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Obor Softwarové inženýrství
1) Zaměření „ Vývojá ř softwarových systém ů“

určeno pro absolventy, kteří se chtějí účastnit vývoje 
informačních systémů v rolích architekta, vývojáře, nebo 
testéra. Mohou také působit jako konzultanti, či analytici. 

2) Zaměření „ Správce softwarových systém ů“
určeno pro absolventy, kteří se chtějí uplatnit v provozu 
výpočetních systémů jako správci softwarových systémů, 
administrátoři databázových systémů, správci sítí a serverů, 
správci www serverů, aplikačních serverů, administrátoři 
operačních systémů apod. 

3) Zaměření „ Aplikace softwarových systém ů“
určeno pro absolventy, kteří se chtějí účastnit vývoje 
firmware, vestavěných systémů, specializovaných systémů
založených např. na neuronových sítích.
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Bakalář a magistr
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Uplatnění absolventů STM obor
Softwarové inženýrství pokud
nechtějí pokračovat ve studiu

návrh a vývoj softwarových systém ů

provoz a údržba (komplexních) 
softwarových systém ů

aplikace softwarových systém ů

databáze, ....



Jak se připravit na magistra?

(X36APS)
X36OSY - Operační

systémy
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Projektování číslicových 
systém ů:

(X36PJP)
X36OSY - Operační

systémy
X36TINSoftwarové inženýrství:

(X36OSY)
X36PJP - Prog. jazyky 

a překlada če
X36TINSystémové programování:

Y36PGR - Programování
grafiky

X36TIN - Teoretická
informatika

Počítačová grafika:

1) Je dobré mít velmi dobrý prosp ěch ☺☺☺☺
2) Je vhodné vybrat si jako volitelné p ředměty (typ ’F’, ve 3. r.):



Mnoho zdaru p ři studiu 
vám p řeje

Garant oboru SI
Karel Richta


