
Systém porovnání studijních programů českých univerzit 

Motivace 
Dosud neexistuje syste m, ktery  by umoz nil porovná vát obsáhy pr edme -

tu  vyuč ovány čh ná č esky čh vysoky čh s kolá čh. Učházeč i o studium musí  

pročhá zet ru zne  máteriá ly á informáče sloz ite  vyhodnočovát. Táto prá če 

si kláde zá čí l vytvor it syste m, ktery  usnádní  vyhledá ní  á porovná ní  ob-

sáhu pr edme tu  z oblásti zá jmu učházeč e. Zá jemči pák mu z e doporuč it 

univerzitu, která  skládbou svy čh pr edme tu  nejle pe odpoví dá  jeho poz á-

dávku m.  

Hlavní části práce 

 Nejprve bylo potr ebne  sezná mit se s webovy mi strá nkámi vybrány čh 
univerzit á vytvor it webove ho robotá (čráwler) pro stáz ení  informáčí  
o pr edme tečh ná te čhto univerzitá čh.  

 Ná sledne  bylo nutne  zvolit vhodne  u loz is te  pro uklá dá ní  te čhto infor-
máčí . Du ráz byl kláden ná ryčhle  fulltextove  vyhledá vá ní  pro ryčhlou 
odezvu ná dotáz učházeč e.  

 Informáče stáz ene  pomočí  robotá jsou ná sledne  náhrá ny do zvolene -
ho u loz is te .  

 Finá lní m krokem te to prá če bylo vytvor ení  webove ho rozhrání  á ser-
veru, ktere  slouz í  pro vyhledá vá ní  á zobrázová ní  v dátábá zi uloz eny čh 
informáčí .  

 

Realizace 
Pro u č ely demonstráče prá če bylo vybrá no 10 univerzit z Č R, ktere  nábí -
zejí  álespon  jeden obor záme r eny  ná vy uku informátičky čh pr edme tu . 

Nejprve bylá návrz ená strukturá syste mu, kterou zná zorn uje ná sledují čí  
obrá zek.  

Návrhovány  syste m 

 

Zá kládem návrz ene ho syste mu je vybrány  SŘBD, v tomto pr í páde  u lo-
z is te  ElástičSeárčh. Jedná  se o volne  dostupne , dokumentove  orientová-
ne  u loz is te , ktere  je záloz eno ná tečhnologii Apáčhe Lučene, dí ky č emuz  
zvlá dá  poz ádováne  ryčhle  fulltextove  vyhledá vá ní . 

Do u loz is te  uklá dá  webovy  robot informáče z univerzitní čh strá nek. 
Spous te n je ádministrá torem. Stáhová ny jsou informáče o pr edme tečh, 
mezi ktere  pátr í  nápr í klád ná zev pr edme tu, kreditní  ohodnočení , ánotá-
če á osnovy pr edme tu átd. Pr edme ty nábí zene  fákultou pod stejny m ná -
zvem, ále v jine m semestru, č i s jiny m kreditní m ohodnočení m, jsou roz-
lis eny. Informáče je nutne  stáhovát minimá lne  jednou roč ne , vz dy po ák-
tuálizáči studijní čh plá nu  jednotlivy čh univerzit, pr í pádne  dle uvá z ení  
ádministrá torá. 

Rozhraní webového robota 

Robot je nápsá n v jázyče Jává á pro snázs í  prá či se stáhová ní m dát vyuz í -
vá  ver ejne  dostupnou knihovnu Jsoup. Jeho gráfičke  rozhrání  (viz obr.) 
je náprográmová no ná mí ru vybrány m univerzitá m. 

Poslední m krokem pák bylo zhotovení  klientské aplikace a serveru, 
ktere  slouz í  k obsluze poz ádávku  uz ivátele.  

Server je jednodučhá  áplikáče, náprográmováná  ope t v jázyče Jává, kte-
rá  slouz í  pro pr í jem poz ádávku  uz ivátele zádány čh klientskou áplikáči. 
Tyto poz ádávky pák server dá le odesí lá  do dátábá ze, odkud zí ská vá  zpe t 
dátá. Tá ná sledne  vráčí  do webove  č á sti klientske  áplikáče, kde dočhá zí   
k jejičh zobrázení  uz iváteli. 

Webová klientská aplikace je r es ená jáko pr ehledny  á jednodučhy  web 
ko dovány  pomočí  tečhnologií  HTML, ČSS á dá le podpor eny  frámewor-
kem Angulár JS. Tento web umoz ní  uz iváteli zádá vát dotázy, ktere  by 
me ly čí lit ná oblást zá jmu uz ivátele. Jáko pr í klád lze uve st studentá, kte-
re ho zájí má  prográmová ní , nápr . v jázyče Jává. Odes le tedy dotáz, ktery  
mu z e vypádát tákto: „prográmová ní  v jázyče č“. Odpove dí  dátábá ze je  

 

pák ohodnočene  por ádí  pr edme tu , ktere  se záobí rájí  touto oblástí .           
V tomto seznámu si mu z e uz ivátel zobrázovát detáily k jednotlivy m 
pr edme tu m (obsáhují čí  dr í ve vybráne  á stáz ene  informáče) á ná jejičh 
zá kláde  si pr edme t oznáč it jáko oblí beny .   

Druhá  č á st webu pák slouz í  k porovná vá ní  vybrány čh pr edme tu . Ná zá -
kláde  uz ivátelová vy be ru je mu jes te  zobrázená doporuč ená  univerzitá 
(áktuá lne  pouze ná zá kláde  poč tu oblí beny čh pr edme tu ).  

 

 

 

Uživatelské webové rozhraní 

Dosažené výsledky 
V rá mči te to prá če byl vytvor en syste m, ktery  umoz n uje uz ivátelu m po-
rovná vát obsáh vy uky informátiky ná deseti č esky čh univerzitá čh. Vy-
zkous et si jej lze ná doč ásne  ádrese http://áres.fáv.zču.čz:8080/
DPElástičServer/.  Zájí mávy  mu z e by t nejen pro budoučí  studenty, ále i 
pro pedágogy. 
 
 Zkus enosti s reálizáčí  syste mu proká zály sčhu dnost jeho rozs ir ová ní , 
pr idá ní  dáls í čh oboru , fákult i vysoky čh s kol. Dobr e tečhničky zvlá dnu-
telne  je i rozs í r ení  pr es vs ečhny obory á univerzity Č R.  
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