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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Váážení studenti,
přřed Vámi stojí úkol abssolvovat mo
odul Businesss modelování. Cílem ttohoto mod
dulu je
seeznámení se
s základy procesníh
ho řízení a modelovvání inform
mačních procesů
v podniku. Další
D
části modulu jsou věnovvány popissu principů
ů metod tvorby
t
po
odnikového
o IS, včetně jejich vyymezení a obecným principům jejich nasazení.
Vyyužitím výše popsan
ných principů v praxxi lze dossáhnout effektivního řízení
informačních
h služeb v podnicích.
p
S
Součástí
mo
odulu je i přřehled jednotlivých me
etodik
řízzení projekttů IS v podnicích, včettně podrobného zpracování modeelu uživatellských
po
ožadavků.
Jeednou ze základních vlaastností maanažera ovššem je pružnost. Pružn
nými chtějí zůstat
z
i tvůrci
t
toho
oto modulu – budou proto
p
vděčn
ni za Vaše konstruktivvní připomíínky a
nááměty na zlepšení výukky v příštích
h letech.
Do
oc. RNDr. Vladimír
V
Krajjčík, Ph.D.
ga
arant
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1 Název modulu
1.
m
Busin
ness modelo
ování

2 Číselné označení:
2.
o
B
BVS.3.5.2

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
6. semesttr
modul specializačníh
ho zaměřen
ní

Typ mod
dulu

povinně volitelný
v
mezioborrový
Rozsah výuky
v
(v hodinách)

kombinovvaná formaa

Forma ukončení

Zápočet, zkouška

4 Studijní zátěž
4.

16 VH konzultací

4 kredity

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m

Ohodnoceení kredity

16
6 vyučovacích hodin konzzultací

1,0

Saamostudium,, příprava na konzultace a prrezentace
prrůběžných akktivit

1,5

Vyypracování seminární prááce

1,5

Celkem

4

4

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tittuly

Zařaazení

Kontakt

Formaa
výu
uky

Krrajčík

Vladimír, doc.

garaant

Vladimir.krajcik@vsp..cz

PS, KSS

Fiala

Josef, docc.

vyuččující

Josef.fiala@
@vsss.cz

PS, KSS

6.. Organizaace výuky
Ko
ombinovanáá výuka přředmětu je založena na
n prezenčční a distan
nční formě výuky.
Sttudent studuje samo
ostatně s využitím studijní
s
op
pory s možžností konzzultace
prrostřednictvvím e‐mailu
u, případněě po domluvě s pedaagogem oso
obně, povin
nně se
úččastní na třeech tutoriállech a prakttické výuce v rámci blokových kon
nzultací:
• Vstupní tutoriál – koná
k
se v prvním
p
týdn
nu výuky přřed zahájen
ním blokové
é výuky
v jednotlivých mod
dulech. Jed
dná se o setkání stu
udentů s vedoucím prvního
p
ročníku, seznámení s obsahem
m studia, cílem a fo
ormou stud
dia. Student získá
ech. Poslucchačům je p
podána pod
drobná
základní informace o studijnícch materiále
informacce o princip
pech kombinovaného studia,
s
způssobu práce s Průvodci studia
a společn
nými pravid
dly při práci s oporami.
• Kontroln
ní tutoriál – koná se zp
pravidla uprrostřed sem
mestru 1‐2 hodiny kon
nzultací
s tutorem
m modulu, zdůrazněění vybran
ných probllémů a vvysvětlení dotazů
posluchaačů, možno
ost individuáálních přípaadně skupin
nových kon
nzultací s tutorem,
vyhodno
ocení úkolů zadanýcch v rám
mci opory modulu k samostaatnému
vypracovvání, přípaadně dílčí kontrola semestrálních praccí, zadání úkolů
na závěrečný tutoriál.
• Závěrečn
ný tutoriál – před začátkem
z
zkouškového
o období v rámci po
oslední
konzultaace (před začátkem zkouškové
ého obdob
bí) 1‐2 ho
odiny konzzultace
s tutorem
m,
vyho
odnocení
studijních
h
úkolů
uloženýých
stud
dentům
na předccházejících tutoriálech,, možnost individuální
i
ích konzultaací, kontrollní test
ověření znalostí
z
přeed zkouškou
u atd.
ní výuka – prezenčníí výuka vyybraných téémat modu
ulu (problematika
• Prezenčn
například
d není obsaahem oporyy nebo je nutné látku vysvětlit, prezentovat apod.)
v rozsahu rozvrhu kombinovvaného stu
udia. První výuka prrobíhá ve formě
konzultaace dle rozzvrhu (přípaadně po ukončení
u
ko
ontrolního tutoriálu). Výuku
vedou během
b
sem
mestru dle konkrétníího rozvrhu
u garant a tutoři modulu.
m
Praktickáá výuka se vztahuje
v
ke kapitolám.
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7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
mat. Po úsp
pěšném abssolvování modulu
m
Uččivo je rozzděleno do 4 samostaatných tém
bu
udou student schopni:

Porozuměět podnikovvým procesům

Vnímat vlliv procesního řízení v podniku
p

Analyzovaat problemaatiku modelování v pod
dniku

Vymezit základní
z
pojjmy – metodika, metod
da a nástrojj podnikové
ého IS

Vysvětli principy
p
mettodik v projektech IS
Aplikovatt nástroje naa konkrétníí podnikový IS


Charakterrizovat podnikový mod
del v processním pohled
du

Zpracovatt přehled o referenčnícch modelecch podnikovvé informatiiky
Charakterrizovat mettodiky vývojje a nasazen
ní informačních systém
mů

v podniku
u

Porovnat metodiky PMBOK
P
a AR
RIS

Vymezit úrovně
ú
řízen
ní v metodicce PRINCE 2

Zařadit zpracování uživatelskýc
u
ch požadavkků do konteextu podnikáání a
vývoje infformačního
o systému

Popsat sttrukturu zpracování užživatelských požadavků
ů z hlediska vývoje
informačn
ního systém
mu

Popsat požadované vlastnosti a strukturu specifikace uživatelskýých
požadavkků

Číslo a název
n
modu
ulu
č.

Prrezenční Pozznámka
výýuka

Tém
ma

1.

Procesní řízení a mo
odelování. Metodiky
M
a metody tvo
orby
podnikovvého inform
mačního systtému

an
no

2.

Modelováání procesů
ů v podniku

an
no

3.

Metodikyy řízení projektů inform
mačních systtémů v podniku

an
no

4.

Metodikyy a metody tvorby podnikového in
nformačního
o
systému

an
no

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
4 konzulttace

(4+4+4+4 hod
diny)

měsíčn
ní konzultacce

6

Časový haarmonoggram kon
nzultací
Po
ořadí
ko
onzultace
1

Náplň kon
nzultace

Pokyny pedagoga
p
Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty

Prezenční výuka
t
Kontrolní tutoriál

Procesní řízení a modelován
ní. Metodikky a meto
ody
tvorby po
odnikového
o informačního systému.
Zpracování popisu přínosů
p
pro
ocesního mo
odelu.
i
o postupu výývoje IS.
Zpracování popisu iterativního

2
Modelovvání procesů
ů v podniku.
Prezenční výuka

3

Prezenční výuka
Závěrečnýý tutoriál

4

Prezenční výuka

Metodikyy řízení projektů informačních systémů
v podniku
u
Zpracování vybranéého modelu
u na konkréttní případovvé
studii. Kontrolní tesst a pokyn k odevzdáníí seminární
práce.
Metodikyy a metodyy tvorby po
odnikového informačníího
systému..

9.. Vyučovaccí metody






Konzultaace
Skupinovvá diskuse
Případovvé studie
Samostaatné práce
Prezentaace vlastních prací celéé studijní sku
upině

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu
 Obdržen
ní zápočtu zíískáním min
nimálně 25 bodů (z 50 možných) kkombinací
dobrovolné aktivní účastí na ko
onzultacích,, vypracováním semináární práce a její
obhajobaa
 Písemnýý test
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11
1. Metody a struktura hodnoceníí
n základě přidělení
p
bodů
Zápoččet uděluje vyučující v modulu v na
dle su
umativního hodnocení v rámci mo
odulu.

Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a

Získané
é body

Procenttní vyjádřen
ní

Akktivita na ko
onzultacích

10

20

Ko
ontrolní tesst

20

40

Seeminární prráce

20

40

Ce
elkem

50

100

Výsledná hoddnotící stuppnice
V
A = 90 - 100%
%
(90 - 100 boddů)
B = 80 - 89%
%
(80 - 89 bodůů)
C = 70 - 79%
%
(70 - 79 bodůů)
%
(660 - 69 bodůů)
D = 60 - 69%
E = 50 - 59%
%
(50 – 59 bodůů)
F = 49 - 0 %
(449 bodů a méně)
m

Shrnutí a závěr
Do
oufáme, vážení a milí studenti, žee tento Prů
ůvodce stud
diem Vám p
poskytl dosttatečný
ob
braz o jeho
o obsahu. Pro srozumittelné, příjemné a zajím
mavé chvílee strávené s tímto
m
modulem
jseem ho pro
o Vás zpracoval ve formě konkkrétní, včettně způsob
bu jeho
ho
odnocení. Vytvořený průvodcee je Vaším
m pomocn
níkem, který Vám usnadní
u
ab
bsolvování modulu. Při
P cíleném a koncentrovaném studiu toh
hoto modullu brzy
do
osáhnete požadovaný
p
ých výsledkků Vaší prááce, z tohoto důvod
dů doporuččujeme,
ab
byste jedno
otlivé kapito
oly procházeeli systematticky a důklaadně.
Záávěrem Vám přeji mn
noho příjem
mných chvvil strávených při stud
diu tohoto kurzu.
Nezapomínejjte na to, žee jako pedaagogové jsm
me tady pro
o Vás, a pro
oto je třeba s námi
ro
ovněž komu
unikovat.
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