


PAL I

• Rozdílné názory:
- od „pěkný předmět“,“zachovat“  po „už jsem slyšel několikrát“
- od „proč slevovat a rušit úlohu“, „ neudělit zápočet, je-li úloha 
odevzdána pozdě“  po „složité a časové náročné“
A: naše reakce na velké problémy s 3. úlohou je kompromisem (snížení 
požadavků vs. rozumná úspěšnost), není ideální, lepší nevidíme

• Problémy:
– související s 1. průchodem (nutnost kalibrace požadavků, pozdě a,b,..)
– překryvy

– lze se těžko úplně vyhnout, zvažujeme možnost uznat PAL (bez 
kreditů), má-li student absolvovanou jistou skupinu předmětů
- dojde k pozměnění osnov (diskuze začala), pravděpodobně grafové 
algoritmy budou považovány za znalost informatického bakaláře

– odevzdávací systém
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Presentation Notes
PALCelkem zajímavý předmětZachovat PAL staví na znalostech nabytých během bakalářského studia a dále je praktickou cestou rozvíjíZachovat PAL"PALy jsou dobre, protoze nas donutily efektivne napsat nekolik algoritmu""Zachovat - konečně je vidět, kdo dokáže něco naprogramovat a kdo ne :) Kromě toho je to celkem zábava"Vyučující organizující předmět PAL odvádějí dobrou práci při napravování špatně nastavených pravidelnechápu proč studentům dělá poslední úloha na PAL takové problémy. Mně přišla celkem bezproblémová !!dobry predmet na zdokonaleni programovacich schopnosti. "Dále se mi líbil předmět PAL,  Nicméně se mi líbí koncept, že musíme vyřešit nějaký algoritmický problém, optimalizovat jej, aby to prošlo časově i paměťově. Sice se dá sehnat kód na internetu, ale i tak to člověk musí naimplementovat sám, neboť by to pak těžko optimalizoval. Ten předmět chválím, škoda nedodržení termínů pro dodání zadání a testovacích dat úloh a škoda té velké programovací úlohy, že byla tak komplikovaná, nicméně i tak jsem se hodně naučil""jedná se o velmi dobře koncipovaný předmět, který posluchače skutečně donutí sednout k počítači a algoritmy si vyzkoušet a přemýšlet o nich"Zachovat prakticke ulohy v PALechpekny predmet - jen ten odevzdavaci system...Studium je velice časově náročnéslozitost a casova vytizenostVelka uloha zabrala prilis mnoho casu - lepsi by bylo zadani vice mensich ulohi když to s velkou programovací úlohou bylo trochu přepálené."ulohy, jejichz terminy se neustale meni, je to v podstate kopie TINu a Prekladacu z EaI""Nesplnene prerekvizity PAL - prosel jsem na zaklade doporuceni vedeni FEL predmetem TIN (vynajici pod doc. Kolarem), presto ted musim dohanet samoustudiem problematiku, o ktere stejne prednasejici tvrdi (cviceni 2, MB), ze pri pristi reakreditaci bude vyrazena ze statnic. okruhu""trochu zvláštní rozpory - přednáší se věci již známé (jako grafy, které byli vyučovány např. v předmětu TIN, který byl uveden pro bakaláře jako doporučený pro budoucí studium) a na druhou stranu jsou tu zabijácké semestrální práce"Už ani nepočítám kolikrát a v jakých předmětech jsem slyšel ty samá témata jako v PALech"Ze začátku velmi kvalitně připravené přednášky, cvičení apod. Postupem času kvalita razantně upadla. Na webu se neobjevují přednášky už od sedmého týdne, na stránkách cvičení pro příslušné týdny není kromě nadpisu nic. Pozdě zadané úlohy a ještě později zveřejněné testovací data + možnost vůbec úlohu odevzdat. Bugy v odevzdávacím systému. Obsah předmětu je pro mně osobně nesmyslný. Za začátku triviální věci probírané na Bc. etapě v předmětu TIN, do toho prezentace čísel v počítačích, garbage collector a nakonec automaty a překladače??? Nebylo by lepší se zaměřit na jednu konkrétní oblast? Nutno však podotknout, že nám cvičící i přednášející vychází velmi vstříc a zachraňují situaci i když na poslední chvíli""pozdni zadani uloh, nekolikanasobna zmena podminek, predmet prochazi letem svetem radou oblasti bez moznosti dukladneho vysvetleni rady z nich,  bez odcviceni, bez procviceni formou programovaci ulohy, musim si doplnovat radu veci samostudiem, protoze na prednaskach na to neni cas"Tvorba za pochoduPredmety zajimave byly nezvladnuty z pohledu vcasne pripravy latky a neustaleho meneni terminu behem semestru"Vyladit ""povinné"" předměty (PAL, OPT)"Nekolikanasobne zmeny podminek (i obsahu predmetu - z meho uhlu pohledu) v PRUBEHU semestru"domaci ulohy v PAL  nekdo napsal tyden pred zadanim a pak se se ruzne prodluzuji lhuty, rusi jine dom. ulohy a podobne. Kdyby byly pripraveny jiz pred semestrem, tak se, myslim, da jasne odhadnout slozitost (koneckoncu proc se na zacatku semestru nezverejni vsechny ulohy, at studenti vi, co je ceka).""zadání většiny úloh bylo zpožděno v řádu týdnů a možnost odevzdání úloh byla až za několik dalších týdnů. Vedení předmětu tento problém moc neřešilo a zprvu se nebylo ani ochotno vůbec vyjádřit k oprávněným námitkám na prodloužení termínu odevzdání. Dlouhou dobu nebylo známo ani výsledné hodnocení předmětu a když konečně po mnoha urgencích studentů zveřejnili hodnotící vzorec, byla v něm opět neznámá konstanta beta"pozdni zadani uloh"Zbytecne snizovani naroku. Zrusit druhou velkou ulohu uplne stacilo, treti mala mohla klidne zustat"obtížné domácí úlohy které se pořádně nepřednáší ani necvičí (ke konci se to už začalo zlepšovat)"implementace algoritmů do určeného termínu, jinak neudělen zápočet"Na cvicenich se radeji soustredit na pochopeni problemu nez jak to naprogramovat"Odevzdávání do black-boxu, žádná informace o tom, co je špatně/na jakých datech to nefunguje. (navíc záleží na zatížení serveru, kolik dostanete bodů)""u předmětů, kde převažuje práce v semestru možnost vynechat zkoušku (př. a4m33pal)""Byla by milá občas nějaká volnost ve volbě témat semestrálních prací. V PAL, OPT, DZO, APG - všude dělají všichni to samé. Uvítal bych, kdyby se každý mohl v rámci předmětu zaměřit na to, co ho třeba zajímá""je smutne, ze namiesto toho aby sa na predmete PAL ucili automaty po teoret. stranke, resp. ked uz to predpokladaju, ze to mame vediet, tak potom sa ucia veci, ktore na automaty naviazuju metodou selsky rozum... ukaze sa konkretny problem, slovne popise alg. a ukaze sa modelovo ako ten alg. pracuje. Velmi prinosne ... to si dokaze snad kazdy spravit aj sam doma a cela teoria okolo toho z coho sa ten problem odraza unika.""nechapu k cemu je 3 uloha? Sice sem si na ni procvicil C (stale ji nemam a budu si kvuli ni zapisovat PAL znovu), ale nechapu jeji vyznam(pokud je jejim cilem naucit nas Edmondsuv (nebo ci) algoritmus, tak se to snad da udelat i lip nez takhle).""najdi algoritmus a použij ho na zadanou úlohu - programovat si můžu doma, předmět nic nového nepřináší"doporucil bych jako volitelnyOpomenute prerekvizity - PJP



PAL II

• Nejasné:
– „na cvičeních se raději soustředit na pochopení problému než jak to 

naprogramovat“ (naprogramovaní pomáhá k pochopení, ne??)
– záleží na zatížení serveru, kolik dostanete bodů. Ano, ale variabilita 

15% pro řešení, která jsou násobně horší než očekávaná.

• Připomínky:
– Byla by milá občas nějaká volnost ve volbě témat semestrálních prací

A: varianta 3-4 práce standardní + 1 dle vlastní volby je OK, 
zavedeme.

– u předmětů, kde převažuje práce v semestru možnost vynechat 
zkoušku (př. a4m33pal)
A: práce v semestru se podílí až 50%  na výsledku zkoušky.
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X36TIN Teoretická informatika

• Rozsah výuky:2+2 Garant: Vyučující: Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:5 Semestr:L 
Anotace:
Předmět poskytuje základní přehled o pojmech a úlohách teorie grafů, zaměřuje se především 
na algoritmické otázky a řešení grafových problémů, přičemž významně využívá znalostí z 
programovacích technik. Přehledově jsou zahrnuta další témata (např. konečné automaty, 
Turingovy stroje, třídy složitosti P a NP). 

• Osnovy přednášek:
1. Teoretické modely, neorientované grafy, základní vlastnosti 2. Orientované grafy, silná 
souvislost, topologické uspořádání 3. Způsoby reprezentace grafu, procházení do šířky a do 
hloubky 4. Eulerovy grafy, dominující a nezávislé podmnožiny, vzdálenost 5. Stromy, kostry, 
kružnice, minimální kostry, binární stromy 6. Algoritmy Borůvky a Jarníka, Huffmanovo kódování 
7. Algoritmy hledání nejkratších cest, dynamické programování 8. Toky v sítích, určení 
maximálního toku v síti 9. Stavový prostor úloh, prohledávání, heuristické hledání 10. Regulární 
jazyky a konečné automaty 11. Turingovy stroje - struktura a chování 12. Zobecnění Turingova
stroje, nerozhodnutelné problémy 13. Třídy složitosti P a NP, NP-úplnost 14. Rezerva 

• Osnovy cvičení:
1. Použití základních matematických nástrojů (důkazy, indukce, rekurze) 2. Operační složitost 
algoritmů, počítání s rekurencemi 3. Neorientované grafy - základní vlastnosti 4. Procházení 
grafů, rozklad na komponenty, zadání semestrální úlohy 5. Orientované grafy - základní 
vlastnosti, prohledávání do hloubky 6. Rozklad na silné komponenty, acykličnost, konzultace 
k semestrální úloze 7. Dominance, nezávislost, stromy 8. Kostry, minimální kostry 9. Nejkratší 
cesty 10. Úlohy vhodné pro dynamické programování 11. Určování maximálního toku v síti, 
algoritmy heuristického hledání 12. Regulární jazyky a konečné automaty 13. Nedeterminizmus, 
konzultace k semestrální úloze 14. Odevzdávání semestrální úlohy, zápočet
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