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V programu Otevřená informatika získáte přehled v oblastech jako jsou: 

objektové programování, skriptování, databáze, architektura počítačů, 

operační systémy, počítačové sítě, informační systémy, matematika a umělá 

inteligence. Nad rámec tohoto základu se můžete dále specializovat.

Každý úspěšný programátor i vedoucí vývoje musí mít také so� skills. Proto 

je součástí povinných předmětů týmová práce na projektech, základy 

managementu, podnikové ekonomiky a samozřejmě výuka jazyků. Díky tomu 

porozumíte fungování firmy a naučíte se pracovat v týmu.

Následně si vyberete hned dvě různá zaměření, která vás zajímají. 

V současné době nabízíme následující zaměření:

Webové aplikace: seznámíte se s designem a grafikou na webu, vývojem 

frontendu i backendu a samozřejmě také s  enterprise technologiemi, 

které používají velké firmy.

Mobilní aplikace: naučíte se navrhovat a implementovat aplikace pro iOS 

i  Android, vyzkoušíte si synchronizaci dat s  cloudem, práci se senzory 

mobilních zařízení i dnes tak oblíbené lokační služby.

Vestavěné systémy: zjistíte, jak měřit pomocí senzorů různé veličiny, jak 

navrhovat a programovat vestavěné systémy od domácích řešení 

založených na Raspberry Pi nebo Arduinu po odolné systémy, které musí 

vydržet průmyslová prostředí.

Řízení podniku: naučíme vás sestavit business plán pro podnikání, získáte 

přehled o základech práva, ekonomie i  marketingu, které musíte jako 

vedoucí nebo majitel firmy znát.



STUDENTI
Monika Čanigová

Na PEFku som počula samé dobré ohlasy. Odbor Ekonomická informatika ma 

zaujal z dôvodu prepojenia informatiky a manažérskej a marketingovej oblasti. 

Navyše, zúčastnila som sa Informatiky naostro, ktorá mi potvrdila, že informatika 

na PEFke je správna voľba a otvorila mi dvere k štúdiu dokorán :)

Okrem zaujímavých predmetov si na škole najviac vážim osobný a  ochotný 

prístup učiteľov. Škola vytvára priestor na vybudovanie dobrých a priateľských 

vzťahov nielen medzi študentmi navzájom, ale aj medzi študentmi a učiteľmi. 

Určite oceňujem možnosť zapojiť sa do odborných univerzitných tímov 

a pracovať na zaujímavých projektoch aj mimo výuku, čo jednoznačne prispieva 

k získaniu potrebných praktických skúseností už počas štúdia.

Svojmu mladšiemu já by som poradila: Nestresuj sa toľko :) pokiaľ sa snažíš a si 

zodpovedná, všetko sa dá zvládnuť. A vždy sa máš na koho obrátiť.

Najlepšie zážitky mám spojené najmä s trávením času v Spatial Hube, či už to 

boli voľné chvíle, ktoré sme tam trávili s ostatnými členmi medzi výukou alebo 

práca na rozličných zaujímavých projektoch. Značným zdrojom zábavy bolo aj 

skúmanie inovatívnych technológií, ku ktorým sa človek bežne nedostane. Je 

skvelé mať na škole miesto, kde sa človek rád vracia a dobrovoľne tam tráviť 

čas.

Andrej Gono

Prečo som si vybral PEFku? Na PEF ma zaujal odbor Ekonomická 

informatika, vďaka možnosti rozvíjať sa v dvoch rozličných oblastiach 

súčasne a vedomosti z nich potom aplikovať v jednej práci. K rozhodovaniu 

prispela aj informatika naostro a možnosť rôznych kurzov popri štúdiu.

Najviac ma tam baví praktická výuka a veľmi oceňujem rady učiteľov 

z praxe. Tiež možnosť pracovať ako štipendista v tíme Spatial Hubu a tak sa 

zapájať do rôznych projektov mimo výuku.

Svojmu mladšiemu já by som poradil, neodkladať úlohy a učenie, ale pustiť 

sa do nich čo najskôr. Nebáť sa spýtať na čokoľvek v rámci predmetu alebo 

výuky. Žiadna otázka nie je hlúpa.

Najlepších zážitkov je mnoho, napr. filmový večer na PEF a rôzne ďalšie 

školské akcie a projekty.



SLOVO GARANTA
Vážení přátelé, představujeme vám jeden z nejmodernějších IT 

programů, který jsme pro vás připravili podle uznávaných mezinárodních 

standardů a ve spolupráci s našimi úspěšnými absolventy a řadou 

špičkových firem. Informatika je tak široká oblast, že prostě není možné 

stát se odborníkem ve všech jejích částech. Po získání základního 

přehledu je nutné se zaměřit na několik oblastí a ty studovat do 

hloubky. Otevřená informatika vám přináší právě tuto možnost. 

V  prvním ročníku studia získáte přehled o objektovém programování, 

databázích, skriptování, internetu věcí a dalších oblastech a poté si 

vyberete dvě oblasti, na které zaměříte své studium.

Chtěli byste třeba jednou vést vývoj mobilních aplikací nebo si založit 

vlastní firmu? Pak si můžete vybrat zaměření na řízení podniku a na 

vývoj mobilních aplikací. Pokud vás třeba láká svět internetu věcí, 

můžete si vybrat kombinaci vývoje vestavěných systémů a webových 

aplikací. Pro každé zaměření jsme pro vás vybrali skupinu úzce 

provázaných kurzů, které vás do dané problematiky zasvětí. Ať už si 

vyberete jakkoliv, velká část studia bude věnována tomu, co vás zajímá.

Součástí studia je také řízená praxe, pro kterou si můžete vybrat 

některou z dlouhé řady firem spolupracujících s fakultou nebo domluvit 

třeba start-up, který jste poznali na hackathonu. Díky tomu můžete 

bakalářskou práci psát na zadání firmy, která se vám líbila, a budete mít 

možnost najít si svého budoucího zaměstnavatele již při studiu.

Samozřejmostí je možnost pokračovat na navazujícím magisterském 

a  doktorském studiu, kde vás čekají technologie, jako jsou strojové 

učení, virtuální a rozšířená realita, digitální asistenti, počítačové vidění 

a mnoho dalšího.

Ing. David Procházka, Ph.D.

Ústav informatiky



TVÉ BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ
Vystudováním bakalářského stupně Otěvřené informatiky se stane vývojářem v oblasti, která vás zajímá. Pokud se zaměříte na 

vývoj mobilních aplikací, budete vytvářet aplikace pro iOS a Android. Díky zaměření na webové technologie se stanete 

vývojářem webových aplikací i různých enterprise služeb. Zaměření na vestavěné systémy vás připraví na návrh a programování 

řešení pro automatizaci domácností a firem. A samozřejmě díky zaměření na řízení podniku vás také připravíme na to, jak řídit 

tým pracovníků nebo vlastní firmu.

PARTNEŘI


