
Milí ²tudenti,

riadne termíny skú²ok z predmetu �Analýza zhlukov a klasi�kácia dát (2-PMS-116)�
som vypísal na dni 22.5. (len pre kon£iacich magistrov), 31.5., 1.6., 2.6., 12.6., 13.6. a
14.6.2023, so za£iatkom o 8:00; je potrebné prihlási´ sa pomocou AISu. Prihlasovanie je
moºné od 4.5., 8:00. Limit na jeden termín je 9 ²tudentov. Upozor¬ujem, ºe na odhlásenie
z termínu skú²ky sú stanovené £asové ohrani£enia; konkrétne £asy nájdete v AISe. Skú²ka
bude prebieha´ v mojej kancelárii M222.

�tudent, ktorý nezíska skú²ku v riadnom termíne (z dôvodu, ºe skú²ku v riadnom termíne
nespraví, alebo sa z akýchko©vek dôvodov na ºiadny riadny termín nezapí²e), môºe sa zapísa´ a
prís´ na prvý opravný termín, ktorý bude 23.6.2023. Ak niektorý zo ²tudentov nezíska skú²ku ani
v riadnom termíne, ani v prvom opravnom termíne, môºe sa zapísa´ a prís´ na druhý opravný
termín, ktorý bude v týºdni 26.6. aº 30.6.2023, na základe individuálnej dohody.

Skú²anie jedného ²tudenta bude trva´ pribliºne 50 minút. De¬ pred skú²kou vyrobím v
MS Teams skupine FMFI_AZKD_2023 editovate©ný xls súbor, do ktorého vpí²em ²tuden-
tov pod©a harmonogramu: 8:00 - prvý ²tudent, 8:50 - druhý ²tudent, 9:40 - tretí ²tudent,
10:30 - ²tvrtý ²tudent (od 11:20 do 12:10 budem ma´ obed¬aj²iu prestávku), 12:10 - piaty
²tudent, 13:00 - ²iesty ²tudent, 13:50 - siedmy ²tudent, 14:40 - ôsmy ²tudent, 15:30 - de-
viaty ²tudent. Po vzájomnej dohode sa ²tudenti môºu prehodi´; prípadné zmeny v poradí
musia ²tudenti vykona´ aj v príslu²nom xls súbore.

Spolu si prejdeme Vá² projekt; podrobnej²ie informácie nájdete v súbore

http://www.iam.fmph.uniba.sk/ospm/Harman/VSAr.txt.

Potom sa Vás opýtam jednu teoretickú otázku a dám Vám 10 minút na premyslenie si
odpovede (budete pri tom sedie´ pri vlastnom stolíku s písacími potrebami a papierom).
Otázky nájdete v súbore

http://www.iam.fmph.uniba.sk/ospm/Harman/VSAo.pdf.

Na akéko©vek ¤al²ie otázky k projektu, teoretickým otázkam a k priebehu skú²ok Vám
rád odpoviem e-mailom.

Prajem Vám pekný de¬,
Radoslav Harman, radoslav.harman@fmph.uniba.sk
29.4.2023
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