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Vážený studente/čtenáři,
po úspěšné edici vypracovaných otázek k bakalářským státnicím přichází oče-

kávaný druhý díl, snažící se poskytnout studijní materiály i pro státní závěrečnou
zkoušku na navazujícím magiterském programu.

Tento úkol je však řádově náročnější, než u bakalářských státnic, protože magis-
terské studium se dělí na více studijních oborů a ty dále na mnoho dalších studijních
plánů.

Otázky jsou vypracované studenty, nebyly zkontrolované vyučujícími a není tedy
garantovaná správnost ani úplnost i když se o ni snažíme.

Velmi uvítáme, pokud do publikace přispějete. Mějte prosím na paměti, že pub-
likace by měla být pokud možno psána česky a slovensky.

Texty je možné dále používat a šířit pod licencí GNU GFDL, což zároveň pro
přispivatele znamená, že s uveřejněním svých textů pod touto licencí musí souhlasit.

Věříme, že Vám tyto texty pomůžou s úspěšným složením státních zkoušek.
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1 Složitost

Požadavky

• Věty o zrychlení a o mezerách, věty o hierarchii tříd složitosti, konstruova-
telné funkce, vztahy mezi časovými a prostorovými mírami a determinismem
a nedeterminismem, Savitchova věta.

• Úplné problémy pro třídy NP, PSPACE, polynomiální hierarchie, pseudopo-
lynomiální algoritmy.

• Dolní odhady pro uspořádání (rozhodovací stromy).
• Aproximační algoritmy a schémata.
• Metody tvorby algoritmů: rozděl a panuj, dynamické programování, hladový

algoritmus.
• Pravděpodobnostní algoritmy.

1.1 Věty o zrychlení a o mezerách, věty o hierarchii tříd
složitosti, konstruovatelné funkce, vztahy mezi časovými
a prostorovými mírami a determinismem a nedetermi-
nismem, Savitchova věta

1.2 Úplné problémy pro třídy NP, PSPACE, polynomiální
hierarchie, pseudopolynomiální algoritmy

1.3 Dolní odhady pro uspořádání (rozhodovací stromy)

1.4 Aproximační algoritmy a schémata

1.5 Metody tvorby algoritmů: rozděl a panuj, dynamické
programování, hladový algoritmus

1.6 Pravděpodobnostní algoritmy
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2 Vyčíslitelnost

Požadavky

• Algoritmicky vyčíslitelné funkce, jejich vlastnosti, ekvivalence jejich různých
matematických definic.

• Primitivně a částečně rekurzivní funkce.
• Rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny a jejich vlastnosti.
• Algoritmicky nerozhodnutelné problémy.
• Věty o rekurzi a jejich aplikace.
• Gödelovy věty.

2.1 Algoritmicky vyčíslitelné funkce, jejich vlastnosti, ekvi-
valence jejich různých matematických definic

2.2 Primitivně a částečně rekurzivní funkce

2.3 Rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny a jejich vlast-
nosti

2.4 Algoritmicky nerozhodnutelné problémy

2.5 Věty o rekurzi a jejich aplikace

2.6 Gödelovy věty
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3 Datové struktury

Požadavky

• Stromové vyhledávací struktury: binární stromy a jejich vyvažování, haldy,
trie, B-stromy a jejich varianty.

• Hašování: řešení kolizí, univerzální hašování, perfektní hašování.
• Mapování datových struktur do stránek vnější paměti počítače.
• Třídění ve vnitřní a vnější paměti.

3.1 Stromové vyhledávací struktury: binární stromy a jejich
vyvažování, haldy, trie, B-stromy a jejich varianty

3.2 Hašování: řešení kolizí, univerzální hašování, perfektní
hašování

3.3 Mapování datových struktur do stránek vnější paměti
počítače

3.4 Třídění ve vnitřní a vnější paměti
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4 Rekurze a strukturální složitost

Požadavky

• Aritmetická hierarchie tříd množin, třídy nekonečných větví rekurzivních stromů.
• Věta o nízké bázi.
• Diagonálně nerekurzivní funkce, význam a aplikace.
• Základy aritmetického forcingu, 1-generické množiny.
• Minimální stupně.
• Algoritmická náhodnost, 1-náhodné množiny.
• Strukturální složitost, Shanonova věta, pravděpodobnostní a neuniformní třídy

složitosti, polynomiální hierarchie a vztah k ostatním třídám.
• Úplné problémy, řídké množiny a množiny nad jednoprvkovou abecedou a

separace tříd složitosti pomocí nich.
• Relativizace.
• Biimunost a silná biimunost.
• Low and high hierarchie.

4.1 Aritmetická hierarchie tříd množin, třídy nekonečných
větví rekurzivních stromů

4.2 Věta o nízké bázi

4.3 Diagonálně nerekurzivní funkce, význam a aplikace

4.4 Základy aritmetického forcingu, 1-generické množiny

4.5 Minimální stupně

4.6 Algoritmická náhodnost, 1-náhodné množiny

4.7 Strukturální složitost, Shanonova věta, pravděpodob-
nostní a neuniformní třídy složitosti, polynomiální hi-
erarchie a vztah k ostatním třídám

4.8 Úplné problémy, řídké množiny a množiny nad jedno-
prvkovou abecedou a separace tříd složitosti pomocí
nich

4.9 Relativizace

4.10 Biimunost a silná biimunost

4.11 Low and high hierarchie

7



5 Obecná teorie algoritmů

Požadavky

• Pravděpodobnostní a randomizované algoritmy: měření jejich složitosti a od-
had chyby, generování náhodných dat, třídy algoritmů BPP (Atlantic City),
RPP (Monte Carlo), ZPP (Las Vegas).

• Paralelní algoritmy: modely paralelních počítačů, počítače první a druhé třídy
a paralelní teze, techniky paralelních algoritmů. Dolní odhady, P-úplnost, NC-
a AC-třídy.

• Deterministické algoritmy: různé typy složitosti (složitost v nejhorším případě,
složitost v průměrném případě, amortizovaná složitost). Distribuce vstupních
dat, statistické metody odhady doby výpočtu na základě experimentů, inter-
pretace výsledků statistických metod.

5.1 Deterministické algoritmy: různé typy složitosti (složi-
tost v nejhorším případě, složitost v průměrném pří-
padě, amortizovaná složitost). Distribuce vstupních dat,
statistické metody odhady doby výpočtu na základě ex-
perimentů, interpretace výsledků statistických metod

5.2 Paralelní algoritmy: modely paralelních počítačů, počí-
tače první a druhé třídy a paralelní teze, techniky para-
lelních algoritmů. Dolní odhady, P-úplnost, NC- a AC-
třídy

5.3 Pravděpodobnostní a randomizované algoritmy: měření
jejich složitosti a odhad chyby, generování náhodných
dat, třídy algoritmů BPP (Atlantic City), RPP (Monte
Carlo), ZPP (Las Vegas)
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6 Konkrétní algoritmy

Požadavky

• Třídící algoritmy: algoritmy založené na porovnávání prvků (Shellsort, Mer-
gesort, Heapsort, Quicksort) a jejich složitost, algoritmy založené na adreso-
vacích metodách (Bucketsort, Hybridsort). Hledání mediánu a k-tého prvku.
Třídící sítě, paralelní Mergesort, externí třídící algoritmy.

• Algebraické algoritmy: algoritmy založené na algoritmech pro násobení matic,
rychlá diskrétní Fourierova transformace, rychlé násobení čísel a polynomů,
algoritmy založené na násobení čísel nebo polynomů. Testy prvočíselnosti.

• Grafové algoritmy: testy planarity, maximální tok v síti a jeho aplikace (pá-
rování, k-souvislost), transitivní uzávěr, metoda Eulerových cyklů, paralelní
algoritmy pro souvislost a bisouvislost grafu.

• Algoritmy testování splnitelnosti pro speciální třídy boolovských formulí.

6.1 Třídící algoritmy: algoritmy založené na porovnávání
prvků (Shellsort, Mergesort, Heapsort, Quicksort) a je-
jich složitost, algoritmy založené na adresovacích me-
todách (Bucketsort, Hybridsort). Hledání mediánu a k-
tého prvku. Třídící sítě, paralelní Mergesort, externí
třídící algoritmy

6.2 Algebraické algoritmy: algoritmy založené na algorit-
mech pro násobení matic, rychlá diskrétní Fourierova
transformace, rychlé násobení čísel a polynomů, algo-
ritmy založené na násobení čísel nebo polynomů. Testy
prvočíselnosti

6.3 Grafové algoritmy: testy planarity, maximální tok v síti
a jeho aplikace (párování, k-souvislost), transitivní uzá-
věr, metoda Eulerových cyklů, paralelní algoritmy pro
souvislost a bisouvislost grafu

6.4 Algoritmy testování splnitelnosti pro speciální třídy bo-
olovských formulí
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