Predmety štátnej skúšky v inžinierskych študijných programoch

P r edm et y št át nej sk úšk y v inžini er sk y ch št udij ný ch pr ogr am och

I nfor m ačné sy st émy
5I Z1H 2 Št át na sk úška

P r oblém ové okr uhy pr edm et ov št át nej skúšky
Ot ázky na št át nej skúške sú z oblast i očakavaných znalost í inžiniera z povinných predmet ov št udijného program a mali by mať vzťah k záverečnej práci. Ot ázky môžu byť aj zo znalost í obsiahnutých v
absolvovaných povinne volit eľ ných predmet och.
1. A lgor i t my a údaj ové št r uk t úr y
• Efekt ívne využívanie údajových št rukt úr pri návrhu aplikácií.
• Vyhľ adávacie st romy a ich implement ácia.
• Pokročilé implement ácie priorit ného front u.
• Organizácia ext erných pamät í a súborov na ext erných médiách. (Sekvenčný súbor. Súbory s
priamym príst upom. Št rukt úra heap file, hešovanie. Indexové št rukt úry.)
• Efekt ívne t riedenie dát v súboroch.
• Jednorozmerné a viacrozmerné vyhľ adávanie a št rukt úry podporujúce vyhľ adávanie.
• Implement ácia grafov.
• Vyhľ adávanie v t ext e.
• Komprimačné algorit my.
• Algorit my int erného t riedenia.
2. Pok r oči lé dat abázové sy st émy
• Relačné DBS.
• Objekty v DBS.
• Jazyky a DBS (XML, SQL a PL/ SQL).
• Transakčné spracovanie a paralelizmus v DBS.
• Dist ribuované spracovanie dát .
3. K omuni kačné t echnológie
• Vývoj v oblast i sieťových archit ekt úr (klient / server a Peer-t o-Peer), ekonomické a t echnické
predpoklady pre Äll-IP" siet e. Vrst vový model IP siet í.
• Prot okol IPv6 ako nást upca IPv4. Aspekty prepojenia IPv6 a IPv4 svet a.
• Základy programovania sieťových aplikácií - T CP/ IP sockety.
• Bezpečnosť IP siet í. Princípy, úlohy a funkcie zabezpečenia siet í (int egrit a, aut ent icit a, šifrovanie).
• Bezpečnosť a zabezpečenie v T CP/ IP archit ekt úre - aplikácia po vrst vách. Zabezpečenie aplikačnej vrst vy (HT T PS). Zabezpečenie t ransport nej vrst vy (SSL/ T LS). Zabezpečenie sieťovej
vrst vy IP (IPsec). Zabezpečenie linkovej vrst vy (WiFi, EAP/ EAPOL, MACsec). Prevádzková
bezpečnosť (FW a IDS).
• Služby IP siet í. Mult imédia v IP sieťach a IMP prot okoly. Mult icast a skupinová komunikácia.
• Príst upové siet e.
• Vývojové t rendy (IMS/ SDN).
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4. Opt i m ali záci a siet í
• Úloha návrhu št rukt úry dist ribučného syst ému, model, prost riedky riešenia, úloha odberných
dní.
• Úloha okružných jázd, úplná úloha návrhu dist ribučného syst ému, dekompozícia úlohy, model
dopravnej siet e.
• Verejné a súkromné obslužné syst émy.
• Primárne a duálne heurist iky.
• Met aheurist iky.
• Harmonogramy dodávok a opt imalizácia odberných dní.
• Riešenie úloh okružných jázd. Met ódy riešenia úlohy obsluhy úsekov dopravnej siet e. Špeciálne
heurist iky pre riešenie úloh okružných jázd.
• Časové rozvrhy.
5. A r chit ek t úr y i nfor m ačný ch sy st ém ov
• Informačné syst émy a soft vér.
• Met odiky vývoja a riadenie projekt ov IS.
• Syst ems and software engineering, Norma ISO/ IEC/ IEEE 42010:2011.
• Modelom riadený vývoj IS.
• Biznis archit ekt úra - analýza požiadaviek, biznis procesy.
• Špecifikácia požiadaviek na IS.
• Soft vérová archit ekt úra.
• Finalizácia vývoja informačných syst émov.
• Meranie výkonnost i informačných syst émov.
6. D isk r ét na si muláci a
• Generát ory náhodných čísiel. Test ovanie generát orov náhodných čísiel. Generovanie náhodných
veličín.
• Algorit mizácia simulačných modelov. Implement ácia met ódy plánovania udalost í a met ódy
snímania akt ivít .
• Kombinovaná (diskrét ne-spojit á) simulácia. Animácia v simulácií.
• Agent ovo orient ované archit ekt úry simulačných modelov. Archit ekt úra ABAsim.
• Modelovanie komplexných syst émov s využit ím syst émovej dynamiky. Nást roje pre modelovanie pomocou SD.
• Dist ribuovaná simulácia. Konzervat ívne met ódy synchronizácie dist ribuovaných simulačných
modelov. Opt imist ické met ódy synchronizácie dist ribuovaných simulačných modelov.
• Pet riho siet e. Využit ie v modelovaní a simulácii.
• Návrh a implement ácia rozsiahlych generických simulačných modelov.
7. Teór ia infor m ácie
• Element árna a axiomat ická definícia informácie.
• Informácia ako funkcia pravdepodobnost i.
• Ent ropia ako st redná hodnot a diskrét nej náhodnej premennej. Axiomat ická definícia ent ropie
vlast nost i ent ropie, podmienená ent ropia.
• Zdroje informácie. St acionárny a nezávislý zdroj, vlast nost i zdrojov, ent ropia zdroja.
• Kódovanie. Blokové kódy. Prefixové kódy. K raft ova a Mac Millanova nerovnosť. Huﬀ manove
kódovanie a kompresia správ.
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• Kódy objavujúce chyby. Element árne met ódy objavovania chýb. Kódy s kont rolným znakom
nad grupou. Kódy objavujúce chyby. Lineárne kódy, Hammingove a Golayove kódy.
• Prenosový kanál, kapacit a kanála. Ergodicit a, Shannonove vety o kapacit e kanála.
8. D at abázy a získavani e znalost í
• Algorit my zoskupovania.
• Št at ist ické t echniky.
• Vizualizačné t echniky. Prehľ ad t echník a porovnanie s učiacimi sa syst émami.
• Čist enie a t ransformácia dát , t esty at ribút ov, analýza chýb.
• Rozhodovacie st romy. Rozhodovacie pravidlá, konverzia pravidiel do rozhodovacích st romov a
späť. Algorit my generovania pravidiel.
• Algorit my vyhľ adávania.
9. K r y pt ogr afi a a b ezp ečnosť
• Význam krypt ografie a všeobecný model šifrovacieho systému.
• Model jazyka a šifrovacie kanála. Informácia. Ent ropia zdroja. Základné št at ist ické charakt erist iky zdroja.
• K lasická krypt ografia. Monoalfabet ické a polyalfabet ické šifry. K rypt oanalýza a základné typy
út okov.
• Perfekt né šifrovanie – One-T ime Pad.
• K rypt ografia pomocou posuvných regist rov.
• Typy prúdových šifier – St ream Ciphers.
• Symet rická krypt ografia. K rypt osyst émy Feist elovho typu DES, GOST .
• Iné typy krypt osyst émov so symet rickými kľ účmi – IDEA. Diﬃ e - Helmannova výmena kľ účov.
• K rypt ografia s verejným kľ účom. Jednosmerné funkcie. RSA – algorit mus.
• Hashovacie algorit my.
• K rypt ografické prot okoly. Digit álny podpis, aut ent ifikácia, ident ifikácia.
• Ukážka konkrét neho krypt osyst ému. K rypt ografický prot okol SSL.
• Mechanické šifrovacie a dešifrovacie st roje - Enigma.
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Počít ačové i nži nier st vo
5I Z1P 2 Št át na sk úška

P r oblém ové okr uhy pr edm et ov št át nej skúšky
Ok r uh: Počít ačové sy st émy a si et e
1. El ek t r oni ka, el ek t r oni cké sy st émy a m er anie
• Prenos spojitých signálov cez pasívne RLC články. Prenos nespojitých signálov cez pasívne
RLC články. Pracovný bod bipolárneho t ranzist ora. Spínací st upeň s bipolárnym t ranzist orom.
Ant isat uračné úpravy spínacieho st upňa.
• Všeobecné vlast nost i spät noväzbových obvodov, základné typy spät nej väzby, dynamická st abilit a zosilňovačov so spät nou väzbou. Lineárne jednosmerné a st riedavé zosilňovače s VFA,
CFA, NA. Lineárne aplikácie VFA. Komparát ory a ich aplikácie.
• Príst roje na meranie elekt rických veličín. Osciloskopy, analógový osciloskop, princíp činnost i,
digit álny osciloskop princíp činnost i. Generát ory ľ ubovolných priebehov a digit álnych udalost í.
Logické analyzát ory. Spekt rálna analýza signálov, princípy spekt rálnych analyzát orov, využit ie
DFT a FFT v digit álnych osciloskopov. Aut omat ické t estovanie.
2. L ogi cké sy st émy, čísli cové sy st émy a čísl icové p očít ače
• Popis kombinačných syst émov. Normálne formy Booleovej algebry a ich výpis z máp. Vplyv dynamickej nedokonalost i st avebných prvkov. Kóder, dekóder, mult iplexor, demult iplexor, úplná
ščít ačka. Popis sekvenčných syst émov. Met ódy synt ézy. Mooreova a Meallyho met odika návrhu
aut omat u. Kódovanie asynchrónnych syst émov. Mult ikódy a unikódy, ich vplyv na binárny ekvivalent aut omat u. Synchrónne sekvenčné syst émy. St avebné prvky logických syst émov. Moderný návrh číslicových syst émov. Št rukt urovaný návrh. Shannonov rozvoj a univerzálne logické moduly. Mult iplexory, demult iplexory, dekódery, en-kódery, hodnot ové komparát ory, sčít ačky, generovanie a kont rola parity, logické posuvy. Základné paralelné a sekvenčné príkazy
jazyka VHDL. Popis činnost i synchrónnych riadia-cich aut omat ov v int enciách jazyka VHDL
na úrovni regist rových prenosov. Jednoregist rové jednofázové synchrónne sekvenčné obvody
(regist re, čít ače a ich aplikácie, analýza a synt éza obvodových riadiacich aut omat ov).
• Von Neumannova a Harvardská archit ekt úra počít ača. Princíp činnost i číslicového počít ača.
Vnút ropočít ačová komunikácia. Zbernica, ako komunikačná cest a. Spôsoby riadenia periférií.
Priame riadenie periférie procesorom. Využit ie prerušenia procesora a jeho dôsledky na št rukt úru programového vybavenia počít ača. Priamy príst up do pamät e (DMA). Usporiadanie polovodičových pamät í a ich pripájanie na zbernicu.
3. Počít ačové inžini er st vo a t echni cké pr ost r iedk y r iadiaci ch a infor m ačný ch sy st ém ov
• Vlast nost i počít ačového syst ému. Typické rysy počít ačov založených na procesoroch typu
ARM. Vlast nost i operačných syst émov z hľ adiska t vorby nešt andardných aplikácií. Int egrácia
nešt andardného t echnického vybavenia do počít ačových syst émov. Technické a programové
vybavenie (ovládače). Vst avané počít ačové syst émy. Spoľahlivosť počít ačových syst émov.
• Vst avané syst émy. Základné čast i číslicových riadiacich a informačných syst émov (ČRIS).
Väzba ČRIS s okolím. Zdroje šumu a jeho frekvenčné vlast nost i. Ant i-aliasig filt re a ich návrh.
Základné princípy číslicovo-analógového a analógovo číslicového prevodu. Kvant ovací šum a
možnost i jeho redukcie. Číslicovo-analógový prevodník. Analógovo-číslicový prevodník. Priemyselné komunikačné rozhrania (RS485, CAN, LIN, Et hernet ). RF-komunikačné prost riedky.
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4. K omuni kačné sy st émy a si et e
• Prot okolová archit ekt úra T CP/ IP. Št andardizácia v T CP/ IP. Vrst vy, funkcie a prot okoly archit ekt úry T CP/ IP. Komunikácia v sieťach s archit ekt úrou T CP/ IP – enkapsulácia, adresovanie
a adresové syst émy, zariadenia siet e. Sieť s prepínaním paket ov. Mobilné/ bezdrôt ové a pevné
príst upové siet e. Chrbt icové siet e (MPLS a Et hernet ). Pevné a bezdrôt ové LAN siet e. Topológie a riadenie príst upu v LAN. Zariadenia v LAN. Smerovač, smerovacia t abuľ ka a proces
smerovania v IP sieťach. Adresovanie a subsieťovanie v IPv4 a v IPv6. Koexist encia IPv4
a IPv6. Služby a prot okoly t ransport nej vrst vy, porty, mult iplexovanie, spojovo a nespojovo
orient ované služby, riadenie t oku a zahlt enia. Aplikačná archit ekt úra klient / server a peer-t opeer. Aplikačné prot okoly a služby Domain Name Service (DNS), Dynamic Host Configuration
Prot ocol (DHCP), HT T P. Princípy, úlohy a funkcie zabezpečenia siet í. Šifrovanie, int egrit a,
aut ent icit a komunikácie. Bezpečnosť a zabezpečenie v archit ekt úre T CP/ IP – aplikácia po
vrst vách (SSH, SSL/ T LS, IPsec, EAPOL/ WiFi). Technológia NAT . Základy programovania
sieťových aplikácií – T CP/ IP sockety. Vývojové t rendy („All-IP“, IMS, SDN, virt ualizácia).
Ok r uh: Počít ačové i nži nier st vo
Z nasledovných problémových okruhov určí garant št udijného programu na základe návrhu vedúceho
diplomovej práce minimálne t ri problémové okruhy požadovaných znalost í súvisiace s t émou záverečnej
práce a špecializáciou št udent a.
1. D isk r ét ne sy st émy a čísli cové spr acovanie signál ov
• Všeobecný popis diskrét nych syst émov a signálov. Vzájomný vzťah medzi popisom diskrét nych syst émov v časovej a obrazovej oblast i. Diskrét ne t ransformácie a ich vlast nost i. St abilit a
diskrét nych syst émov. Algebraické met ódy vyšet rovania st ability. Diskrét na realizácia PID
algorit mov. Synt éza diskrét nych regulačných obvodov. Využit ie diskrét nych t ransformácií v
prakt ických aplikáciách (oznamovacia t echnika, elekt ronika, aut omat izačná t echnika a akust ika).
• K lasifikácia signálov. Diskret izácia signálov (vzorkovanie, kvant ovanie, kódovanie). Predikčné
kvant ovanie - SDM. Možnost i Č/ A prevodu – mat emat ická int erpret ácia. Frekvenčná analýza
signálov spojitých v čase. Frekvenčná analýza signálov diskrét nych v čase. Vzorkovanie signálov
v časovej a frekvenčnej oblast i. Diskrét na Fourierova t ransformácia a jej aplikácie. Filt rácia,
návrh lineárnych číslicových filt rov - t ransformácia spojit ého ekvivalent u, na základe rozloženia
pólov a núl v komplexnej rovine, frekvenčné vzorkovanie, využit ie časového okna v procese
návrhu filt ra. Technické prost riedky číslicového spracovania signálov.
2. P r enos dát
• Modulácia. Kódovanie. Prenosové média a prost riedky -charakt erist iky, klasifikácia, hodnot enie. Paralelný prenos dát – rozhrania, podporné obvody, aplikácie. Sériový prenos dát – rozhrania, podporné obvody, aplikácie. Diaľ kový prenos dát – modemy, komunikačné adapt éry,
podporné obvody, aplikácie. Dát ové spojenie – riadiace post upy, režimy, formáty. Komunikačné
prot okoly – znakové, bit ové, sieťové prot okoly, spôsoby implement ácie. Podporné obvody a moduly LAN. Podporné obvody a moduly WAN, opakovače, mosty, smerovače, brány. Sat elitný
prenos dát , podporné obvody.
3. Zákaznícke int egr ované obvody a ich apl ikáci e
• Archit ekt úra int egrovaných obvodov typu CPLD, FPGA. Prehľ ad obvodov CPLD, FPGA
firmy Xilinx.
• Efekt ívne využit ie archit ekt onických prvkov FPGA obvodov pri návrhu číslicových syst émov.
Možnost i efekt ívnej implement ácie číslicových syst émov s vysokým st upňom paralelizmu. Archit ekt onická podpora FPGA obvodov firmy Xilinx pre implement áciu veľ mi rýchlych syst émov číslicového spracovania signálov. Embeded soft -core mikroprocesory, aplikácie ZIO.
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4. A pli kácie p očít ačov ý ch syst ém ov v r i adi aci ch obvodoch
• Základné pojmy z t eórie dynamických syst émov. Lineárne spojit é syst émy, popis dynamických
vlast nost í syst ému. Vonkajší popis spojitých lineárnych syst émov (SLS) v časovej a frekvenčnej
oblast i. Vnút orný popis SLS, met ódy linearizácie. Regulátory a analýza regulačných obvodov.
6.K lasifikácia regulát orov, presnosť regulácie. St abilit a SLS, krit éria st ability. St abilit a regulačných obvodov, ukazovat ele kvality a presnost i regulácie. Met ódy synt ézy regulačných obvodov.
Diskrét ne syst émy, popis diskrét neho regulačného obvodu a jeho dynamických vlast nost í.
• Št rukt úry číslicových obvodov aut omat ického riadenia. Diskrét ne a st upňové funkcie, Č/ A prevodník ako t varovací člen, D-L t ransformácia. Z-t ransformácia diskrét nych a st upňových funkcií. Výpočet Z-obrazov lineárnych dynamických členov. Diferenčné rovnice, st upňové prenosy
a charakt erist iky. St abilit a lineárnych číslicových obvodov. Rozdelenie a vlast nost i číslicových
riadiacich algorit mov. Diskrét ny PID algorit mus.
5. P r ogr am ovacie t echnik y a dat abázové sy st émy
• Pokročilé objekt ové t echnológie. Jazyk C# (premenné, dát ové typy, cykly, t riedy, št rukt úry,
polia, vlast nost i, indexery), objekt ové vlast nost i (dedičnosť, polymorfizmus, zapuzdrenie, rozhrania, delegát i, udalosti, výnimky, generiká), GUI (WinForms, WPF, návrhový vzor MVVM),
práca so súbormi a dát ami (LINQ, st reamy, at ribúty, serializácia), dát ové zdroje a archit ekt onické návrhové vzory (ADO.NET , Dat aSet , NHibernat e, Ent ity Framework), práca so sieťou
a webovými službami (WCF, sockety), webové t echnológie (ASP.NET , návrhový vzor MVC),
met aprogramovanie (reflexia, abst rakt ný synt akt ický st rom).
• Základné pojmy. Archit ekt úra dat abázových syst émov. Ent it no - relačné modelovanie. Relačný
dat abázový syst ém. Relačná algebra. Normalizácia dát . Základy jazyka SQL. Manipulácia s
dát ami v jazyku SQL. Kurzory. Princípy dát ových skladov. Získavanie znalost í.
6. M i k r opr ocesor y a m ik r opočít ače
• Mikroprocesory - vývoj, súčasný st av, krit éria ich hodnot enia a delenia. Prvky, komponenty,
väzby. Archit ekt úry typu CISC a RISC. Procesory firiem Int el – t rieda IBM PC, Mot orola,
Zilog. Power PC procesory. Časovanie. Správa pamät i (segment ácia, st ránkovanie). Systém
prerušenia. Prúdové spracovanie, viacnásobné prúdové spracovanie. Spolupráca mikroprocesora
s okolím. Opt imalizácia aplikácií s MP.
• K lasifikácia mikrokont rolérov (MCU) a oblast i ich použit ia. Princíp činnost i a spolupráca jednot livých podsyst émov MCU (cent rálna procesorová jednot ka, pamäťový podsyst ém, prerušovací podsyst ém, V/ V podsyst ém). Obvodové riešenie a činnosť typického predst avit eľ a mikrokont rolérov s jadrom ARM. Programovacie t echniky – jazyk symbolických adries, C, C+ + .
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I nfor m ačný m anažm ent
5I Z1M 2 Št át na sk úška

P r oblém ové okr uhy pr edm et ov št át nej skúšky
Ok r uh: I nfor m ačná p odp or a m anažm ent u
1. M anažér ske účt ov níct vo:
Členenie nákladov z rôznych hľ adísk a ich zobrazenie, kalkulácie z hľ adiska času, spôsobu zost avovania a kalkulačné met ódy. Plánovanie ako proces formovania cieľ ov podniku a rozpočt ovanie
cez hlavný podnikový rozpočet . Rozpočt ová súvaha, výsledovka, rozpočet peňažných t okov a iné
čiast kové rozpočty, rozpočet režijných nákladov, jeho t vorba, met óda zost avovania a kont rola.
2. I nfor m ačný m anažm ent :
Informačný manažment – et apy jeho rozvoja, poňat ie, poslanie a význam v podnikovej praxi. Informačná st rat égia a Informačný audit v podniku. IT Infrast ruct ure Library (IT IL) – charakt erist ika.
Service Level Agreement (SLA), Service Level Management (SLM) a Operat ional Level Agreement
(OLA). Projekt ovanie a riadenie projekt ov IS/ IK T v podniku a met ódy a t echniky merania efekt ívnost i IS/ IK T v podniku.
3. M anažér ske i nfor m ačné sy st émy :
Informácie a IS/ IK IT v podniku, ich poslanie a význam pre riadenie v podniku, model podnikového
IS na podporu riadenia a rozhodovania. Práca s dát ami v podnikoch – dat abázy, dat awarehouse,
dat amining, big dat a. Informačné syst émy na podporu rozhodovania – OLAP, MIS, BI/ CI, DSS,
Expert né IS. Informačné syst émy na podporu kolaborácie v podniku – workflow, groupware, sociálne
siet e. Informačné syst émy na podporu Business process management u a reeinžiniering procesov v
podniku.
4. P r oj ek t ov ý m anažm ent :
Konvenčné verzus agilné riadenie projekt u, úrovne riadenia v projekt e, riadenie rizika v projekt e,
riadenie kvality v projekt e, riadenie času a nákladov v projekt e. Vymedzenie projekt u: charakt erist ické znaky projekt u, zdôvodnenie projekt u, logický rámec projekt u, život ný cyklus projekt u.
Proces plánovania projekt u: opis produkt u, časové a nákladové dispozície projekt u. Organizačná
št rukt úra projekt u, riadenie et áp projekt u, ukončenie projektu. Projekt ové met odiky a t echniky:
PRINCE2, PMBOK , IPMA, ISO 21500, SCRUM.
Ok r uh: M anažm ent p odnik u
1. M ar ket ingové r iadeni e:
St rat egický market ing – st rat egické market ingové riadenie: zmysel, význam a využit ie market ingovej
st rat égie; príklady market ingových st rat égií z praxe (úspešné, neúspešné...). Značka – budovanie,
riadenie, „brandingový“ proces: využit ie v praxi, riadenie hodnoty značky, modely hodnoty značky,
konkrét ne príklady riadenia značky a brandigu. Význam informácií pre market ing a st rat egický
market ing: konkrét ne príklady úspešného využívania informácií pre efekt ívne market ingové riadenie; vzťah t émy k znalost nému manažment u. Kooperácia ako princíp pre získanie konkurenčnej
výhody: kooperačný manažment ; kooperačné organizačné formy (klast er, joint -vent ure, st rat egické
aliancie...); konkrét ne príklady. Hodnot a pre zákazníka – t vorba a riadenie hodnot ového reťazca:
business model; princípy správneho nast avenia hodnot ového reťazca; zlyhanie hodnot ového reťazca;
konkrét ne príklady. Zákaznícka orient ácia: dobre cielený market ing; nízko-nákladový market ing;
t vorba a riadenie komunít ; t vorba produkt ov v zmysle zákazníckej orient ácie; konkrét ne príklady.
Akt uálne t rendy v market ingovom riadení: maloobchod, veľ koobchod, zákaznícke správanie a jeho
skúmanie, prost redie int ernetu, globálne t rendy...
2. M edzi nár odný m anažm ent a m ar ket ing:
Prost redie medzinárodného manažment u, int ernacionalizácia podnikov, globalizácia hospodárskeho
život a, rozhodovanie o int ernacionalizácii podniku. Formy pôsobenia na medzinárodnom t rhu. Int ernacionalizácia podniku formou vst upu na medzinárodný t rh. Segment ácia medzinárodného t rhu,
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výber vhodných cieľ ových t rhov, posit ioning. Organizovanie v medzinárodne činných podnikoch.
Riadenie ľ udských zdrojov a riadenie kult úrnej diverzity v nadnárodných spoločnost iach. Medzinárodná výrobková a značková polit ika, medzinárodná cenová, dist ribučná a komunikačná polit ika.
Význam kult úry a int erkult urálnej komunikácie pre úspech na medzinárodnej scéne. Profil a štýl
práce manažérov v nadnárodných podnikoch.
3. M anažér ska komunikáci a:
Komunikácia v práci manažéra: príst upy a štýly komunikácie. Asert ivit a, vyjednávanie v obchodnom
rokovaní a riešenie konflikt ov. Efekt ívna komunikácia manažéra so zamest nancami, zákazníkmi a
obchodnými part nermi. Príprava a priebeh obchodných rokovaní, efekt ívne organizovanie a vedenie
schôdze. Komunikácia manažéra v t íme a v organizácii. Int erkult úrna komunikácia.
4. Or ganizačné spr ávani e:
Vymedzenie a význam organizačného správania ako vednej disciplíny a met ódy rozvoja organizačného správania. Obsah syst émového príst upu v organizačnom správaní vo väzbe na zdokonaľ ovanie
organizácií. Vymedzenie vplyvu osobnost i a mot ivácie, vysvet lenie individuálnych odlišnost í osobnost i. Význam t ímovej práce, charakt erist ika a klasifikácia t ímových rolí. Charakt erist ika t ransformačného vodcovst va a rysy efekt ívnych vodcov. Obsah a význam moci z hľ adiska riadenia organizácie, zámery klík a koalícií v mocenskom boji. Vymedzenie pozit ívnych i negat ívnych aspektov
konflikt u, riešenie konflikt u a dôsledok konflikt u. Vymedzenie kult úry organizácie, klasifikácia kult úr
v organizácii a met ódy analýzy kult úry. Definovanie a význam kariéry, vývoj kariéry, profesionálne
typy osobnost i z hľ adiska kariéry. Vymedzenie pozit ívneho a negat ívneho vplyvu st resu, príčiny
vzniku st resu, zvládanie st resu. Charakt erizovanie organizačných št rukt úr a rysy správania jednot livcov v rôznych typoch št rukt úr. Obsah organizačného rozvoja a organizačnej zmeny a spôsoby
znižovania odporu voči zmene.
5. M anažér ske r ozhodovani e:
Informácie, údaje a poznat ky, informačné pot reby, informácie a manažment . Informačná podpora
rozhodovania. Manažment ako rozhodovací proces a jeho základný model. Rozhodovanie v dobre a
nedobre št rukt úrovaných problémoch. Rozhodovanie v podmienkach ist oty, rizika a neurčit ost i. Informačné t echnológie a informačné syst émy podporujúce rozhodovanie. Základné met ódy a t echniky
v manažment e – empirické, exakt né a heurist ické met ódy rozhodovania.
6. L ogi st ika:
Logist ické operácie, logist ika ako obslužná operácia, int erné a ext erné logist ické operácie. Vst upná
logist ika, výst upná logist ika, podniková logist ika. Logist ické segmenty v organizácii: zásobovací syst ém, výrobný syst ém, dist ribučný syst ém. Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), riadenie vzťahov
s dodávat eľ mi (SRM). Syst émy riadenia objednávok, analýza a plánovanie dopyt u a jeho prognózovanie. Analýza a riadenie zásob, sklady a skladovanie, riadenie skladových operácií (WMS).
7. St r at egi ck ý m anažm ent :
Podst at a a význam st rat egického manažment u, st rat egický manažment v podniku, st rat égia ako plánovací nást roj, post up práce so st rat égiou (fázy), druhy a typy st rat égií. Diagnóza východiskového
post avenia, analýza vonkajšieho prost redia, analýza vnút orného prost redia, analýza konkurencie.
Vízia, filozofia, poslanie, ciele, varianty, výber st rat égie, podnikat eľ ská a čiast kové st rat égie. Implement ácia st rat égie, adapt ácia st rat égie, podporné nást roje. Kont rolovanie a hodnot enie st rat égie,
podporné nást roje.
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I nt el igent né infor m ačné sy st émy
5I Z1I 2 Št át na sk úška

P r oblém ové okr uhy pr edm et ov št át nej skúšky
Ok r uh: I nfor m ačné sy st émy pr e r ozhodovacie pr ocesy
1. Ú daj ové št r uk t úr y :
Abst rakt né dát ové typy, výpočt ová a pamäťová zložit osť algoritmov, zoznamy, fronty (FIFO, LIFO),
viacrozmerné pole, priorit ný front a jeho implement ácia (implicit ná, Fibonacciho a párovacia halda),
st romy (binárne, viaccest né, unárne), ich reprezent ácia, algoritmy, grafy orient ované, neorient ované
- implement ácie (polia, hviezdy, krížové reprezent ácie), implicit né implement ácie t abuľ ky, hešovacie t echniky, samoorganizujúce explicit né implement ácie t abuľ ky (AVL, 2-3, 2-4, B, RB, Splay,
Skip, Treap, znakový st rom), algorit my t riedenia t abuliek (výberom, vkladaním, výmenami, rozdeľ ovaním, spájaním), poradové št at ist iky, št rukt úry a algorit my pre int ervalové a viacrozmerné
vyhľ adávanie (int ervalové st romy, k-d st romy, Quad- st romy, vyhľ adávanie podľ a čiast očnej zhody,
invert ované a grid súbory), reťazce - kódovanie a vyhľ adávanie, sekvenčné súbory, súbory s priamym
príst upom - organizácia a implement ácie: heap, hešovací súbor (st at ické, dynamické, rozšírit eľ né,
lineárne hešovanie), B-st rom, B+ st rom, indexsekvenčný súbor, súbor s úplným indexom.
2. A r chit ek t úr y i nfor m ačný ch sy st ém ov :
Základné pojmy, typy informačných syst émov, služby a aplikácie informačných syst émov; riadenie
projekt ov, koncepcia projekt u, plán projekt u, realizácia a odovzdanie projekt u; všeobecné princípy
t vorby syst émov; met ódy a post upy návrhov syst émov; st rat egické plánovanie informačných syst émov; procesný príst up a workflow; modely a modelovanie informačných syst émov; život ný cyklus
informačného syst ému, modely život ného cyklu; met odiky návrhu informačných syst émov; št rukt úrovaná analýza a št rukt úrované navrhovanie; objekt ová analýza a objekt ové navrhovanie; meranie
výkonnost i/ met rika informačných syst émov.
3. M odel y a m et ódy na si eťach:
Graf a špeciálne podgrafy ich typy a vlast nost i (orient ácia, ohodnot enie, súvislosť, sled, cest a, ťah,
kružnica), princípy met ód vyhľ adávania najkrat ších ciest na grafoch (met ódy label set a label correct ), modely základných úloh na sieťach (umiest ňovacie úlohy, úlohy okružných jázd), heurist ické
met ódy riešenia úloh na sieťach (primárne a duálne heurist iky, vkladacie a výmenné heurist iky, strat égie BA, FA, výhodnost ný koeficient , dekompozičné heurist iky), princípy met aheurist ík (simulated
annealing, t abu search, genet ické algorit my).
4. V ý p očt ové a v y hodnocovaci e t echni k y :
Pravdepodobnost né a št at ist ické vlast nost i údajov a ich číselné charakt erist iky (rozdelenia pravdepodobnost ibinomické, geomet rické, Poissonovo, normálne, gama, ich charakt erist iky st redná hodnot a, rozptyl,
kvant ily), int ervalové charakt erist iky normálneho rozdelenia, lineárna regresia (met óda najmenších
št vorcov), princípy exakt ných opt imalizačných met ód (simplexová met óda, met óda vet iev a hraníc), typové úlohy lineárneho programovania a ich modely (úloha plánovania výroby, zmiešavacie
úloha, dopravná úloha), typové úlohy celočíselného lineárneho programovania a ich modely (úloha
o bat ohu, úloha plánovania výroby s nedelit eľ nosťou).
5. D at abázové sy st émy :
Archit ekt úry Dat abázových syst émov a modelovanie dat abáz, int egrit a dat abáz, t ransakčné spracovanie a paralelizmus dat abáz, konšt rukcia dat abázových systémov, dist ribuované dat abázové syst émy.
6. D isk r ét na si muláci a:
St at ické modelovanie (met óda Mont e Carlo), algorit mizácia simulačných modelov, met óda plánovania udalost í, et apy simulačného projekt u, modelovanie vst upných dát , analýza výsledkov simulačných experiment ov (simulácia s ukončením, simulácia bez ukončenia s ust álenými podmienkami),
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spojit á a kombinovaná simulácia (princíp, využit ie, met ódy), generát ory náhodných čísiel (pseudonáhodné čísla, kongruenčné generát ory náhodných čísiel), t estovanie generát orov náhodných čísiel
(t eoret ické a empirické t esty), generovanie náhodných veličín (met óda inverznej t ransformácie, met óda prijat ia a odmiet nut ia), agent ovo orient ované archit ekt úry simulačných modelov, dist ribuovaná
simulácia, konzervat ívne a opt imist ické met ódy synchronizácie dist ribuovaných simulačných modelov.
7. K r y pt ogr afi a a b ezp ečnosť:
Všeobecné základy krypt ografie (účely krypt ografie, krypt ografický syst ém, zásady bezpečnost i,
typy út okov), klasické šifry a met ódy klasickej krypt oanalýzy (frekvenčná analýza, index koincidencie), súčasná symet rická krypt ografia (syst émy Feist elovnho typu, DES, AES), krypt ografia s
verejným kľ účom a RSA algorit mus, prúdové šifry (One T ime Pad, syst émy založené na generát oroch pseudonáhodných čísel), ident ifikácia, aut ent ifikácia a digit álny podpis.
Ok r uh: Opt im al izáci a a v izualizáci a v i nt el igent ný ch i nfor m ačný ch sy st ém och
Z nasledovných problémových okruhov oblast í znalost í určí garant št udijného programu na základe
návrhu vedúceho diplomovej práce minimálne t ri problémové okruhy pokrývajúcich požadované znalost í
súvisiace s t émou záverečnej práce a špecializáciou št udent a:
1. Teór ia p odnik u:
Východiskové problémy hospodárst va, výroba, dopyt , ponuka, rovnováha a nerovnováha, alokácia
zdrojov, a všeobecná rovnováha, t eória obnovy výrobných prost riedkov, t eória zásob.
2. Fuzzy m nožiny a neur ónové siet e:
Fuzzy množiny (funkcia príslušnost i, konvexnosť, normovanosť, t -normy a t -conormy), fuzzy číslo
(t rojuholníkové, lichobežníkové, arit met ické operácie na fuzzy číslach, porovnávanie fuzzy čísiel),
fuzzy relácie (skladanie fuzzy relácií, princíp rozšírenia, if-t hen relácia, pravidlo odvodzovania),
úlohy lineárneho programovania s neistými koeficient mi, Tanaka-Assaiova met óda. Neurón a neurónová sieť (typy siet í), t réning neurónovej siet e, opt imalizácia pomocou neurónovej siet e.
3. K omuni kačné sy st émy :
Dopravný syst ém, grafický a mat emat ický model, modelovanie nákladov na úsekoch, princípy metód
vyhľ adávania najkrat ších ciest (met ódy label set a label correct ), formulácia a modely základných
úloh na sieťach (dopravná úloha, umiest ňovacia úloha, úlohy okružných jázd), heurist ické met ódy
riešenia (primárne a duálne heurist iky), t eória dopravného prúdu, opt imálne riadenie dynamických
syst émov (vlakov).
4. Získavani e znal ost í z dát :
reprezent ácia znalost í, vyhľ adávanie informácií, met ódy a princípy, dát ové sklady, čist enie dát ,
asociat ívne met ódy, zhlukovanie, neurónové siet e, fuzzy množiny.
5. G eogr afi cké infor m ačné sy st émy :
Modelovania zemského povrchu (základné pojmy z kart ografie, priest orové modely zobrazovania,
počít ačová grafika), údajové št rukt úry používané v GIS (vekt orové, rast rové, at ribút ové informácie,
met ainformácie, väzby údajov do vrst iev, väzby medzi vrst vami), získavanie údajov – digit alizácia
(riadená a neriadená rast erizácia, vekt orizácia, rozpoznávanie text ov, met ódy spájania a doplnenia
údajov získaných z rôznych podkladov a zdrojov), vekt orové analýzy (zjednot enie element ov, výrez
na základe inej mapy, buﬀ er, priradenie at ribút ov na základe pozície, geokódovanie, sieťové analýzy),
rast rové analýzy (vzdialenostné, nákladové, zhluková analýza, predikcia zmien v čase a priest ore),
mult ikrit eriálne analýzy (využit ie fuzzy kriviek na normalizáciu krit érií, st anovenie váh účelovej
funkcie, riešenie konflikt ných cieľ ov).
6. Opt i m ali začné pr ocesy a ich i m pl em ent áci a:
Informačné syst émy na podporu rozhodovania, formulácia opt imalizačných úloh vrát ane relaxácie podmienok a pokut ových funkcií, reprezent ácia opt imalizačných úloh v údajových št rukt úrach,
zobrazovanie a spracovanie výsledkov opt imalizačných úloh, zobrazovanie na mape, vizualizácia
vst upných a výst upných údajov, heurist iky založené na prehľ adávaní okolí, met aheurist iky Simulat ed Annealing a Tabu search, princípy vývojových met aheurist ik, genet ické algorit my, met aheurist ika rozptýleného prehľ adávania (Scat t er Search), met aheurist ika mravenčích kolonií, memet ické
prehľ adávanie, hyper heurist iky, adapt ívne prehľ adávanie.
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7. L ogi st ické sy st émy :
Št rukt úra dist ribučného syst ému a met ódy jej opt imálneho návrhu, úlohy t akt ického rozhodovania (úloha odberných dní), úloha okružných jázd, úplná úloha návrhu dist ribučného syst ému a jej
dekompozícia, model dopravnej siet e a met ódy hľ adania najlacnejších ciest , verejné a súkromné
obslužné syst émy, heurist iky a met aheurist iky pre riešenie logist ických úloh, harmonogramy dodávok, opt imalizácia odberných dní, úlohy okružných jázd a met ódy ich riešenia, met ódy riešenia
úlohy obsluhy úsekov dopravnej siet e, špeciálne heurist iky pre riešenie úloh okružných jázd, časové
rozvrhy.
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A pl ikované sieťové inžini er st vo
5I Z1S2 Št át na sk úška

P r oblém ové okr uhy pr edm et ov št át nej skúšky
Cieľ om znalost í pre št udijný program je:
• schopnosť projekt ovať, vyt várať, a rozvíjať syst émy založené na IK T
• porozumenie princípom súčasných IK S
• poznať pokročilé archit ekt úry IK S
1. Pokročilé archit ekt úry IK S
• met ódy, t echniky a prost riedky modelovania
–
–
–
–
–

pozná modely spracovania, prenosu informácie a prevádzky v sieťach
pozná a vie aplikovať úlohy dimenzovania
vie vypočít ať oneskorenie a st raty paket ov
rozumie mechanizmom služieb, pozná ich požiadavky
pozná a vie aplikovať met odiky, archit ekt úry a nást roje QoS

• spoľ ahlivosť a bezpečnosť komunikačných siet í
– pozná šifrovacie syst émy, krypt ografické út oky, problemat iku bezpečnost i a zabezpečenia
IK S
– rozumie princípom ident ifikácie, aut ent ifikácie a digitálneho podpisu
– vie aplikovať získané poznat ky pri návrhu a aplikovaní zabezpečenia
• pokročilé int ernet ové t echnológie a projekt ovanie IK S riešení
–
–
–
–
–

pozná archit ekt úry IK S, rozumie funkciám vrst iev
pozná a rozumie príst upovým sieťam, pozná základné vlast nost i ich t echnológií
vie sa rozhodnúť pri ich konkrét nej prakt ickej aplikácii
pozná dizajn, t echnológie a služby siet í poskyt ovat eľ ov
vie posúdiť a rozhodnúť vhodnosť modelu pre danú aplikáciu nasadenia v komplexnom
IK S riešení
– pozná akt uálne vývojové t rendy

• programovanie, t vorba programového vybavenia počít ačových a sieťových syst émov
– pozná algorit my, údajové št rukt úry a programovacie t echniky
– pozná a rozumie špecifikám t vorby aplikácií pre komunikačné syst émy
– vie aplikovať vhodné algorit my a údajové št rukt úry pre získanie požadovaného správania
komunik. uzla
– vie navrhnúť, implement ovať a spravovať programové vybavenie komunikačných uzlov
– pozná charakt erist iky, princípy a archit ekt úry sieťových OS
• int egrácia syst émov
–
–
–
–

pozná, rozumie a vie aplikovať met ódy int egrácie syst émov
pozná syst ém št andardov a odporúčaní z pohľ adu syst émovej int egrácie
vie na základe dost upných informácií odhadnúť cenu riešenia,
má vedomost i z návrhu, projekt ovania, výberu a realizácie komplexných IK S riešení

2. I nfor m ačné pr ocesy a m anažm ent I K S
• pozná modely riadenia prenosovej kapacity
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• vie navrhnúť, aplikovať a prezent ovať vhodné riešenie na základe poznania požiadaviek a merania
• pozná informačné procesy IK syst émov a mechanizmy ich riadenia.
3. Sp ol očenské, m or álne a pr áv ne súv i sl ost i v ý voj a a p oužívania I K S
• pozná et ické princípy t vorby a používania IK S
• je schopný posúdiť sociálne aspekty ich používania
• má právne vedomie používania IK T a aut orských práv
• vie riešiť bezpečnosť a ochrana údajov v IK S a pozná ich bezpečnost né št andardy
4. D isk r ét na a apl ikovaná m at em at ika
• t eória signálov, informácie a oznamovania
–
–
–
–
–

rozumie met ódam transformácie signálov, mult iplexu a prenosu signálu
vie zost aviť model signálu a model lineárneho syst ému so zadanými charakt erist ikami
rozumie koncepcii miery informácie a ent ropie, koncepcii det ekčných a opravných kódov
vie princípy spoľ ahlivého a efekt ívneho prenosu informácie a ich použit ie
rozumie met ódam príst upu na spoločné komunikačné prost redie

• rozumie a vie aplikovať poznat ky z t eórie krypt ografie
5. V ý sk um , pr oj ek t ovani e a dipl om ová pr áca
• vie v komunikácii so zákazníkom analyzovať jeho požiadavky, získať a t riediť informácie
• vie rozložiť riešenie problému a vypracovať jeho zadania
• zvláda riešenie/ riadenie projekt u (čast i výskumnej úlohy, diplomovej práce)
• vie odhadnúť objem práce a časový plán malého projekt u
• vie prezent ovať a obhájiť výsledky
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