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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

5



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 Logika a výpočtová složitost

Požadavky

• Formální systémy, logika 1. řádu, jazyk, axiomy, odvozovací pravidla.
• Výroková logika, sémantika výrokové logiky, tautologie a splnitelnost, dokaza-

telnost, věta o dedukci, věta o kompaktnosti a věty o úplnosti.
• Konjunktivně-disjunktivní a disjunktivně-konjunktivní tvary formulí.
• Predikátová logika, realizace jazyka, splňování a pravdivost formulí.
• Teorie 1. řádu, dokazatelnost, věta o dedukci, věta o konstantách, prenexní

tvary formulí.
• Věta o korektnosti.
• Věta o úplnosti, Henkinovy teorie, úplné teorie.
• Rozšíření teorie, konservativní rozšíření, rozšíření teorie o definice funkcí a

predikátů.
• Míry výpočtové složitosti, třídy složitosti (P, NP, PSPACE, NPSPACE, LO-

GSPACE), NP-těžké a NP-úplné úlohy.
• Složitost algoritmů v umělé inteligenci, prohledávání, rezoluční odvozování.
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4.1 Formální systémy, logika 1. řádu, jazyk, axiomy, odvo-
zovací pravidla

4.2 Výroková logika, sémantika výrokové logiky, tautolo-
gie a splnitelnost, dokazatelnost, věta o dedukci, věta
o kompaktnosti a věty o úplnosti

4.3 Konjunktivně-disjunktivní a disjunktivně-konjunktivní
tvary formulí

4.4 Predikátová logika, realizace jazyka, splňování a prav-
divost formulí

4.5 Teorie 1. řádu, dokazatelnost, věta o dedukci, věta o
konstantách, prenexní tvary formulí

4.6 Věta o korektnosti

4.7 Věta o úplnosti, Henkinovy teorie, úplné teorie

4.8 Rozšíření teorie, konservativní rozšíření, rozšíření teorie
o definice funkcí a predikátů

4.9 Míry výpočtové složitosti, třídy složitosti (P, NP, PSPACE,
NPSPACE, LOGSPACE), NP-těžké a NP-úplné úlohy

4.10 Složitost algoritmů v umělé inteligenci, prohledávání,
rezoluční odvozování
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5 Umělá inteligence

Požadavky

• Reprezentace znalostí: stavový prostor, produkční systémy, reprezentace v pre-
dikátové logice.

• Prohledávací algoritmy; stromové, grafové a lokální prohledávání, heuristiky,
algoritmus A* a jeho varianty.

• Hry; minimax a alfa-beta algoritmy.
• Splňování omezujících podmínek.
• Strojové dokazování vět, dopředné a zpětné řetězení, rezoluční metoda a uni-

fikace.
• Automatické plánování; plánovací doména a problém, plánovací operátory.
• Zpracování neurčité informace; Bayesovské sítě, podmíněná nezávislost, d-

separace, výpočet v Bayesovské síti, rozhodovací grafy, Markovské modely,
Kalmanův filtr.

• Strojové učení; prohledávání prostoru verzí, rozhodovací stromy, Bayesovské
učení, maximálně věrohodná hypotéza, EM algoritmus, zpětnovazební učení.

5.1 Reprezentace znalostí: stavový prostor, produkční sys-
témy, reprezentace v predikátové logice

5.2 Prohledávací algoritmy; stromové, grafové a lokální pro-
hledávání, heuristiky, algoritmus A* a jeho varianty

5.3 Hry; minimax a alfa-beta algoritmy

5.4 Splňování omezujících podmínek

5.5 Strojové dokazování vět, dopředné a zpětné řetězení,
rezoluční metoda a unifikace

5.6 Automatické plánování; plánovací doména a problém,
plánovací operátory

5.7 Zpracování neurčité informace; Bayesovské sítě, podmí-
něná nezávislost, d-separace, výpočet v Bayesovské síti,
rozhodovací grafy, Markovské modely, Kalmanův filtr

5.8 Strojové učení; prohledávání prostoru verzí, rozhodo-
vací stromy, Bayesovské učení, maximálně věrohodná
hypotéza, EM algoritmus, zpětnovazební učení
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6 Neprocedurální programování

Požadavky

• Odlišnost procedurálního a neprocedurálního způsobu programování.
• Principy funkcionálního a logického programování.
• Lambda kalkulus, syntax, volné a vázané proměnné a principy redukce.
• Churchova a Rosserova vlastnost a konsistence kalkulu.
• Věty o pevném bodu.
• Normální tvar objektů.
• Typovaný lambda kalkul.
• Curryho a Churchovy systémy typování.
• Základní charakteristiky funkcionálních jazyků.
• Hornova logika, Hornovy klausule.
• Substituce, unifikace a jejich vlastnosti.
• SLD-resoluce a logické programy.
• Korektnost a úplnost SLD-resoluce.
• Negace definovaná neúspěchem, obecné logické programy.
• Čistý Prolog jako podmnožina Prologu.
• Postačující podmínky ukončení výpočtu.
• Unifikace bez kontroly výskytu proměnných.
• Implementace Prologu.
• Programování s omezujícími podmínkami: inferenční a prohledávací algoritmy

splňování podmínek.
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6.1 Odlišnost procedurálního a neprocedurálního způsobu
programování

6.2 Principy funkcionálního a logického programování

6.3 Lambda kalkulus, syntax, volné a vázané proměnné a
principy redukce

6.4 Churchova a Rosserova vlastnost a konsistence kalkulu

6.5 Věty o pevném bodu

6.6 Normální tvar objektů

6.7 Typovaný lambda kalkul

6.8 Curryho a Churchovy systémy typování

6.9 Základní charakteristiky funkcionálních jazyků

6.10 Hornova logika, Hornovy klausule

6.11 Substituce, unifikace a jejich vlastnosti

6.12 SLD-resoluce a logické programy

6.13 Korektnost a úplnost SLD-resoluce

6.14 Negace definovaná neúspěchem, obecné logické pro-
gramy

6.15 Čistý Prolog jako podmnožina Prologu

6.16 Postačující podmínky ukončení výpočtu

6.17 Unifikace bez kontroly výskytu proměnných

6.18 Implementace Prologu

6.19 Programování s omezujícími podmínkami: inferenční a
prohledávací algoritmy splňování podmínek
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7 Neuronové sítě

Požadavky

• Neurofyziologické minimum: struktura neuronu, typy synapsí, hlavní části
mozku.

• Modely pro učení s učitelem: perceptron, algoritmus zpětného šíření, strategie
pro urychlení učení, interní reprezentace znalostí, generalizace, regularizační
techniky.

• Asociativní paměti; Hebbovské učení, BAM, Hopfieldův model, energetická
funkce a hledání suboptimálních řešení.

• Stochastické modely; simulované žíhání, Boltzmannův stroj.
• Klastrovací techniky a samoorganizace; k-means algoritmus, hierarchické shlu-

kování, evoluční stromy.
• Umělé neuronové sítě založené na principu učení bez učitele; Ojův algorit-

mus učení, laterální inhibice, Kohonenovy mapy a jejich varianty pro učení s
učitelem, sítě typu ART.

• Modulární, hierarchické a hybridní modely neuronových sítí; adaptivní směsi
lokálních expertů, vícevrstvé Kohonenovy mapy, sítě se vstřícným šířením,
RBF-sítě, kaskádová korelace.

• Genetické algoritmy, věta o schématech.
• Aplikace umělých neuronových sítí a evolučních technik (analýza dat, bioin-

formatika, zpracování obrazové informace, robotika a další).
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7.1 Neurofyziologické minimum: struktura neuronu, typy
synapsí, hlavní části mozku

7.2 Modely pro učení s učitelem: perceptron, algoritmus
zpětného šíření, strategie pro urychlení učení, interní
reprezentace znalostí, generalizace, regularizační tech-
niky

7.3 Asociativní paměti; Hebbovské učení, BAM, Hopfiel-
dův model, energetická funkce a hledání suboptimálních
řešení

7.4 Stochastické modely; simulované žíhání, Boltzmannův
stroj

7.5 Klastrovací techniky a samoorganizace; k-means algo-
ritmus, hierarchické shlukování, evoluční stromy

7.6 Umělé neuronové sítě založené na principu učení bez
učitele; Ojův algoritmus učení, laterální inhibice, Koho-
nenovy mapy a jejich varianty pro učení s učitelem, sítě
typu ART

7.7 Modulární, hierarchické a hybridní modely neuronových
sítí; adaptivní směsi lokálních expertů, vícevrstvé Ko-
honenovy mapy, sítě se vstřícným šířením, RBF-sítě,
kaskádová korelace

7.8 Genetické algoritmy, věta o schématech

7.9 Aplikace umělých neuronových sítí a evolučních tech-
nik (analýza dat, bioinformatika, zpracování obrazové
informace, robotika a další)
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8 Adaptivní agenti a evoluční algoritmy

Požadavky

• Architektura autonomního agenta; percepce, mechanismus výběru akcí, paměť;
psychologické inspirace.

• Metody pro řízení agentů; řídící architektury podle Wooldridge, symbolické a
konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy (Belief Desire Inten-
tion, Soar), srovnání s plánovacími technikami.

• Problém hledání cesty; navigační pravidla, reprezentace terénu.
• Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, problém ome-

zené racionality, Kripkeho sémantika možných světů.
• Etologické motivace, modely populační dynamiky.
• Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení, základní formy učení zvířat.
• Umělá evoluce; genetické algoritmy, genetické a evoluční programování.
• Základní přístupy a pojmy: populace, fitness, rekombinace, genetické operá-

tory; dynamická vs. statická selekce, mechanismus rulety, turnaje, elitismus.
• Reprezentační schémata, hypotéza o stavebních blocích.
• Pravděpodobnostní modely jednoduchého genetického algoritmu.
• Koevoluce, otevřená evoluce.
• Aplikace evolučních algoritmů (výběr akcí, evoluce expertních systému, koneč-

ných automatu, adaptace evolučních pravidel, neuroevoluce, řešení kombina-
torických úloh).
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8.1 Architektura autonomního agenta; percepce, mechanis-
mus výběru akcí, paměť; psychologické inspirace

8.2 Metody pro řízení agentů; řídící architektury podle Wo-
oldridge, symbolické a konekcionistické reaktivní pláno-
vání, hybridní přístupy (Belief Desire Intention, Soar),
srovnání s plánovacími technikami

8.3 Problém hledání cesty; navigační pravidla, reprezentace
terénu

8.4 Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, on-
tologie, problém omezené racionality, Kripkeho séman-
tika možných světů

8.5 Etologické motivace, modely populační dynamiky

8.6 Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení, základní
formy učení zvířat

8.7 Umělá evoluce; genetické algoritmy, genetické a evoluční
programování

8.8 Základní přístupy a pojmy: populace, fitness, rekom-
binace, genetické operátory; dynamická vs. statická se-
lekce, mechanismus rulety, turnaje, elitismus

8.9 Reprezentační schémata, hypotéza o stavebních blocích

8.10 Pravděpodobnostní modely jednoduchého genetického
algoritmu

8.11 Koevoluce, otevřená evoluce

8.12 Aplikace evolučních algoritmů (výběr akcí, evoluce ex-
pertních systému, konečných automatu, adaptace evo-
lučních pravidel, neuroevoluce, řešení kombinatoric-
kých úloh)
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