
Študijný odbor: Informatika (doktorandské štúdium)
Okruhy tém pre dizertačnú skúšku z predmetu:

Základné vedecké poznatky študijného odboru Informatika

1. Formálne modely programovateľných systémov. 
2. Petriho siete a ich aplikácie v návrhu a analýze systémov. Sémantický vzťah P.S. k procesným

algebrám. 
3. Metódy verifikácie systémov.
4. Sémantika  programov:  princípy  naturálnej,  operačnej  a denotačnej  sémantiky,  abstraktná

implementácia, nepriama denotačná sémantika.
5. Teória  kategórií  v informatike:  kategórie,  funktory,  naturálne  transformácie,  horizontálna

a vertikálna  kompozícia  naturálnych  transformácií,  pojem  duality  a jeho  význam,  produkty
a koprodukty,  iniciálne  a terminálne  objekty,  adjunkcie,  kartéziánske  a kartéziánsky  uzavreté
kategórie, fibrácie.

6. Typy  a dôkazy:  základné  a Churchove  typy,  polymorfické  typy,  závislé  typy,  rekurzívne  typy.
Naturálna  dedukcia,  sekventový  kalkul,  Curry-Howardova  korešpondencia.  Paradigmy:
výroky_ako_ typy (propositions_as_types) a dôkazy_ako_programy (proofs_as_programs). 

7. Jazyk  lambda  (lambda  calculus):  operačná  sématika,  zámena  výrazov,  abstrakcia,  redukcia,
Church Rosserove vety, stratégie výpočtu, funkcie vyššieho rádu, nedefinovaná hodnota.

8. Implementácia  funkcionálneho  jazyka:  preklad  jednoduchej  definície  funkcie,  preklad  funkcie
definovanej viacerými rovnicami (porovnávanie vzorov), implementácia množinovej abstrakcie

9. Typový systém  funkcionálnych jazykov:  Milnerov  parametrický  polymorfizmus,  pravidlá  typovej
kontroly,  princíp  unifikácie  a substitúcie,  Stracheyho  polymorfizmus  abstraktných  typov
(overloading), abstrakčná funkcia, predikát platnosti, reprezentácia abstraktného typu.

10. Jazyk UML, štrukturálne modelovanie, modelovanie architektúry systémov.
11. Jazyk UML, modelovanie správania a interakcie systémov, súvislosti medzi modelmi.
12. Architektúry softvérových systémov, princípy modelom riadenej architektúry.
13. Definície  systémov,  abstraktné  modely  a formálne  špecifikácie  systémov:  automaty,  logiky,

algebraické špecifikácie, algebra procesov
14. Problémy a ich zložitosť, triedy P, NP a NP-úplných problémov, algoritmy a ich výpočtová zložitosť 
15. Technológie  a  štandardy  používané  v  počítačových  sieťach,  metódy  zabezpečovania  kvality

služieb (QoS) a spôsoby vyhodnocovania  jej parametrov.
16. Modely paralelných počítačov: Súčasný stav paralelných výpočtov. Multiprocesory a multipočítače.

Multivektorové počítače a počítače SIMD. Modely PRAM a VLSI. Perspektívy vývoja architektúr.
17. Procesory a pamäťová hierarchia: Superskalárne procesory. Architektúra typu VLIW.  Symbolické

procesory. Plánovanie  pamäťovej kapacity. Pamäťová inklúzia, koherencia a lokalita.
18. Škálovateľné, viacvláknové (multi-threaded) a dataflow architektúry: Techniky skrývania latencie.

Princípy  viacerých  vlakien  (multi-threading).  Multipočítače  s  jemnou  zrnitosťou.  Škálovateľné
a viacvláknové architektúry. Architektúry dataflow a hybridné architektúry.

Otázku z uvedeného zoznamu, súvisiacu s témou dizertačnej práce, prideľuje vedúci katedry
bezprostredne po prihlásení sa študenta na dizertačnú skúšku.
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