
Vybrané kurzy po oblastech

• Management
– IBM, Ing. Miroslav Cink: Řízení projektů [1+1]

• Moderní infrastruktura, techologie a trendy
– SUN Microsystems, Mgr. Martin Karáč: Úvod do administrace a 

diagnostiky Solarisových systémů [1+1]

– Google, Ing. Jan Šedivý, Cloud Computing [1+1]

• Realizace SW projektů v praxi
– Profinit, Ing. Tomáš Smolík, Ing. Tomáš Krátký: Softwarové inženýrství 

pro praxi [2+2]

Podrobněji viz syllaby předmětů a CV
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Vyučující a autoři předmětů
• Ing. Miroslav Cink, IBM Česká republika

– Services Leader pro oblast konzultačních a technologických služeb v České republice
• Mgr. Martin Karáč, SUN Microsystems

– Solaris System Test specialist
• Ing. Jan Šedivý, CSc., Google

– Technical Lead Manager, Google, Switzerland
– Držitel více než 15 US patentů, vyzvané přednášky na univerzitách (vč. ČVUT) i 

konferencích
• Ing. Tomáš Krátký, Profinit s.r.o. (NFH Holding, GmbH)

– Senior analyst / architect, Project manager
– Přednáší SW Engineering pro praxi od r.2007 na MFF UK

• Ing. Tomáš Smolík, Profinit s.r.o. (NFH Holding, GmbH)
– Project Manager, Senior Software Engineer, Principal Software Engineer, Quality 

Manager, Delivery Manager, PPS Director
– Přednáší (více předmětů) od r.2007 na MFF UK
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Řízení projektů Rozsah: 1p+1c
IBM, Ing. Miroslav Cink 

Cílem je poskytnout studentům přehled o problematických oblastech řízení projektů, ukázat typické chyby 
na nichž projekty ztroskotávají a připravit je do praxe na roli vedoucího projektu i na roli člena 
projektového týmu.  Součástí bude rozbor případových studií s předpokládanou aktivní účastí studentů.

Připraveno na základě best practices projektového řízení, s pomocí vlastní IBM metodologie řízení projektů 
a na základě vlastních zkušeností přednášejícího s řízením projektů v IT. 
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Vývoj internetových aplikací Rozsah: 1p+1c
Google, Ing. Jan Šedivý, CSc. 

Předmět se zaměřuje na popis a praktické použití cloude computing, výhody a nevýhody programování na 
Internetu. Postupy návrhu budou demonstrovány na praktických příkladech. Budou popsány a 
demonstrovány základní algoritmy pro zpracování velkého množství dat MapReduce, návrh webové 
aplikace pro lokální vyhledávání, použití několik různých API pro mashup aplikace. Bude probrány základy 
použití API pro uživatelská rozhraní a ukázány příklady použití stávajících AJAX knihoven. Budou 
představeny možnosti použití Google infrastruktury.
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Úvod do administrace a diagnostiky Solarisových systémů Rozsah:
1p+1c

SUN Microsystems, RNDr. Martin Karáč 

Předmět je věnován přehledu hlavních rysů komerční i opensourcové větve Solarisu. Jeho cílem je obohatit 
uživatele jiných systémů (především linuxových) o administrativní postupy a nástroje  využívané v 
solarisových systémech a poskytnout jim určitý nadhled nad tím, jak různé mohou být přístupy ke správě 
operačního systému v unixovém světě.
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Softwarové inženýrství pro praxi Rozsah: 2p+2c
Profinit, Ing. Tomáš Smolík, Ing. Tomáš Krátký 

V rámci předmětu Softwarové inženýrství pro praxi budou systematicky probrány primární a podpůrné 
činnosti softwarového inženýrství. Dále bude probráno vedení softwarového projektu, softwarový proces, 
údržba software a tvorba nabídek. Vše bude ilustrováno situacemi z reálných projektů. Výklad každého 
tématu bude typicky obsahovat základy teorie, minimální nárok na praxi, checklisty a templates, ukázky z 
praxe a doporučenou literaturu.
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