
Príprava  bakalárskeho študijného programu Informatika v Programovej rade. 

Zloženie Programovej rady: 

 RNDr. Jana Katreniaková, PhD. (Siemens),  RNDr. Radovan Červenka, PhD. (Whitestein)  zastupujú  

zamestnávateľov 

 Samuel Čavoj(3INF),  Dávid Mišiak ( 3INF) zastupujú  študentov 

 doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD., doc. RNDr. Edita Máčajová, PhD., doc. RNDr. Ján Mazák, PhD., prof. 

RNDr. Martin Škoviera, PhD. zastupujú pedagógov 

 doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. zodpovedná za prípravu programu 

Získanie spätnej väzby k aktuálne akreditovanému programu: 

 od študentov a zástupcov zamestnávateľov v Rade programu odpoveďami na položené otázky   

 zhromaždenie vyjadrení študentov v Študentskej ankete v posledných rokoch  

Analýza spätnej väzby k aktuálne akreditovanému programu: 

 Z vyjadrení zainteresovaných vyplynula globálna spokojnosť študentov; oceňujú komplexný základ, ktorý 

program poskytuje a možnosť výberu prednášok aj z iných programov, ktoré umožňujú širší prehľad aj 

špecializáciu podľa individuálnych záujmov.  

 Zamestnávatelia hodnotili program aj v kontexte s následným magisterským programom, nakoľko 

bakalársky program je primárne stavaný ako základ pre následné magisterské štúdium. Za pozitívum 

považujú  dostatočný záber, kvalitu absolventov schopných analytického myslenia a dobre sa 

adaptujúcich na zmeny.  Mierny handicap vzniká pri vzdelaní v oblasti praktickejších stránok SW 

inžinierstva. 

 Súčasne však skonštatovali, že  toto absolventi rýchlo doženú a zamestnávatelia to o našich absolventoch 

vedia. Vzhľadom k podmienkam v školstve a praxi vidia ako potenciálne riziko udržanie pedagógov 

zabezpečujúcich prakticky orientované predmety  v školstve  

Následná príprava programu: 

 Uskutočnila sa spoločná onlina diskusia členov  katedry, následne prebehli diskusie v rámci skupín 

predmetov.  Výsledkom  diskusie s kolegami zabezpečujúcimi matematické predmety bolo navýšenie 

cvičení a presuny obsahov medzi semestrami tak, aby lepšie odpovedali potrebám ostatných predmetov.  

Stretnutie skupiny teoretickej informatiky vyčistilo náväznosti. Do programu boli pridané výberové 

predmety posilňujúce oblasť bezpečnosti, v ktorej má pracovisko špecialistov a posilnila sa jedna 

z možností špecializácie na magisterskom stupni. Došlo k rozdeleniu predmetu Princípy tvorby softvéru 

na dva semestre, posilnila sa praktická časť premetu Úvod do matematickej logiky.  Diskutovalo sa 

o náplni predmetu Ročníkový projekt.  Skupina okolo programovania dospela k záveru, že výraznejšie 

zmeny  nie sú aktuálne nutné.  

 Členom rady programu bol zaslaný predbežný opis programu so žiadosťou o pripomienkovanie. 

 Po dopracovaní programu, informačných listov,...  boli členovia Programovej rady požiadaní o vyjadrenie 

súhlasu s jeho definitívnou verziou. Všetci členovia vyjadrili súhlas. 

 

  



 

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu.  
 
Katreniaková (Siemens): „Obvykle sa jedná o veľmi rozhľadených ľudí, ktorých škola nepripravila špecificky 

na niektorý SW alebo HW nástroj, ale na to, aby sa vedeli rýchlo zorientovať v ľubovoľnej oblasti. Vďačia za to 

najmä teoretickým základom, ktoré získali v rámci bakalárskeho štúdia. Často sa preto veľmi rýchlo stávajú 

aspoň neformálnymi leadrami v teamoch a veľmi dobre sa adaptujú na zmeny, ktoré sa v rámci agilného 

vývoja dejú prakticky neustále.“ 

Červenka (Whitestein Technologies, s.r.o.) „Za viac ako 20 rokov praxe v oblasti priemyselného vývoja 

softvéru som mal možnosť spoznať viacerých absolventov odboru informatiky na FMFI UK. Zväčša sa jednalo 

o tých šikovnejších ľudí so schopnosťou analytického myslenia, ľahšie sa učiacich a absorbujúcich nové 

poznatky, schopných koncepčne riešiť problémy aj na abstraktnejšej úrovni a aplikovať "teoretické" znalosti 

(napr. počítanie zložitosti, dokazovanie správnosti, optimálnosti algoritmov, a pod.) v praxi. Absolventi po 

niekoľkoročnej praxi sa často stávajú cenení IT špecialisti pracujúci na seniorských pozíciách.  

Zaujímavosťou je, že mnohí dobrí vývojári sú absolventi fyzikálnych a matematických odborov na FMFI. Asi to 

súvisí so štúdiom matematiky a schopnosťou abstraktného myslenia pri riešení problémov. Absolventi 

informatiky sa najčastejšie uchádzajú v SW firmách o pozície programátora/vývojára, analytika a niekedy aj 

systémového administrátora/správcu siete/DevOps.“ 

 

Čavoj  (3INF): „Prípravu do praxe podľa mňa nie je ľahké zabezpečiť a ani sa to až tak neoplatí. Aktuálne 

používané technológie (v startupoch a malých firmách, nemyslím veľké korporácie s obrovskou 

zotrvačnosťou) sa menia oveľa rýchlejšie ako sa môže škola prispôsobovať. Zamestnávatelia nevyhľadávajú 

matfyzákov preto, že poznajú najnovšiu technológiu, ale pretože vedia, že majú výnimočne silné základy a 

schopnosť prispôsobovať sa. A práve na toto matfyz podľa mňa pripravuje veľmi dobre.“ 

Mišiak (3INF): „Študijný program Informatika podľa môjho názoru vyniká medzi podobnými študijnými 

programami najmä svojim teoretickým zameraním a dôrazom na abstraktné koncepty. Tomu zodpovedá 

nielen prezentácia programu fakultou navonok, ale aj skladba predmetov a prístup vyučujúcich - výklad aj 

domáce úlohy častejšie nabádajú k hĺbkovému porozumeniu než k precvičovaniu konkrétnych postupov a 

technológií, ktoré sa rýchlo vyvíjajú. Osobne to považujem za silnú stránku študijného programu a z mojej 

skúsenosti je to cenené veľkou časťou dobrých študentov a aj niektorými zamestnávateľmi.“ 

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)  
 

Katreniaková (Siemens; hodnotenie aktuálne bežiacich programov INF a mINF):  „Predpokladané schopnosti 

absolventov bakalárskeho štúdia a aj následného magisterského štúdia zodpovedajú požiadavkám na SW 

developerov (či už FE alebo BE), mierne však chýba zameranie na oblasť devops, ktoré však vyžaduje relatívne 

špecifické znalosti a preto ho nie je asi možné očakávať vo väčšine študijných odborov (treba však dodať, že aj 

na tieto znalosti sa absolventi magisterské štúdia informatiky vedia relatívne rýchlo adaptovať). 

Pre veľkú časť nových absolventov (nielen z tohto študijného programu) chýbajú schopnosti pracovať s 

verzionovaním a spravovaním kódu. Tieto schopnosti sa však dajú bez problémov zahrnúť do predmetov 

Ročníkový projekt (v bakalárskom programe) alebo Magisterský projekt (v magisterskom programe). Je veľmi 



pravdepodobné, že vyučujúci tieto požiadavky majú a študenti si prácu s dlhodobejším projektom majú 

možnosť vyskúšať už v rámci štúdia. 

Študijné programy sú štruktúrované primerane a je na študentoch si vybrať oblasť, ktorej majú na začiatku 

kariéry záujem sa venovať. Vzhľadom na teoretické základy a vybrané praktické predmety, na ktorých si 

vyskúšajú rôzne oblasti ich však pripraví na takmer ľubovoľnú pozíciu.  

Jedná sa o program, ktorý poskytuje veľmi široký záber (najmä magisterské štúdium), ktorý je výnimočný 

hlavne relatívne vyšším počtom teoretických predmetov, ktoré sú veľmi dôležité najmä pre uplatnenie 

absolventov na domácich i zahraničných univerzitách, avšak zďaleka nebránia uplatneniu v praxi.“ 

 
Červenka (Whitestein Technologies, s.r.o.) „Čo sa týka analytického myslenia, matematických základov, a 

teoretických základov IT, tak tam problémy myslím nebudú. Mierny handicap vzniká pri vzdelaní v oblasti 

praktickejších stránok SW inžinierstva. 

Okrem spomínaných výhrad k pokrytiu tém praktickejšie-orientovaného softvérového inžinierstva sa mi však 

zdajú študijné programy bakalárskeho aj magisterského štúdia vhodne zvolené a plniace stanovené ciele. 

Matematicko-teoretické základy sú hlavne v povinných a povinne voliteľných predmetoch poskytnuté v 

dostatočnej miere a s vhodnou štruktúrou, aby umožnili študentom neskôr budovať na týchto základoch 

praktickejšie znalosti. Tie sú potom poskytované formou značného množstva výberových predmetov, kde si 

študenti môžu podľa vlastného výberu zvoliť viacero špecializácií. Toto je veľmi vhodne zvolená forma výuky 

podporujúca individuálne potreby študentov. Oceňujem ako sa venujete napr. programovaniu (hlavne rozvoju 

algoritmického myslenia), kryptológii, bezpečnosti, počítačovej grafike, či bioinformatike. Tá posledne 

menovaná oblasť pravdepodobne predstavuje v lokálnom (myslím stredoeurópskom) merítku diferenciátor, 

ktorý by mohol značne lákať záujemcov o túto progresívnu oblasť k štúdiu informatiky práve na FMFI.“ 

 

 

 

 

 

 

Bratislava 22.2.2022 

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.  

 


