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Štátne skúšky – okruhy tém k štátnicovému predmetu 
 
Akademický rok:  2008/2009 
Garantujúce pracovisko: Katedra počítačov a informatiky FEI TU - KPI 
Študijný odbor:  Výpočtová technika a informatika 
Druh štúdia: Inžinierske 
Štátnicový predmet: Hlavné poznatky študijného odboru Výpočtová technika a 

informatika   a ich využitie 
Okruhy tém a otázok k ním:  
 
1. Teória a metodológia programovania a metódy efektívneho návrhu a realizácie algoritmov  
 

1.1. Metódy tvorby programov  
1.2. Princíp iterácie a rekurzie 
1.3. Jazykové konštrukcie procedurálnych jazykov 
1.4. jazykové konštrukcie objektových jazykov 
1.5. Charakteristika zložitosti vo vzťahu na algoritmy a údajové štruktúry 
1.6. Algoritmy pre vyhľadávanie a triedenie 
1.7. Zoznamy a stromy, operácie nad zoznamami a stromami 
1.8. Algoritmus vyvažovania stromov 
1.9. Algoritmy pre dynamickú alokáciu a uvoľňovanie pamäti 
1.10. Využitie vnútornej a vonkajšej pamäti 

 
2. Teória formálnych jazykov, prekladačov a sémantika programov 
 

2.1. Gramatiky, automaty, ich definícia a klasifikácia  
2.2. Vzťah gramatík a automatov  
2.3. Vlastnosti gramatík  ich  použitie pri analýze jazykov  
2.4. Vzťah gramatiky a sémantiky 
2.5. Aplikácia formálnych jazykov vo fázach prekladu 
2.6. Transformačné fázy prekladu a ich realizácia, optimalizácia a vykonávanie 
2.7. Abstraktné typy, triedy, ich prípady (inštancie) 
2.8. Typový monomorfizmus a polymorfizmus  
2.9. Kontrola typov, odvodenie typov, implementácia objektov  
2.10. Vlastnosti objektových programov 

 
3. Princípy softvérového inžinierstva a softvérové systémy 
 

3.1. Procesy vývoja softvéru a modely životného cyklu  
3.2. Metódy a prostriedky analýzy a návrhu softvérových systémov 
3.3. Architektúra databázového systému, modely databázových systémov 
3.4. Základné koncepcie relačného SRBD 
3.5. Transakčné spracovanie, paralelné spracovanie, obnova systému 
3.6. Bezpečnosť databázových systémov 
3.7. Distribuované databázové systémy a ich efektívnosť 
3.8. Definícia procesu, synchronizácia a komunikácia procesov 
3.9. Algoritmy prideľovanie zdrojov systému, predchádzanie zablokovaniu a neefektívnemu 

vykonávaniu  
3.10. Metódy správy operačných a distribuovaných systémov a ich použitie 

 



 

 

 
4. Teória logických obvodov, stavba počítačových systémov a počítačové siete 
 

4.1. Metódy minimalizácie logických funkcií 
4.2. Realizácia kombinačných logických obvodov 
4.3. Abstraktná a štruktúrna syntéza sekvenčných logických obvodov 
4.4. Štruktúra a funkcia univerzálneho procesora 
4.5. Využívanie hierarchického pamäťového systému 
4.6. Inštrukčný cyklus, fázy, možnosti zrýchlenia inštrukčného cyklu 
4.7. Mikroprogramy pre vykonávanie operácií v pevnej a v pohyblivej rádovej čiarke, 

počítače s architektúrou RISC, paralelné a distribuované počítačové systémy 
4.8. Sieťové štandardy a protokoly, referenčný model ISO/OSI, model TCP/IP 
4.9. Analýza jednotlivých vrstiev modelu, systém identifikácie sieťových zariadení  
4.10. Adresové systémy, prenos informácií v počítačových sieťach, prístupové metódy, 

smerovanie informácie a smerovacie protokoly 
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