ŠTUDIJNÝ PROGRAM
APLIKOVANÁ INFORMATIKA
 Dostanete základy pre každú prácu

v odbore, študijný program sme spoluvytvárali
s najvýznamnejšími zamestnávateľmi
 Na „matfyze“ sa naučíte čo sa dá a čo sa

nedá naprogramovať
 U toho prvého sa naučíte i ako to „dobre“

naprogramovať
 Ale informatika dávno nie je len

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM:
vyplnením elektronickej prihlášky na stránkach fakulty a zaslaním materiálov na adresu fakulty;
bližšie informácie na www.fmph.uniba.sk

KONTAKTY:
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
garant
pracovňa: I-20
telefón 02/60295 846
gruska@fmph.uniba.sk

o (na)programovaní
 Preto sa dozviete veľa o tom, ako urobiť

dobrú web stránku, naprogramovať robota, vytvoriť informačný systém, urobiť
skvelú apku pre mobil, analyzovať DNA,
čítať myšlienky pomocou snímania
mozgových aktivít, analyzovať či sysntetizovať reč, vydolovať z množstva dát
niečo jedinečné atď.
 A keby sa vám toto ešte stále málilo,

môžete pokračovať v magisterskom
štúdiu u nás (študijné programy Aplikovaná informatika a Kognitívne
vedy) alebo kdekoľvek vo svete

RNDr. Andrej Blaho, PhD.
tútor
pracovňa: M-162
telefón 02/60295 442
blaho@fmph.uniba.sk

ŠTUDUJME
APLIKOVANÚ
INFORMATIKU
na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky
Univerzity Komenského
v Bratislave

doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
tútor
pracovňa: I-7
telefón 02/60295 444
homola@fmph.uniba.sk
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
tútor
pracovňa: M-163
telefón 02/60295 207
vinar@fmph.uniba.sk

www.fmph.uniba.sk
www.dai.fmph.uniba.sk
v.2019/02

FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www.fmph.uniba.sk

VEDELI STE, ŽE. . .
... programovací jazyk, v ktorom zmaturujete,
s tým, s ktorým pôjdete do dôchodku, nebudú mať spoločnú ani bodkočiarku?
(Programovacie paradigmy)

... najužitočnejšie pri programovaní je to, čo
robíme najmenej radi: písanie testov
a refaktorizácia?
(Extrémne programovanie)

VEDA A VÝSKUM NA KATEDRE APLIKOVANEJ INFORMATIKY
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A VIDENIE

... aj nanoroboty hrajú futbal?
(Robotika)

... dovnútra ľudského tela možno nazrieť’ aj
bez skalpelu a kvapky krvi?

… Internet, Facebook, sieť leteckých spojení,
sémantická štruktúra jazyka a rôzne iné siete
majú podobnú štruktúru?
(Umelá inteligencia, Komplexné siete)

(Vizualizácia viacrozmerných dát)

.... existujú “väčšie” a “menšie” nekonečná?
(Diskrétna matematika)

... čoskoro sa možno budeme voziť v autách
bez vodiča?
(Neurónové siete, Strojové učenie,
Rozpoznávanie obrazov)

... problém večerajúcich filozofov zamestnáva viac informatikov ako kuchárov?
(Operačné systémy, Distribuované systémy)

... z fotografie tváre sa dá rozpoznať vek a
nálada človeka?
(Počítačové videnie, Pokročilé spracovanie obrazu)

... najviac času zaberá tá časť programovania,
po ktorej neostanú žiadne stopy: odhaľovanie chýb a ich odstraňovanie?
(Extrémne programovanie)

Tel.: ++421 2 602 95 111 (spojovateľ)
Tel.: ++421 2 654 27 086 (študijné oddelenie)
E-mail.: so@fmph.uniba.sk

... webová aplikácia Multimediálna čítanka
úspešne učí deti čítať od prvej triedy a využíva
umelú inteligenciu, najmä spracovanie a
rozpoznávanie reči
(Umelá inteligencia)

... operačný systém Linux nájdete úplne všade?
(Linux pre používateľov, Linux - princípy a prostriedky)



počítačová animácia, virtuálne prostredia



spracovanie obrazu, dopravné a bezpečnostné aplikácie

UMELÁ INTELIGENCIA A VÝPOČTOVÉ MODELOVANIE


Reprezentácia znalostí



Umelé neuónové siete a kognitívna veda



Komplexné dynamické siete



Výpočtová logika a algebra



Robotika a evolučné počítanie



Výpočtová biológia

TEÓRIA PROGRAMOVANIA


Konkurentné a distribuované systémy



Deklaratívne programovanie

