
Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia Rady študijných programov  

Aplikovaná informatika; Aplikovaná informatika konverzný program; Applied Informatics, II. 

stupeň,  II. Stupeň, FMFI UK zo dňa 19.11.2021 

 

Prítomní:́ prof. Roman Ďurikovič, doc. Tomáš Vinař, doc. Damas Gruska, doc.Tatiana Jajcayová, 
doc. Dušan Guller,  Ľubor Šešera (SOFTEC), Dominik Ďurikovič (Adastra s.r.o.) Dominika Mihálová 
(doktorandka), Daniel Kyselica (doctorand), Ivan Polašek (hosť, Gratex International), Martin Madaras 
(hosť, Skeletex Research) 

Program:                                                                                                                                        
(program bol pre účastníkov k dispozícii v predstihu; zaslaný mailom prof. Ďurikovičom.) 

1. Zasadania sa riadia predpisom rektora, rada zasadá aspoň raz ročne. Za mAIN zodpovedá garant. 

2. Informácia o aktuálnom stave: 70% textov je hotových. Niektoré časti, napr. Opis prečítal a 
oponoval Ľ. Šešera. Vyjadrenia z IT sektora dodali Polášek, Šešera, D. Ďurikovič. Informačné listy 
(IL) budú pre všetky staré predmety updatované podľa návrhov vyučujúcich v AISe. Nové predmety 
budú vytvorené, ak sa na tom Rada dohodne. 

3. Zriadenie pracovnej skupiny pre študijný blok S3. Zatiaľ sú jej členovia: Šešera, Polášek, Petrovič. 
Ďalší záujemcovia sa môžu mailom prihlásiť kolegovi Petrovičovi.   

4. Diskusia ako uzavrieť presuny predmetov v blokoch – termín do nedele, 21.11. Následne bude 
treba doplniť dokumenty.  

5. Kolegovia z KAI predložili návrhy na zmeny a zlepšenia a upravili IL; k návrhom sa vyjadrí garant; 
niektoré podrobnejšie prediskutujeme. 

6. K bloku UI sa vyjadrí v skratke kolega Vinař.  

Ďalšie materiály s navrhovanými predmetmi v študijných blokoch, informačné listy a materiály 
s uvažovanými zmenami,  zaslal prof. Ďurikovič účastníkom stretnutia na preštudovanie vopred 
mailom. 

Stretnutie sa konalo on-line formou cez platformu MS Teams. 

O 13:00 sa účastníci stretnutia prihlásili na zaslaný link do MS Teams. Prof. Ďurikovič prítomných 

privítal, predstavil a v krátkosti zopakoval program a ciele stretnutia. Prof. Ďurikovič pripomenul, že 

Rada štúdia ešte nie je finálna a bude ju musieť schváliť Akademický senát a Vedecká rada fakulty. 

Informoval, že na textoch k študijnému program spolupracovali mnohí: pedagógovia, študenti, 

externisti, ľudia z praxe, naši absolventi. Texty sa rysujú, ešte sa finalizujú. Drvivá väčšina IL je 

hotová, už sú aj v AISe. 

Pokračovalo sa prehľadom a diskusiou o predmetoch zaradených do program, zhrnutých v tabuľke 

študijných blokov a predmetov. Oproti starému programu niektoré predmety vypadli, niektoré nové 

pribudli a pre tie, čo zostali, sa aktualizoval ich obsah.  

V bloku povinne voliteľných predmetov pribudol predmet Výpočtová fuzzy logika, modelovanie 

a systémy, doc. Gullera.  

Do študijného bloku S1- Počítačová grafika a videnie pribudlo Hlboké Učenie pre Počítačové 

Videnie, kolegov Z. Černeková, V. Kocur 

Akékoľvek ďalšie pripomienky ku programu treba poslať garantovi do nedele 21.11. 



Za tvorbu bloku S2 Umelá inteligencia bol vo veľkej miere zodpovedný doc. Tomáš Vinař. 

Konzultovalo sa to a koordinovalo sa aj s Katedrou Informatiky. Viacerí kolegovia, napr. aj dr. 

Petrovič, sa k tomuto bloku už vyjadrovali. V tomto bloku pribudol predmet Moderné techniky 

strojového učenia, kolegu Božu. 

Prešli sme na blok S4, lebo blok S3 bude vyžadovať dlhšiu diskusiu. 

Príprava bloku S4 - Tvorba softvéru pre vzdelávanie bola diskutovaná s prof. Kalašom z Katedry 

Didaktiky. Všetky IL sú updatované. Doc. Gruska  začal diskusiu, či tento blok zachovať, keďže v 

minulosti boli voči predmetom v tomto bloku výhrady ako zo strany pedagógov katedry AIN, tak aj 

študentov študujúcich v programe. Najväčšia výhrada v minulosti bola nevyváženosť v obtiažnosti 

predmetov v tomto bloku (považujú sa za ľahšie a tak ich študenti využívajú ako únik pred hlbšími a 

zložitejšími predmetmi v iných blokoch). Po diskusii sa uzavrelo, že predmety sú teraz updatované a 

že tento blok asi treba zachovať. Padol návrh, aby sa prípadne zvážilo upraviť počet predmetov, ktorý 

si mimo tohto bloku študenti musia zapísať. V súvislosti s týmto padla v diskusii otázka, či môžu byť 

pravidlá pre rôzne bloky rôzne? Garant preveri. 

Diskusii ku bloku S3 Programovanie a tvorba informačných systémov sa venoval zvyšok 

stretnutia.  

Tento blok prešiel voči starému program rozsiahlou modernizáciou a aktualizáciou, diskutované s 

expertmi z praxe, napr. so Šešerom a D. Ďurikovičom. Mnohé veci sú ešte stále rozpracované. Zatiaľ 

sa navrhujú smery, kam sa má tento blok rozvíjať. Navrhované premety sa musia updatovať. 

podstatná otázka (prof. Ďurikovič): môžeme tieto predmety zaradiť? Vieme ich pokryť?  

Nasledovala diskusia ako veľmi aktuálne už sú tieto plány, kedy sa budú implementovať – vysvetlenie 

pre Šešeru. I. Polášek  prispel do diskusie mnohými pripomienkami aj ku konkretnemu obsahu 

predmetov. Navrhuje (tak ako na FIIT STU) dvojsemestrálny predmet Tímový vývoj softvérových 

systémov. Garant toto necháva ešte na zváženie a ďalšiu diskusiu. Zaradenie dvojsemestrálneho 

predmetu naráža na viaceré praktické problémy, ktoré spomenuli (doc. Vinař a doc. Jajcayová) – v 

krátkom dvojročnom programe nie je veľa priestoru na korekciu, opakované zapísanie 

dvojsemestrálneho kurzu, ak študent z nejakého dôvodu kurzom na prvý pokus neprejde. A 

komplikuje to aj možnosti študenta odísť na mobilitu, napríklad na Erazmus. Reakcia: ako technicky 

urobiť dvojsemestrálny predmet? Zistí: doc. Vinař. 

D.Durikovič podporil zaradenie pokročilých technológií do bloku, zdá sa mu, že chýba predmet z 

databáz. V diskusii sa vyjasnilo, že to súvisí so zaradením takýchto predmetov v našom bakalárskom 

programe. Ostalo však na ďalšiu diskusiu, či pokročilé databázy predsa len nepresunúť do 

magisterského programu. I. Polášek má názor, že blok S3 je veľmi rozdrobený. Vinar obhajuje 

ponuku viacerých prúdov vývoja softvéru. Podporil ho doc. Gruska (Sme matfyz, nie inžinierske 

štúdium), aj D.Durikovič navrhuje neprofilovať absolventov príliš úzko na nejaké špeciálne 

technológie; absolventi musia byť flexibiní. “Nechceme servismenov”. Koncepty, metódy treba. Toto 

podporil aj dr. Madaras. 

Ukázalo sa, že spolu s ďalšími návrhmi na nové predmety by mal tento blok veľmi veľa predmetov 

a tak vznikol návrh (doc.Gruska), či nevytvoriť nový blok S5 (tentatívne) Softwerové inžinierstvo. 

Prípadne možno DB zaradiť do výberových predmetov. Toto sa tiež zváži. Rozhodne garant. Doc. 

Vinař má technickú pripomienku: blok nemôže byť postavený len na externistoch a čiastočných 

uväzkoch. 

Po diskusii sa uzavrelo, že pokročilé databázy sa preradia do magisterského štúdia. Treba vytvoriť IL. 

I.Polášek bude kontaktovať vyučujúcich (sú externisti) 

V diskusiách vyvstalo niekoľko bodov: 

Nie je jasné, ako sa technicky zrealizuje prechod zo starého programu do nového. Zistí a objasní 

garant. 



Budeme vytvárať nový blok? Aký veľký by bol prekryv tohto bloku s už existujúcimi? Máme dosť 

kmeňových pedagógov, ktorí by v tomto bloku učili? Rozhodne garant. 

Program sa bude priebežne vyhodnocovať a zmeny bude možné zavádzať aj neskôr. Rada sa má 

stretávať raz ročne. 

Záver 

1) Rada študijných programov Aplikovaná informatika; Aplikovaná informatika konverzný program; 

Applied Informatics, II. stupeň, schvaľuje návrh so zapracovanými pripomienkami na zosúladenie 

študijného programu s Vnútorným systémom kvality. 

2) Rada študijného programov Aplikovaná informatika; Aplikovaná informatika konverzný program; 

Applied Informatics, II. stupeň, odporúča Akreditačnej rade FMFI schváliť návrh študijných programov  

Aplikovaná informatika; Aplikovaná informatika konverzný program; Applied Informatics, II. Stupeň. 

Prof. Durikovič poďakoval všetkým za účasť a ukončil stretnutie o 14:44. 

 

 

     Zapísala: T. Jajcayová 

 


