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Google Zürich
● Štvorciferný počet zamestnancov, väčšina inžinierov

● Skutočné Mountain view

● Asi 75 národností

● 3 jedálne, 2 posilňovňe, vyše 10 mikrokuchyniek rôznych štýlov
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● Veľká miera slobody

● Veľký impact

● Veľká miera firemnej starostlivosti

● Rotácie medzi tímami

● 20% projekty

● Nie je to len pre ľudí s IQ > 200

● Nie nutne sen každého
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Richard Štefanec (2004, ZRH, hlasové rozpoznávanie)

Rastislav Lenhardt (2004, ZRH, search infrastructure)

Peter Glaus (2004, MTV, security infrastructure)

Daniel Švoňava (2006, ZRH, YouTube)

Michal Lohnický (2006, ZRH, YouTube?)
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● Ľahšia možnosť konverzie na fulltimera

● Od 2013 program STEP
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● Prihlásiť sa na pozíciu (pomáhajú odporúčania)

● Spraviť technické telefonické pohovory

● Nájsť si vhodný projekt

● Vybaviť si ubytovanie
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● Partneri

● Referenčné videá (rádovo milióny)

● Užívateľmi uploadované videá (desiatky hodín každú minútu)

● Zhody aj v krátkych úsekoch

● Copyright owner môže zhodujúce sa video zablokovať, ignorovať 

alebo speňažiť:)
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● Zvládne požiadavku <video1, video2>, ale hlavné použitie je <video1, 

všetky referencie>

● Osobitne audio a video

● Treba reagovať na neúmyselné a úmyselné úpravy (zašumenie, 

otočenie, video televízora, …)

● Musí občas vedieť reagovať na špeciálne prípady (napríklad futbal)
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● Jednoduché súťaže v programovaní môže robiť aj začiatočník
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● Schopnosť rýchlo a dostatočne dobre pochopiť zadanie

● Schopnosť modelovať problém v programátorských pojmoch

● Schopnosť písať rýchlo pekný kód (v istom zmysle)

● Schopnosť reagovať na chyby

● Prax v používaní jednoduchých techník

● Je veľa vecí, ktoré súťaž neučí, ale aj spomenuté je dosť
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Pohovor do Google vs. pohovor inde
● Google viac zameraný na potenciál a chápanie abstraktnejších 

pojmov
● Neznalosť konkrétnej technológie alebo jazyka zvyčajne nie je 

dôležitá
● Príklad úlohy z pohovoru: Máme v poli N prirodzených čísel [c1, c2, 

c3, …, cN]. Preusporiadajte toto pole do tvaru [d1, d2, …, dN] tak, aby 
platilo d1 < d2 > d3 < d4 > d5 ….



Ďakujem za pozornosť


