte číslem. 
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Příloha 2: Jak by, jste zhodnotil/a složizost předmětu? 

 

 

Graf 5: Jak by jste zhodnotil/a složitost předmětu?  

Pramen:[vlastní zpracování]  

 

TABULKA 30: Jak by jste zhodnotil/a složitost předmětu? 

Pramen:[vlastní zpracování]  

Odpověď Počet dotazovaných Procentuální vyjádření 

Velmi jednoduchý 0 0 % 

Jednoduchý 9 19 % 

Průměrný 24 50 % 

Obtížný 11 23 % 

Velmi obtížný 4 8 % 
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Příloha 3: Který ročník HGF-TUO navštěvujete? 

 

Graf 9: Otázka č. 9 

Pramen:[vlastní zpracování] 

 

TABULKA 31: Který ročník HGF VŠB-TUO navštěvujete?  

Pramen:[vlastní zpracování] 

Ročník počet dotazovaných procentuální vyjádření 

2. bakalářského studia 13 27 % 

3. bakalářského studia 27 56 % 

1. magisterského studia 4 9 % 

2. magisterského studia 4 8 % 
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Příloha 4: Jaký typ studia studujete? 

 

 

 

Graf 9: Otázka č. 10 

Pramen:[vlastní zpracování] 

 

TABULKA 32: Jaký typ studia studujete?  

Pramen:[vlastní zpracování] 

Odpověď Počet dotazovaných Procentuální vyjádření 

Prezenčně 39 81 % 

Kombinovaně 9 19 % 
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Příloha 5: Pohlaví? 

 

 

 

Graf 10: Otázka č. 11 

Pramen:[vlastní zpracování] 

 

TABULKA 33: Pohlaví?  

Pramen:[vlastní zpracování] 

Odpověď Počet dotazovaných Procentuální vyjádření 

Žena 7 15 % 

Muž 41 85 % 
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Příloha 6: Věk? 

 

 

 

Graf 10: Otázka č. 12 

Pramen:[vlastní zpracování] 

 

OBRÁZEK 1: Věk? 

Pramen:[vlastní zpracování]  
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 Příloha 7: Tabulka ČR univerzit 

 

Univerzity Fakulta Katedry 
Název 

oboru 

Předmět 

SI nebo 

podobný 

předmět 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

Povinný/ 

povinně 

volitelný/ 

volitelný 

Ročník Semestr Web 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Vysoká škola 

báňská v 

Ostravě 

Hornicko-

geologická 

fakulta 

Institut 

ekonomiky a 

systému 

řízení / 

Nerostné 

suroviny 

Informační 

a 

systémový 

managemen

t 

SI 
Bakalářské 

studium 
povinný 2. ročník zimní semestr http://www.hgf.vsb.cz/cs/  

Česká 

zemědělská 

univerzita v 

Praze 

Provozně 

ekonomická 

fakulta 

Katedra 

informačního 

inženýrství 

Systémové 

inženýrství 
SI 

Magisterské 

studium 
povinný 2. ročník zimní semestr 

http://wp.czu.cz/cs/index.

php/?r=1075&mp=subjec

ts.info&code=EIE11E  

Vysoké účetní 

technické v 

Brně 

Fakulta 

informačních 

technologií 

Institut 

informatiky a 

výpočetní 

techniky 

Systémová 

integrace s 

Jbossem 

SI 
Magisterské 

studium 
kurz 

1 celý 

semestr 

zimní a letní 

semestr 

http://www.fit.vutbr.cz/st

udy/msc/branch-

l.php?id=23 

Vysoká škola 

ekonomická v 

Praze 

Fakulta 

informatiky a 

statistiky 

Institut 

Informačních 

technologií 

Informační 

systémy a 

technologie 

Integrace v 

informačníc

h 

systémech 

Magisterské 

studium 

povinně 

volitelný 
2. ročník 

zimní/letní 

semestr 

http://fis.vse.cz/wp-

content/uploads/2014/08/

Informacni_technologie_

mgr_2014.pdf 

Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové 
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Příloha 8: Tabulka ČR univerzit 1.2 

 

 

Univerzity Fakulta Katedry 
Název 

oboru 

Předmět SI 

nebo 

podobný 

předmět 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

Povinný/ 

povinně 

volitelný/ 

volitelný 

Ročník Semestr Web 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Slezská 

univerzita v 

Opavě 

Filozofická 

přírodovědeck

á fakulta v 

Opavě 

Ústav 

informatiky 

Aplikovaná 

informatika 
SI 

Magisterské 

studium 
povinný 2. ročník letní semestr 

http://www.slu.cz/fpf/cz/s

tudijni-

oddeleni/prijimaci-

rizeni/2015-

2016/programy/nav/ 

Západočeská 

univerzita v 

Plzni 

Fakulta 

aplikovaných 

věd 

Katedra 

informatiky 

a výpočetní 

techniky 

Inženýrská 

informatika 
SI 

Magisterské 

studium 
povinný 2. ročník letní semestr 

https://courseware.zcu.cz/

wps/portal/!ut/p/c4/04_S

B8K8xLLM9MSSzPy8x

Bz9CP0os3hz_0B34wA

XIwN_fyMzA0-

DQFfTEHN3YwN3I_3g

5GL9gmxHRQApSNY-/  

České vysoké 

technické 

učení v Praze 

Fakulta 

informačních 

technologií 

  Informatika 

Integrace v 

informačníc

h systémech 

Magisterské 

studium 
volitelný 2.ročník 

letní/zimní 

semestr 

https://fit.cvut.cz/sites/def

ault/files/oborove_predm

ety_mgr.pdf  

Technická 

univerzita v 

Liberci 

Fakulta 

mechatroniky 

a informatiky 

a 

mezioborovýc

h studií 

  

Elektrotechn

ika a 

informatika 

Teorie 

systémů pro 

techniky 

Bakalářské 

studium 
povinný 2. ročník letní semestr 

http://www.fm.tul.cz/akre

ditaceIL-

20150228/pdf/List-

D_TES.pdf 

Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové 

integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

https://courseware.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_fyMzA0-DQFfTEHN3YwN3I_3g5GL9gmxHRQApSNY-/
https://courseware.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_fyMzA0-DQFfTEHN3YwN3I_3g5GL9gmxHRQApSNY-/
https://courseware.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_fyMzA0-DQFfTEHN3YwN3I_3g5GL9gmxHRQApSNY-/
https://courseware.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_fyMzA0-DQFfTEHN3YwN3I_3g5GL9gmxHRQApSNY-/
https://courseware.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_fyMzA0-DQFfTEHN3YwN3I_3g5GL9gmxHRQApSNY-/
https://courseware.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_fyMzA0-DQFfTEHN3YwN3I_3g5GL9gmxHRQApSNY-/
https://courseware.zcu.cz/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hz_0B34wAXIwN_fyMzA0-DQFfTEHN3YwN3I_3g5GL9gmxHRQApSNY-/
https://fit.cvut.cz/sites/default/files/oborove_predmety_mgr.pdf
https://fit.cvut.cz/sites/default/files/oborove_predmety_mgr.pdf
https://fit.cvut.cz/sites/default/files/oborove_predmety_mgr.pdf
http://www.fm.tul.cz/akreditaceIL-20150228/pdf/List-D_TES.pdf
http://www.fm.tul.cz/akreditaceIL-20150228/pdf/List-D_TES.pdf
http://www.fm.tul.cz/akreditaceIL-20150228/pdf/List-D_TES.pdf
http://www.fm.tul.cz/akreditaceIL-20150228/pdf/List-D_TES.pdf
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Příloha 9: Tabulka ČR univerzit 1.3 

Univerzity Fakulta Katedry Název oboru 

Předmět SI 

nebo 

podobný 

předmět 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

Povinný/ 

povinně 

volitelný/ 

volitelný 

Ročník Semestr Web 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Technická 

univerzita v 

Liberci 

Fakulta 

mechatroniky a 

informatiky a 

mezioborových 

studií 

  

Elektrotechni

ka a 

informatika 

Řízení kvality 

a integrace v 

systémů v 

podniku 

Bakalářské 

studium 
povinný 1.ročník 

letní 

semestr 

http://www.fm.tul.cz/ak

reditaceIL-

20150228/pdf/List-

D_RKI.pdf 

Univerzita 

Pardubice 

Fakulta 

elektrotechniky 

a informatiky 

Systémové 

inženýrství a 

informatika 

Informatika 

ve veřejné 

správě 

Úvod do 

systémové 

integrace 

Bakalářské 

studium 
povinný 3.ročník 

letní 

semestr 

https://www.upce.cz/stu

dium/obory-

detail.html?obor=355 

Univerzita 

Pardubice 

Fakulta 

elektrotechniky 

a informatiky 

Systémové 

inženýrství a 

informatika 

Regionální a 

informační 

management 

Úvod do 

systémové 

integrace 

Bakalářské 

studium 
povinný 3.ročník 

letní 

semestr 

https://www.upce.cz/stu

dium/obory-

detail.html?obor=355 

Vysoká škola 

manažerské 

informatiky,e

konomiky a 

práva,a.s. 

Praha 

  
Katedra 

informatiky 

Aplikovaná 

informatika/I

nformační 

technologie 

Objektově 

orientovaná 

analýza a 

návrh IS 

Bakalářské 

studium 
povinný 2.ročník zimní 

http://www.vsmiep.cz/p

ro-zajemce/studijni-

obory/aplikovana-

informatika 

Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové integrace 

na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 
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Příloha 10: Tabulka ČR univerzit 1.4 

  

Univerzity Fakulta Katedry Název oboru 

Předmět SI 

nebo 

podobný 

předmět 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

Povinný/ 

povinně 

volitelný/ 

volitelný 

Ročník Semestr Web 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Univerzita 

J.E.Purkyně 

v Ústí nas 

Labem 

Přírodovědecká 

fakulta 

Katedra 

informatiky 

Aplikovaná 

informatika 
SI 

Bakalářské 

studium 
      

https://ki.ujep.cz/pro-

uchazece/prehled-

studijnich-

programu/informacni-

systemy-bc/  

Masarykova 

univerzita  

Fakulta 

informatiky 
  

Aplikovaná 

informatika 
SI 

Magisterské 

studium 
      

http://www.jobs.cz/vyso

ke-skoly/masarykova-

univerzita/fakulta-

informatiky/  

Jihočeská 

univerzita v 

Českých 

Budějovicích 

Přírodovědecká 

fakulta 

Ústav 

aplikované 

informatiky 

Aplikovaná 

informatika 
SI 

Magisterské 

studium 
      https://www.jcu.cz/ 

Bankovní 

institut 

vysoká škola 

    

Informační 

technologie a 

management 

Podnikové 

informační 

systémy 

Magisterské 

studium 
povinný 1. ročník letní 

http://www.bivs.cz/imag

es/stories/BIVS/K101/stu

dijni_plany/itm.pdf 

Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové 

integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

https://ki.ujep.cz/pro-uchazece/prehled-studijnich-programu/informacni-systemy-bc/
https://ki.ujep.cz/pro-uchazece/prehled-studijnich-programu/informacni-systemy-bc/
https://ki.ujep.cz/pro-uchazece/prehled-studijnich-programu/informacni-systemy-bc/
https://ki.ujep.cz/pro-uchazece/prehled-studijnich-programu/informacni-systemy-bc/
https://ki.ujep.cz/pro-uchazece/prehled-studijnich-programu/informacni-systemy-bc/
http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/masarykova-univerzita/fakulta-informatiky/
http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/masarykova-univerzita/fakulta-informatiky/
http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/masarykova-univerzita/fakulta-informatiky/
http://www.jobs.cz/vysoke-skoly/masarykova-univerzita/fakulta-informatiky/
http://www.bivs.cz/images/stories/BIVS/K101/studijni_plany/itm.pdf
http://www.bivs.cz/images/stories/BIVS/K101/studijni_plany/itm.pdf
http://www.bivs.cz/images/stories/BIVS/K101/studijni_plany/itm.pdf
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Příloha 11: Tabulka Rakouských univerzit 

 

Univerzity Fakulta Katedry 
Název 

oboru 

Předmět SI 

nebo 

podobný 

předmět 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

Povinný/ 

povinně 

volitelný/ 

volitelný 

Ročník Semestr Web 

NĚMECKO 

Vysoká škola 

Kärnten 

Strojírenská 

& IT 

Institut 

elektroniky, 

komunikačníc

h systému a 

automatizace 

Embedded 

Systems - 

Systems 

Design 

Systémová 

integrace 

Magisterské 

studium  
povinný 1.ročník  

letní 

semestr 
http://www.fh-kaernten.at/ 

Vysoká škola 

technická ve 

Vídni 

Fakulta 

výpočetních 

technologií 

Katedra 

výpočetní 

techniky 

Informační 

management 

a počítačové 

bezpečnosti 

Systémová 

integrace 

Magisterské 

studium 
povinný 1.ročník 

letní 

semestr 

http://www.technikum-

wien.at/studium/master/info

rmationsmanagement_und_

computersicherheit/studium

/studienplan/ 

Vysoká škola 

technická 

Oberröstereich

/Hagenberg 

Fakulta 

informatiky,

komunikace 

a medií 

Oddělení 

informatiky 

Inženýrská 

informatika 

a 

management 

Integrace 

informačníc

h systémů 

Magisterské 

studium 
povinný 1.ročník 

letní 

semestr 

http://www.fh-

ooe.at/studiengaenge/maste

r/sim/  

Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové 

integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

http://www.fh-ooe.at/studiengaenge/master/sim/
http://www.fh-ooe.at/studiengaenge/master/sim/
http://www.fh-ooe.at/studiengaenge/master/sim/
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Příloha 12: Tabulka Německých univerzit 

Univerzity Fakulta Katedry 
Název 

oboru 

Předmět SI 

nebo 

podobný 

předmět 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

Povinný/ 

povinně 

volitelný/ 

volitelný 

Ročník Semestr Web 

NĚMECKO 

Vysoká škola 

Liechtenstein 

Fakulta 

informatiky 

Institut 

informatiky 

Informační 

systémy 

Informační 

systémy a 

management 

Magisterské 

studium 
povinný 1. ročník 

letní 

semestr 

http://www.uni.li/GraduateSc

hool/Masterstudieng%C3%A

4nge/InformationSystems/Stu

dienplan/tabid/1764/language

/de-CH/Default.aspx  

Vysoká škola 

Hamburg 

Fakulta 

matematiky, 

výpočetní 

techniky a 

přírodních věd 

Institut 

informatiky 
Informatika SI 

Magisterské 

studium 
povinný 1.ročník 

letní 

semestr 

https://vsis-

www.informatik.uni-

hamburg.de/isys/teaching/cou

rsekvv/356  

Vysoká škola 

Münster 

Fakulta 

Informačních 

technologií 

Institut 

informatiky 

Informační 

systémy 

Informační 

systémy 

Magisterské 

studium 
povinný 1. ročník 

zimní 

semestr 

https://www.wi.uni-

muenster.de/prospective-

students/master/curriculum  

Technická 

univertiza 

Mnichov 

Fakulta 

informatiky 
  

Business 

Informatik 

Integrace a 

intelligent 

systém 

Magisterské 

studium 
povinný 1.ročník 

letní 

semestr 

https://campus.tum.de/tumonl

ine/WBMODHB.wbShowM

HBReadOnly?pKnotenNr=45

6535&pOrgNr=14189# 

Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové 

integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

 

http://www.uni.li/GraduateSchool/Masterstudieng%C3%A4nge/InformationSystems/Studienplan/tabid/1764/language/de-CH/Default.aspx
http://www.uni.li/GraduateSchool/Masterstudieng%C3%A4nge/InformationSystems/Studienplan/tabid/1764/language/de-CH/Default.aspx
http://www.uni.li/GraduateSchool/Masterstudieng%C3%A4nge/InformationSystems/Studienplan/tabid/1764/language/de-CH/Default.aspx
http://www.uni.li/GraduateSchool/Masterstudieng%C3%A4nge/InformationSystems/Studienplan/tabid/1764/language/de-CH/Default.aspx
http://www.uni.li/GraduateSchool/Masterstudieng%C3%A4nge/InformationSystems/Studienplan/tabid/1764/language/de-CH/Default.aspx
https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/isys/teaching/coursekvv/356
https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/isys/teaching/coursekvv/356
https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/isys/teaching/coursekvv/356
https://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/isys/teaching/coursekvv/356
https://www.wi.uni-muenster.de/prospective-students/master/curriculum
https://www.wi.uni-muenster.de/prospective-students/master/curriculum
https://www.wi.uni-muenster.de/prospective-students/master/curriculum
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Příloha 13: Tabulka Německých univerzit 1.2 

Univerzity Fakulta Katedry 
Název 

oboru 

Předmět SI 

nebo 

podobný 

předmět 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

Povinný/ 

povinně 

volitelný/ 

volitelný 

Ročník Semestr Web 

NĚMECKO 

Technická 

univertiza 

Mnichov 

Fakulta 

informatiky 
  

Business 

Informatik 

IT a řízení v 

podnikaní 

Bakalářské 

studium 

povinně 

volitelný 
2.ročník 

zimní 

semestr 

https://campus.tum.de/tumonl

ine/WBMODHB.wbShowM

HBReadOnly?pKnotenNr=45

6924&pOrgNr=14189# 

Technická 

univerzita 

Mnichov 

Fakulta 

elektrotechniky 

a informatiky 

              

http://www.ei.tum.de/suche/?

&q=System%20Integration&

sites=all  

Ruprechto-

Karlova 

univerzita v 

Heidelbergu 

Fakulta pro 

matematiku a 

informatiku 

              
http://www.uni-

heidelberg.de/ 

Univerzita 

Freiburg 
                https://www.uni-freiburg.de/ 

Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové 

integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

http://www.ei.tum.de/suche/?&q=System%20Integration&sites=all
http://www.ei.tum.de/suche/?&q=System%20Integration&sites=all
http://www.ei.tum.de/suche/?&q=System%20Integration&sites=all
https://www.uni-freiburg.de/
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Příloha 14: Tabulka Německých univerzit 1.3 

 

Univerzity Fakulta Katedry 
Název 

oboru 

Předmět SI 

nebo 

podobný 

předmět 

Systémová 

integrace ve 

studiu 

Předmět 

Povinný/ 

povinně 

volitelný/ 

volitelný 

Ročník Semestr Web 

NĚMECKO 

Technická 

univerzita 

Darmstadt  

Fakulta 

informatiky 
  

Informační 

systémy  
          http://www.tu-darmstadt.de/ 

Technická 

univerzita 

Berlín 

Fakulta 

elektrotechniky 

a informatiky 

              

http://www.eecs.tu-

berlin.de/menue/einrichtunge

n/institute/itim/ 

Univerzita 

Berlín 

Fakulta 

matematiky a 

informatiky 

Oddělení 

informatiky 
Informatika IS 

Magisterské 

studium 
povinný 1.ročník 

zimní 

semestr 

https://www.mi.fu-

berlin.de/modulverwaltung/c

ontroller?action=ShowModul

e&module=41&lang=de  

Dominika Jurečková: Analýza výuky systémové 

integrace na VŠ v ČR, Rakousku a Německu 

https://www.mi.fu-berlin.de/modulverwaltung/controller?action=ShowModule&module=41&lang=de
https://www.mi.fu-berlin.de/modulverwaltung/controller?action=ShowModule&module=41&lang=de
https://www.mi.fu-berlin.de/modulverwaltung/controller?action=ShowModule&module=41&lang=de
https://www.mi.fu-berlin.de/modulverwaltung/controller?action=ShowModule&module=41&lang=de

