
# typ práce autor názov rok

58 inžinierska Logický priestor a čas priebehu sieťového narušenia 2017

57 inžinierska Belis Vývoj distribuovanej reaktívnej webovej aplikácie v jazyku Elixir a softvérovým rámcom Phoenix 2017

56 inžinierska Cihoňová Rozšírenie Curry-Howardovej korešpondencie o kvantifikátory a ich použitie v predmete Teória typov 2017

55 inžinierska Ihnát Inzertná webová stránka 2017

54 inžinierska Jelínek Tvorba webovej aplikácie určenej na predpoveď finančného plánu pre tímových manažérov 2017

53 inžinierska Petro Tvorba webovej aplikácie pre plánovanie financií a manažmentu tímov na oddelení 2017

52 bakalárska Gorel Tvorba programového modulu redakčného systému pre webovú prezentáciu histórie katedry 2017

51 bakalárska Karpiel Webový informačný systém na báze softvérového rámca TrinityCore 2017

50 bakalárska Perháč Aplikácia pre vzdialený prístup do IP kamerového systému na platforme Android 2017

49 bakalárska Šoltys Vývoj četovacieho robota použitím princípov strojového učenia 2017

48 bakalárska Dilik Bezpečnosť webového servera linuxového operačného systému 2017

47 bakalárska Hegedüš Generovanie Europass - životopisu z formulára webovej stránky 2016

46 inžinierska Jajčišin Bezdrôtová elektronická časomiera pre hasičský šport časť 1. 2016

45 inžinierska Kmec Bezdrôtová elektronická časomiera pre hasičský šport časť 2. 2016

44 inžinierska Bilan

Interpreter jazyka paradigmy logického programovania na princípoch zdrojovo-orientovaného 

logického systému 2016

43 inžinierska Deák Modelovanie výnimočných situácií v kategórii 2016

42 inžinierska Dorkinová Použitie lineárnej logiky v oblasti lingvistiky 2016

41 inžinierska Gešper

Spôsoby vyhodnotenia a prezentácie pedagogickej dokumentácie určenej pre skvalitnenie výučby 

predmetu a sebareflexiu pedagóga - 2. časť 2016

40 inžinierska Peniašková

Spôsoby vyhodnotenia pedagogickej dokumentácie určenej pre skvalitnenie výučby 

predmetu a sebareflexiu pedagóga - 1. časť 2016

39 bakalárska Vajda Aplikácia pre spracovanie agendy vysokoškolského pedagóga 2015

38 bakalárska Ženčuch Sieťový nástroj na monitorovanie validity webového portálu 2015

37 bakalárska Vaško Webový portál pre predmet Teória typov 2015

36 inžinierska Perháč Koalgebraické modelovanie správania sa IDS na zdrojovo orientovanom základe 2015

35 inžinierska Mačuga Kategorický popis závislých typov jazyka paradigmy funkcionálneho programovania 2015

34 inžinierska Mackanič Možnosti použitia jazyka Reo pri modelovaní tokov komponentových programových systémov 2015

33 inžinierska Reľovský Zdrojovo-orientovaný popis distribuovaného protokolovania udalostí linuxového operačného systému 2015

32 bakalárska Jajčišin Bezpečnostná perspektíva pri realizácii pokročilej konfigurácie servera voči distribuovaným útokom 2014

31 bakalárska Dorkinová Použitie programovacích jazykov na báze lineárnej logiky v informatike 2014

30 bakalárska Gešper Šablóna pre tvorbu vysokoškolského učebného textu v prostredí typografického systému LaTeX 2014



29 bakalárska Deák Tvorba webového portálu pre výskumnú skupinu Teórie programovania 2014

28 inžinierska Maťaš Zdrojovo-orientovaná architektúra racionálneho agenta na báze logiky BDI pre IDS 2014

27 inžinierska Ľoch Dôkazový potenciál lineárnej logiky na riešenie základných synchronizačných úloh v informatike 2014

26 inžinierska Petrovaj Formálny popis distribuovaných sieťových narušení 2014

25 inžinierska Lovásová Kategorická sémantika odvodených tvarov funkcionálneho jazyka 2014

24 inžinierska Medulka Konzolová aplikácia pre monitoring sieťových zariadení 2014

23 inžinierska Majerová Poznatky systému detekcie sieťových narušení na báze predikátov lineárnej logiky 2014

22 bakalárska Mruz Použitie kvantifikátorov lineárnej logiky v informatike 2013

21 bakalárska Perháč Sémantické tradície Tarského a Heytinga v lineárnej logike 2013

20 inžinierska Lukáč Kategorická sémantika referenčného údajového typu 2013

19 inžinierska Katrenič Grafické transformácie v abstraktnom rámci Teórie kategórií 2013

18 inžinierska Mražík Možnosti sledovania intruzívnych volaní bežiaceho funkcionálneho programu na báze koalgebier 2013

17 inžinierska Lukáč Sekvenčné a stromové automaty pre jazyk typovaného kalkulu lambda 2013

16 inžinierska Labovský Vonkajší popis správania firewalu použitím deontickej logiky 2013

15 bakalárska Straková Abstraktné behaviorálne typy pre systém elektronickej pošty 2012

14 bakalárska Petrovaj Epistéma pre systém sieťových narušení 2012

13 bakalárska Medulka Návrh stratégie zálohovania systému na báze OS Linux 2012

12 bakalárska Novotný Šablóna pre semestrálne práce a ich prezentáciu v prostredí LaTeX 2012

11 bakalárska Ľoch Vonkajší a vnútorný nedeterminizmus v informatike 2012

10 inžinierska Dzurilla Behaviorálna sémantika jednoduchého programového systému 2012

9 inžinierska Magna Formálny popis systému detekcie sieťových narušení na báze koalgebraickej signatúry pre IPv6 2012

8 inžinierska Hlebaško Zdrojovo orientovaný popis databázovej inkarnácie v systéme Oracle 2012

7 bakalárska Klobušníková Jednoduchý procedurálny jazyk v klasifikujucej kategórii 2011

6 inžinierska Marcinčin Kategorická sémantika jednoduchého programovacieho jazyka 2011

5 inžinierska Sikora Perspektívna klasifikácia logik s prvkami modalit 2011

4 inžinierska Demeterová Lineárny kalkul termov v informatike 2011

3 inžinierska Szekeress Použitie epistemickej logiky v Kripkeho modeloch 2011

2 bakalárska Magna Kategorický model správania koalgebry pre detekciu seťových narušení 2010

1 bakalárska Dzurilla Kategorický model štruktúry zásobník v pojmoch algebier a koalgebier 2010


