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S oftwarový inženýr - včeraS oftwarový inženýr - včera

●Hardwarista -> assemblerista,
●programátor (Cobol / Fortran),
●programátor analytik (+ Pascal, C / JSP-JSD ),
●tvůrce nabídky, analytik, návrhář, programátor, 
tester, vedoucí projektu, . . .



S oftwarový inženýr - dnesS oftwarový inženýr - dnes

Ferda Brablenec –  práce všeho druhu.

●SWEBOK,
●ISO/IEC TR 15504,
●Software Engineering - Computing Curricula.



S WEBOK 2004S WEBOK 2004

SWEBOK Knowledge Areas (KAs):
●Software requirements
●Software design
●Software construction
●Software testing
●Software maintenance
●Software configuration management
●Software engineering management
●Software engineering process
●Software engineering tools and methods
●Software quality



ISO/IEC TR 15504ISO/IEC TR 15504
Information technologyInformation technology

Software process assessmentSoftware process assessment



Software Engineering 2004 -Computing Curricula SeriesSoftware Engineering 2004 -Computing Curricula Series



S oftwarový inženýr - zítraS oftwarový inženýr - zítra

Úplně normální inženýr,

jako třeba stavební, strojní, elektrotechnický,  . . .



Inspirace v medicíně ? !?Inspirace v medicíně ? !?

●praktický softwarový inženýr –  tzv. obvoďák,

●softwarový inženýr na SW ARO,

●softwarový chirurg odřezávající poškozené a 

nefunkční části instalovaného SW,

●přednosta SW kliniky pro podvojné účetnictví dle 

FU v Blovicích.



ČVUT - S tavební inženýrstvíČVUT - S tavební inženýrství
Magisterské studijní programyMagisterské studijní programy

Buildings and EnvironmentBuildings and Environment

 Computational Engineering in Advanced 
Design 

 Building StructuresCivil Engineering

Budovy a prostředíBudovy a prostředí

Architektura a stavitelstvíArchitektura a stavitelství

Geodézie a kartografieGeodézie a kartografie

 Materiálové inženýrství 

 Informační systémy ve stavebnictví 

 Projektový management a inženýring 

 Management a ekonomika ve stavebnictví 

 Inženýrství životního prostředí 

 Vodní hospodářství a vodní stavby 

 Konstrukce a dopravní stavby 

 Konstrukce pozemních stavebS tavební inženýrství

S tudijní oborS tudijní program



S oftwarový inženýr v říš i hudbyS oftwarový inženýr v říš i hudby

●Skladba díla

●skladatel

●Provedení díla

●dirigent

●hudebníci



Softwarový inženýr zítraS oftwarový inženýr zítra

●Návrh díla

●SW architekt.

●Provedení díla

●projektový manažer,

●vývojáři.

●COBOL

●FORTRAN

●+ GUI



Václav Pergl 

vpergl@ kerio.com

Connect.Connect.
Communicate.Communicate.
Collaborate.Collaborate.

S ecurely.S ecurely.


