
Informácia k predmetu Tímový projekt I, II  
v inžinierskom štúdiu v študijných programoch Softvérové inžinierstvo a Internetové technológie 

Vytvorenie tímov  

V prvom ročníku inžinierskeho štúdia budete absolvovať predmet, v rámci ktorého budete dva semestre vyvíjať 

systém s využitím informačných technológií v tíme. Kľúčové pre predmet je vytvorenie tímov a pridelenie tém 

projektov. Je veľmi užitočné, ak sú tímy vytvorené tak, že majú predpoklad dobrých výsledkov, ale najmä je 

dôležité, aby sa členovia tímu naučili čo najviac z oblasti manažmentu projektu a procesov.  

Pri tom hrá dôležitú úlohu najmä to, ako budete mať zostavený rozvrh – teda, aby mal tím podobný rozvrh 

a mohol tak byť flexibilný pri stanovovaní časov na stretávanie. 

Tímy vytvoríme tak, že do konca augusta budeme mať od Vás všetky dôležité informácie na zostavenie tímov. 

Budeme postupovať tak, že študentom, ktorí študovali bakalárske štúdium na FIIT STU  

 umožníme navrhnúť sedmice (7 členov tímu),   

ktoré budú spolu v tíme. Ak by ste chceli osmicu, môžete aj to, ale počet takýchto tímov bude obmedzený, 

preto mi dajte mailom vedieť tento váš zámer, keďže do tímov plánujem doplniť potom tých, ktorí sa 

neprihlásia, napr. aj preto, že nekončili bakalára u nás.  

Študenti z oboch študijných programov sa môžu kombinovať. Bolo by vhodné, aby sme mali tímy vhodne aj 

skombinované s ohľadom na pohlavie – v jednom tíme najviac dve ženy. Dôvod prečo len študenti, ktorí pred 

tým študovali na FIIT, lebo títo poznajú kontext fakulty. Každého zaradíme nakoniec do tímu, takže obávať sa 

nemusí nikto. 

Vlastná téma  

Vyhlasujeme súťaž o vlastnú tému, ktorú môže definovať 6-8 členov tímu, ktorí študovali bakalárske štúdium 

na FIIT STU. Je to určené pre skupinu študentov s vlastným (ideálne podnikateľským) nápadom. Je to najmä 

pre tých študentov, ktorí už nejaký dobrý nápad majú. Termín – 20. august 2018. 

Postup ako sa prihlásiť do súťaže je uvedený na stránke predmetu http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-

slov/sutaz-temy.html.  

Ďalšie informácie 

Pošlem mailom cez AIS na adresy, ktoré ste si tam zadali, takže prosím, aby ste v druhej polovici augusta  

priebežne sledovali vašu mailovú schránku. Ale už teraz môžete rozmýšľať nad tým, s kým by ste chceli byť 

v tíme. 

Na stránke predmetu sa nachádza aj tento dokument elektronicky   

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/index.html.  

 

 Je dôležité, aby ste k tomu pristúpili aktívne, inak Vás zaradíme do tímu ad hoc 

 (čo neznamená problém, takže žiadna panika nie je potrebná). 

 

 

prof. Mária Bieliková, garant predmetu, v.r. 
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