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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Fakulta managementu

Kód predmetu:
FM.KIS/279ME/21

Názov predmetu:
Stratégia organizácie v IKT

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 16s / 16s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- povinná účasť na seminároch
- vypracovanie záverečného projektu
- diskusia k záverečnému projektu
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: - priebežná 50% - spracovanie dvoch zadaní
( Assignments v MS TEAMS )- záverečné 50% - vypracovanie záverečného projektu vo forme
článku do časopisu minimálne 5 strán, maximálne 10 strán

Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov zosúladiť strategické ciele organizácie a informačné systémy na získanie
konkurenčnej výhody:
- Pochopiť základné problémy v oblasti manažmentu informačných systémov
- Pochopiť princípy potrebné na prekonanie výziev, ktorým manažéri čelia vzhľadom k týmto
dynamicky sa rozvíjajúcim technológiám.
- Vedieť, ako používať tieto princípy.
- Pochopiť strategické i operačné problémy vznikajúce v tomto prostredí.
- Pochopiť, že súčasné stratégie aj operačné rozhodnutia nemusia byť správne v dynamickom
prostredí budúcnosti.
- Pochopiť problematiku bezpečnosti a ochrany informácií.

Stručná osnova predmetu:
1. Problematika bezpečnosti a ochrany informácií
2. Strategické a operačné problémy v IKT
3. Základné problémy v oblasti manažmentu IS a IKT
4. Rozhodovanie a projekty v oblasti IKT

Odporúčaná literatúra:
Carol V. Brown, et.al.: Managing Information Technology, 7th edition, Pearson/Prentice Hall.,
New York 2011, ISBN-13: 978-0132146326 21
Kathy Schwalbe: Řízení projektů v IT, Computer Press, Brno 2007, ISBN 978-80-251-1526-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A ABS B C D E FX M

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., PhDr. Peter Veselý, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 01.04.2022

Schválil:


