
Táto anketa je anonymná a slúži ako spätná väzba na výučbu programovania pre prednášajúcich a cvičiacich. Výsledky 
budú použité hlavne na budúci obsah prednášok a cvičení. Váš názor si vážime.

Anketu môžete odovzdať na prednáške, skúške z PAZ alebo ľubovoľným spôsobom doručiť na sekretariát ústavu 
informatiky do 31.1.2009. Anketa sa nachádza aj na webovej stránke http://ics.upjs.sk/pub/anketaPAZ.pdf , takže môžete 
informovať aj tých kolegov, ktorí na poslednú prednášku nedošli. 

1, Na druhom papieri sa nachádzajú odprednášané okruhy. Zadajte prosím ku každému okruhu v príslušnom stĺpci jednu z 
nasledujúcich možností:

● BSNP (Bol(a) som na prednáške, keď sa to prednášalo) 
○ A-áno
○ ?-také na prednáške nebolo
○ N-nie

● Poz (Poznal(a) som túto problematiku už pred tým – hoci aj v inom programovacom jazyku ako Jave) 
○ 0-vôbec
○ 1-trochu
○ 2-rozšíril(a) som si svoje vedomosti
○ 3-nič nové som sa nedozvedel(a)

● BTO (Bolo to odcvičené na cvičeniach/praktikách) 
○ 0-vôbec
○ 1-nedostatočne
○ 2-akurát
○ 3-príliš (zbytočne) veľa

● Roz (Rozumiem princípu fungovania) 
○ 0-vôbec nie
○ 1-mám matnú predstavu
○ 2-nie som si v tejto oblasti ešte celkom istý(á)
○ 3-rozumiem dobre ako to funguje

● VTP(Vedel(a) by som to použiť aj pri riešení iných ako odprednášaných/odcvičených príkladoch) 
○ 0-neviem si predstaviť kde inde by som to použil(a)
○ 1-už mi napadlo to použiť aj inde
○ 2-už som to použil(a) v inom príklade, ktorý som riešil (bez učiteľa)
○ 3-používam to veľmi často

2, Odhadom koľko hodín, ste venovali programovaniu mimo prednášok a cvičení počas tohto semestra? Uveďte, prosím, 
úprimne skutočnú hodnotu a to aj v prípade, že ste tomu venovali minimálny počet hodín.

3, Napíšte, prosím, čo by ste zmenili na prednáškach alebo cvičeniach, prípadne aj nejakú kritiku / pochvalu vedenia 
prednášok / cvičení. Mali ste pocit, že hodnotenie cvičení a písomiek je objektívne? Boli vám cvičiaci ochotní poskytnúť 
konzultácie? Môžete tiež pridať ľubovoľný návrh alebo komentár týkajúci sa tohto predmetu. V prípade, že sa vyjadrujete 
na adresu cvičiacich môžete (a nemusíte) uviesť jeho/jej meno.

http://ics.upjs.sk/anketaPAZ1a.pdf


Okruh BSNP Poz BTO Roz VTP

primitívne typy (int,long,double,char,boolean)

trieda, objekt, intancia, inštančné premenné

operátory +,-,*,/,%, ++, --

logické operátory ==,!=,>,>=,<=,<,||,&&,!

priraďovacie príkazy =, +=, *=, /=, -=, %=

príkazy vetvenia,  príkaz if, príkaz switch

príkazy cyklu, cyklus for, cyklus while

príkazy break, continue

jednorozmerné pole

dvojrozmerné pole, matica

práca s reťazcami – porovnávanie, spájanie, konverzia na čísla, prehľadávanie

metódy

konštruktory a ich použitie

použitie this, super

balíky

modifikátory viditeľnosti (public, protected, private)

príznak final

statická metóda

dedičnosť

abstraktná trieda

abstraktná metóda

rozhranie (interface)

preťažovanie metód

prekrývanie metód

použite instanceof

práca so súbormi (triedy File, Scanner, PrintWriter)

triedenie výmenou(bublinkové)

triedenie výberom(selection)

triedenie vsúvaním(insert)

triedenie haldovaním(heapsort)

triedenie quicksort

binárne vyhľadávanie

zásobník, prechádzanie do hĺbky

rad, prechádzanie do šírky

výnimky a ich ošetrovanie (try-catch)

fraktály pomocou rekurzie

práca s korytnačou grafikou


