
Okruhy otázok pre predmet Informačné technológie v šk. roku 2006/2007 
 
1. Pojem informácia, charakteristiky, kritériá 
2. Informačné systémy a informačné technológie, kategórie, kvalita 
3. Informačné systémy a sieť procesov v organizácii, informačný systém v podniku, vplyv ľudského faktora 
4. Informačné systémy a ich komunikácia s okolím, spôsoby prímania údajov, úrovne aplikácie 
5. Internet, základné sieťové služby internetu, World Wide Web (WWW) 
6. Technológie internetu, procesné platformy jednotlivých služieb a technológií 
7. HTML ako základ prezentačnej vrstvy, štruktúra HTML dokumentu, jednotnosť vzhľadu aplikácie, 

kaskádové štýly 
8. Rámce v HTML,  formuláre v HTML 
9. Obslužné skripty, CGI (Common Gateway Interface) a CGI skripty,  Javascript,  Java 
10. Ergonómia farieb v používateľských rozhraniach 
11. Integrovanie PHP skriptov do HTML, vkladanie PHP skriptu do PHP skriptu 
12. Premenné a konštanty jazyka PHP, dátové typy, prekrývanie premenných 
13. Rozsah platnosti premenných, odovzdávanie parametrov v PHP a medzi stránkami, statické premenné 
14. PHP a formuláre, prenášanie údajov, metódy GET a POST 
15. Základná charakteristika databázových systémov 
16. Charakteristiky databázových prístupov 
17. Kategórie ľudí pracujúcich s databázovým systémom 
18. Relačný databázový model 
19. Kľúče v relačných databázových systémoch 
20. Doménová a referenčná integrita 
21. Charakteristika jazyka SQL 
22. Príkazy CREATE a DROP jazyka SQL 
23. Príkazy INSERT, UPDATE a DELETE jazyka SQL 
24. Príkaz SELECT jazyka SQL 
25. Komunikácia PHP s databázou, pripojenie a odpojenie databázy,  operácie nad databázou, operácie 

manipulácie s údajmi, obsluha chýb a manažment pamäte 
26. Projektovanie a tvorba internetových aplikácií,  základné etapy riešenia úloh 
27. Personálne zabezpečenie prác pri projektovaní a tvorbe internetových aplikácií 
28. Životný cyklu aplikácie, formulácia (špecifikácia) úloh,  analýza, syntéza a návrh 
29. Životný cyklu aplikácie, kódovanie, implementácia 
30. Životný cyklu aplikácie, ladenie, overovanie a testovanie, nasadenie a údržba aplikácie 
31. Bezpečnosť informačných systémov, bezpečnostné štandardy, kritériá podľa TCSEC (Oranžová kniha 
32. Bezpečnosť internetových aplikácií, kontrola dát 
33. Bezpečnosť internetových aplikácií, autentifikácia a autorizácia 
34. Bezpečnosť internetových aplikácií,, súbory a príkazy, include súbory 
35. Bezpečnosť internetových aplikácií,, databázy a SQL 
36. Elektronické obchodovanie, modely elektronického obchodovania 
37. Elektronické obchodovanie, niektoré služby elektronického obchodovania 


