
Profil absolventa ŠP kybernetika a informačno-riadiace systémy 

 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Kybernetika dokáže 

vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dôraz sa kladie na to, aby 

absolvent získal hlboké znalosti jednak z niektorej z teoretických a tiež z niektorej z 

metodologických oblastí kybernetiky, teórie systémov, moderných algoritmov riadenia, 

inteligentných riadiacich systémov, informačno–riadiacich systémov a informačných 

technológií a ich uplatnenia v rôznych priemyselných, ekonomických, administratívnych a 

riadiacich oblastiach. Absolvent môže budovať vedeckú perspektívu v celej škále aplikácií 

informačno–riadiacich systémov v každej oblasti ich používania. 

 

Teoretické vedomosti   

 

Absolvent doktorandského študijného programu Kybernetika a informačno–riadiace 

systémy 

· získa úplné vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore Kybernetika s orientáciou na 

vedecké metódy aplikácie kybernetických princípov a informačno–riadiacich 

systémov v praxi, 

· má hlboké a komplexné teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí 

kybernetiky, moderných algoritmov riadenia a informačných technológií na úrovni 

súčasného výskumu vo svete a vie ich tvorivo a zodpovedne aplikovať v praxi, 

· ovláda vedecké metódy analýzy, špecifikácie a modelovania zložitých systémov, 

implementácie a hodnotenia kvality riadiacich algoritmov a systémov, 

· takto získané komplexné znalosti umožnia absolventovi ich využitie v širokom spektre 

aplikácií kybernetických metód a prístupov a informačno–riadiacich systémov vo 

výskumnej, pedagogickej, technickej, ekonomickej a administratívnej oblasti, 

· získa schopnosti na vysokej odbornej úrovni analyzovať a riešiť neštandardné 

problémy z oblasti riadenia rôznych druhov systémov a z oblasti infomačných 

technológií,  

· získa schopnosť analyzovať neštandardné systémy a problémy z hľadiska súčasného 

stavu výskumu, 

· dokáže samostatne vedecky pracovať a viesť odborný a vývojový tím, sleduje najnovší 

vývoj vo svojej oblasti a celoživotne si dopĺňa svoje znalosti na úrovni súčasného 

stavu vo svete. 

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 

 

Absolvent študijného programu si osvojí metódy a zásady vedeckej práce, dokáže 

vedecky formulovať a nachádzať riešenia problémov, uvedomuje si a zohľadňuje etické 

a spoločenské stránky vedeckej práce, technické a environmentálne aspekty nových 

materiálov a technológií, ako aj väzbu výskum - vývoj - výroba - použitie - recyklácia, dokáže 

výsledky svojej vedeckej práce prezentovať ústnou aj písomnou formou a novými 

elektronickými prostriedkami, je schopný samostatne riešiť výskumné problémy, 

spolupracovať so zahraničím a využívať svetovú odbornú literatúru. 
 


