
Pokyny pre vypracovanie zadania z predmetu  

Úvod do hospodárskej informatiky 

 

Hlavným cieľom tohto zadania je naučiť študentov projektovo-orientovanej práci, t.j. ako 

vyprodukovať očakávaný výstup v požadovanej kvalite v daných časových obmedzeniach, 

a zároveň rozvinúť schopnosť študentov tvorivo aplikovať poznatky získané na prednáškach, 

seminároch a cvičeniach z predmetu Úvod do hospodárskej informatiky.  

Popri tom (vedľajšie ciele) sa študenti oboznámia s pokynmi pre vypracovanie záverečnej práce 

na KKUI, odporúčaniami, ako by malo vyzerať správne riešenie záverečnej práce v študijnom 

programe Hospodárska informatika a osvoja si aj základy práce s literatúrou a písania odborného 

textu.  

 

Témou zadania je reakcia na príležitosť, hrozbu, spoločenský alebo hospodársky problém, ktorej 

výsledkom je nový produkt, služba alebo vnútro-firemná inovácia v jednej z týchto oblastí:  

• Verejná doprava  

• Zdravotníctvo  

• Parkovanie  

• Marketing  

• Cestovný ruch  

• Priemysel  

• Školstvo  

• Bankovníctvo  

• Stravovanie  

• Maloobchod  

• Šport 

• ... 

 

Odporúčaná štruktúra zadania 

1. Identifikujte a vysvetlite biznis problém, príležitosť alebo hrozbu vo vami vybranej téme 

zadania.  Jasne popíšte dôvody, prečo je potrebné túto situáciu riešiť. Môže to byť situácia, 

ktorá sa rieši teraz, alebo aj situácia, ktorá sa rieši už viacero rokov. 

2. Identifikujte a detailne analyzujte minimálne 3 existujúce spôsoby riešenia tejto situácie. 

Medzi takéto spôsoby môže patriť nový informačný systém alebo technologická inovácia 

kombinujúca softvér a hardvér. V rámci tejto analýzy použite aj (ale nielen) tri základné 

zložky informačného systému (organizácia, ľudia, technológie). 

3. Porovnajte identifikované spôsoby riešenia metódou hodnotovej analýzy. Jasne stanovte 

porovnávacie kritériá, hodnoty a váhy pre jednotlivé kritériá. 

4. Identifikujte výhody a nevýhody porovnávaných spôsobov riešenia a navrhnite možné 

zlepšenie alebo náhradu s cieľom vyriešiť danú situáciu lepšie, rýchlejšie alebo 

efektívnejšie. 

5. Jasne definujte prínosy vášho zlepšenia/náhrady a KPI (merateľné ukazovatele), pomocou 

ktorých budete vyhodnocovať jeho úspešnosť. Použite pritom metodiku balanced 

scorecards (BSC). 

6. Zoznam použitej literatúry (podľa týchto pravidiel citovania). 

 

 

https://kkui.fei.tuke.sk/wp-content/uploads/2020/04/Pokyny_ZP_KKUI.pdf
https://kkui.fei.tuke.sk/wp-content/uploads/2020/04/Pokyny_ZP_KKUI.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/HI_ZP_instrukcie.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/HI_ZP_instrukcie.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/Praca-s-literaturou.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/Praca-s-literaturou.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/prezentacie/UHI/ZIS.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/prezentacie/UHI/MHA.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/prezentacie/UHI/BSC.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/prezentacie/UHI/BSC.pdf
https://www.lib.tuke.sk/assets/files/CIT.ppt


 

Odporúčaná štruktúra zadania 

Úlohy sprint 1 

- Identifikácia a vysvetlenie problému (príležitosť, alebo hrozba) 

o Dôvod prečo ste si vybrali to čo riešite? 

- Analýza súčasného stavu  

o každé existujúce podobné riešenie, ktoré nájdete, je potrebné popísať z hľadiska 

troch základných zložiek informačného systému – organizácia, ľudia, 

technológie,  

o  popíšte výhody a nevýhody každého z nájdených existujúcich riešení 

- Analýza min. 3 existujúcich spôsobov riešenia. 

- Zoznam použitej literatúry (podľa týchto pravidiel citovania). 

 

Úlohy sprint 2 

- Návrh vlastného riešenia 

o  svoje riešenie popísať na základe troch zložiek informačného systému 

- Použite metódu hodnotovej analýzy na porovnanie existujúcich riešení s vami 

navrhovaným 

o Porovnávacie kritéria 

o Hodnoty a váhy pre kritéria 

- SWOT analýza  

o príležitosti hrozby, silné slabé stránky  

o výhody a nevýhody vlastného riešenia 

- Zoznam použitej literatúry (podľa týchto pravidiel citovania). 

 

Úlohy sprint 3 

- prínosy vášho zlepšenia/náhrady a KPI (merateľné ukazovatele)  

o  Použite metodiku balanced scorecards (BSC). (strategické ciele) 

- Financovanie a marketing projektu. 

- Zoznam použitej literatúry (podľa týchto pravidiel citovania). 

 

 

 

 

 

 

https://jan.paralic.website.tuke.sk/prezentacie/UHI/ZIS.pdf
https://jan.paralic.website.tuke.sk/prezentacie/UHI/ZIS.pdf
https://www.lib.tuke.sk/assets/files/CIT.ppt
https://jan.paralic.website.tuke.sk/prezentacie/UHI/ZIS.pdf
http://people.tuke.sk/jan.paralic/prezentacie/UHI/MHA.pdf
https://www.lib.tuke.sk/assets/files/CIT.ppt
https://jan.paralic.website.tuke.sk/prezentacie/UHI/BSC.pdf
https://www.lib.tuke.sk/assets/files/CIT.ppt

