
Učební texty k státní závěrečné zkoušce
Matematická lingvistika
Zahájení 2010

študenti MFF

14. května 2018

1



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

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

• Dolní odhady pro složitost třídění (rozhodovací stromy).
• Amortizovaná složitost.
• Úplné problémy pro třídu NP, Cook-Levinova věta.
• Pseudopolynomiální algoritmy, silná NP-úplnost.
• Aproximační algoritmy a schémata.
• Algoritmicky vyčíslitelné funkce, jejich vlastnosti, ekvivalence jejich různých

matematických definic.
• Částečně rekurzivní funkce.
• Rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny a jejich vlastnosti.
• Algoritmicky nerozhodnutelné problémy (halting problem).
• Věty o rekurzi a jejich aplikace: příklady, Riceova věta.

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

1.2 Dolní odhady pro uspořádání (rozhodovací stromy)

1.3 Amortizovaná složitost

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

1.5 Aproximační algoritmy a schémata

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

1.7 Primitivně a částečně rekurzivní funkce

1.8 Rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny a jejich vlast-
nosti

1.9 Algoritmicky nerozhodnutelné problémy

1.10 Věty o rekurzi a jejich aplikace
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2 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.

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

2.2 Hašování: řešení kolizí, univerzální hašování, perfektní
hašování

2.3 Mapování datových struktur do stránek vnější paměti
počítače

2.4 Třídění ve vnitřní a vnější paměti
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