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Řešení úlohy
individuální

Charakteristika/anotace
Úloha na jednotlivých krocích životního cyklu IS předkládá ukázku kritických faktorů úspěchu (CSF).

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení
Žák:
vyjmenuje jednotlivé vrstvy (kroky) redukovaného životního cyklu IS (Inicializace, analýza, syntéza,
implementace, evaluace, likvidace);
definuje u každého kroku, čím se zabývá;
popíše u každého kroku na příkladech alespoň ukázku CSF a KPI;
popíše rozdíly v jednotlivých aplikacích outsourcingu.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč.
doporučeného časového rozvrhu
Žáci na základě znalostí životního cyklu IS, dodaných atributů příkladu a dat získaných z internetu sestaví:
Popis informačního systému pro potřeby návrhu (1 hod.)
Popis jednotlivých kroků životního cyklu popsaného IS (1 hod.)
Určení CSF jednotlivých kroků (3 hod.)
Parametry metriky KPI (1 hod.)
Popis návazností na outsourcing a ITIL (2 hod.)

Metodická doporučení
Komplexní úloha může být využita v rámci předmětu praktického i teoretického vyučování.
Na úloze pracuje žák samostatně. Hodnocení probíhá ve skupině (žák obhajuje svůj návrh a spolužáci u
každého jednotlivého kroku vyjádří svůj názor udělením procentních bodů dle popisu a
kvantifikace plánovaných výstupů).

Způsob realizace
Teoreticko-praktická, v simulovaném prostředí nebo odborné učebně

Pomůcky
počítač, připojení k internetu, textový editor, popř. MS Visio

VÝSTUPNÍ ČÁST
Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů
Výstupem je dokument popisující životní cyklus daného informačního systému a popis zvoleného
outsourcingového řešení.
Každý jednotlivý krok životního cyklu je hodnocen max. 5 % za vhodný příklad CSF a max. 5 % za KPI. (6
krát 10 %)
Zbylých 40 % je započítáno za vhodně zvolený (10 %) a vyargumentovaný (10 % - zohlednění ceny, 10 %
zohlednění bezpečnosti a 10 % právní rámec) outsourcing.

Kritéria hodnocení
Žák získává bodové hodnocení na základě obhajoby před spolužáky pod dohledem pedagoga. Každá část
výstupního dokumentu z plánovaných výstupů je okamžitě hodnocena (např. uděleno 0 až 5 % bodů za

CSF implementace nového IS; 0 - 10 % za popis právního rámce outsourcingu atd.)
Je-li splněna základní podmínka min. 25 % z části životního cyklu a zároveň min. 25 % z části outsourcingu,
je žák hodnocen dle celkového součtu dosažených bodů: 50 až 60% (dostatečný), 61 až 70 % (dobrý), 71
až 85 % (chvalitebný) a 86 až 100 % (výborný).
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