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Okruhy tém a otázok k ním:  

 

1.  Mobilné komunikácie 

 

1.1. Univerzálny mobilný telekomunikačný systém – UMTS (Bloková schéma, princíp, opis 

okruhovo spínanej domény, opis paketovo spínanej domény) 

1.2. Univerzálny mobilný telekomunikačný systém – UMTS (Fyzická vrstva, frekvenčné 

pásma, prístupové metódy CDMA, časový a frekvenčný duplex) 

1.3. Systémy s viacnásobným vstupom a viacnásobným výstupom – MIMO (porovnanie 

MIMO a SISO z pohľadu kapacity komunikačného kanála) 

1.4. Alamoutiho kóder v systéme MIMO 

1.5. LTE mobilný komunikačný systém (Vlastnosti a základné parametre) 

1.6. Určovanie polohy mobilných terminálov v bunkových komunikačných systémoch 

1.7. Určovanie polohy mobilných terminálov v nebunkových komunikačných systémoch 

1.8. Mobilné Ad-Hoc siete – MANET (princíp činnosti) 

1.9. Smerovacie protokoly MANET sietí a ich základné vlastnosti 

1.10. Technológie pre mobilné senzorové siete (ZigBee) 

 

2. Riadenie IT prostredia 

2.1. Normy a štandardy pre IT prostredie. Štandardizácia a tvorba technických noriem, životný 

cyklus normy. Normy pre riadenie kvality, pre manažment podnikových procesov, pre 

riadenie IT služieb a informačnej bezpečnosti. 

2.2. Norma ISO/IEC 20000, jej štruktúra, prehľad špecifikovaných procesov. 

2.3. Manažment IT služieb. Charakteristika IT služby, životný cyklus služieb. SLA ako 

rozhranie medzi poskytovateľom a odberateľom služby. Rámce pre riadenie IT služieb. 

2.4. Rámec ITIL, rozdiely medzi verziami v2 a v3. Implementácia a aplikačná podpora ITIL, 

nástroje a softvérové riešenia. 

2.5. Stratégia služieb. Koncepcia štyroch P, vytváranie hodnoty služby, portfólio a katalóg 

služieb. Procesy stratégie služieb, správa portfólia služieb. 

2.6. Návrh IT služby. Princípy a ciele návrhu služieb. Procesy návrhu služieb, manažment 

úrovní služieb, manažment kapacity, dostupnosti a kontinuity. 

2.7. Prechod IT služby. Ciele a rozsah prechodu služby v kontexte ostatných častí ITIL. 

Procesy prechodu služby, manažment zmien, konfigurácií, vydaní a nasadení. 

2.8. Prevádzka IT služby. Procesy manažmentu udalostí, incidentov a problémov, napĺňanie 

požiadaviek. Service Desk a jeho úloha v prevádzke IT služieb. 

2.9. Service Desk, zákaznícka podpora pri prevádzke IT služieb. Druhy Service Desk-ov, 

členenie z pohľadu organizačnej štruktúry, obsluha a optimalizácia, roly a typy 

používateľov, metriky, softvérové nástroje. 

2.10. Priebežné zlepšovanie služieb. Princípy a procesy priebežného zlepšovania, Demingov 

cyklus. Kľúčové ukazovatele výkonnosti, 7-krokový proces merania služieb, 

monitorovanie a riadenie, reporting. 



 

3.  Diskrétne dynamické systémy 

 

3.1.   Definujte max-plus algebru a popíšte vlastnosti operácií v danej štruktúre. Demonštrujte na 

sčítavaní, násobení a umocňovaní matíc v max-plus algebre. 

3.2.   Definujte maticu prechodu diskrétneho dynamického systému. Navrhnite a popíšte model 

výrobnej linky so 4 strojmi a zostrojte jeho maticu prechodu.  

3.3.   Definujte pre danú maticu  * ,A n nR  vzostupný (p+1)-stavový orbit, ak predpokladáme, 

že všetky stroje začali pracovať naraz v čase 0. Interpretujte z hľadiska ukončenia projektu. 

Navrhnite model pre n=4 a p=2. 

3.4.   Definujte pre danú maticu  * ,A n nR  vzostupný (p+1)-stavový orbit, ak predpokladáme, 

že jednotlivé stroje začali pracovať v čase danom vektorom   F ,1t n . Interpretujte 

z hľadiska ukončenia projektu. Navrhnite model pre n=4 a p=2. 

3.5.   Definujte pre danú maticu  * ,A n nR  adjungovanú maticu a pre daný vektor  

 F ,1y n  zostupný (p+1)-stavový orbit. Interpretujte z hľadiska spustenia projektu. 

Navrhnite model pre n=4 a p=2. 

3.6.   Definujte kritické stavy, kriticky spojené stavy a kritický diagram diskrétneho dynamického 

systému. Popíšte význam kritického diagramu. 

3.7.   Definujte ustálený stav diskrétneho dynamického systému a uveďte súvislosť s riešením 

vlastného-problému pre danú maticu  ,A F n n  v max-plus algebre. Interpretujte 

z hľadiska výrobnej linky.  

3.8.   Uveďte algoritmus na výpočet vlastnej hodnoty ireducibilnej matice, resp. reducibilnej 

matice. 

3.9.   Definujte fundamentálne vlastné vektory pre definitnú maticu a popíšte algoritmus na ich 

výpočet. 

3.10. Definujte robustnú maticu a sformulujte postačujúcu podmienku robustnosti ireducibilnej 

matice. 

 

4. Smerovacie algoritmy v počítačových sieťach  

 

4.1. Modely návrhu komplexných infraštruktúr a metodológie pre dokumentáciu ich životného 

cyklu 

4.2. Charakteristické črty EIGRP protokolu, mechanizmy rozloženia záťaže a výpočet metriky 

4.3. Špecifické vlastnosti dynamického smerovacieho protokolu OSPF vo viac-oblastnej 

implementácii 

4.4. Mechanizmy riadenia obsahu smerovacích tabuliek, vlastnosti a špecifické prípady 

redistribúcie 

4.5. Možnosti riadenia procesov smerovania v závislosti od monitorovania časových a 

objemových charakteristík prenosového prostredia 

4.6. Charakteristické črty EGP protokolov, význam BGP atribútov 

4.7. Site-to-site vs. remote-access VPN, základné bloky IPSec architektúry 

4.8. Architektonické črty protokolu IPv6, dynamické smerovacie protokoly pre IPv6 

4.9. Architektonické črty protokolu IPv6, porovnanie s IPv4  a mechanizmy koexistencie IPv4 a 

IPv6 

4.10. Špecifické vlastnosti IGP a EGP smerovacích protokolov, mechanizmy ochrán proti vzniku 

smerovacích slučiek 
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