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Vážení účastníci konferencie SOFTECON 2015,

organizátor konferencie, skupina Softec, pre Vás pripravila už 13. ročník konferencie 
zameranej na aktuálne trendy v IT. 

Dovoľte mi na úvod spomenúť ešte jedno číslo - 25. Presne toľko bude mať v tomto 
roku firma SOFTEC, ktorá pre Vás konferenciu SOFTECON už 13 rokov organizuje. 
Za dvadsaťpäť rokov našej existencie sa nám podarilo vyrásť na spoločnosť s 
takmer 300 zamestnancami a pôsobnosťou v desiatich krajinách Európy. Pre našich 
zákazníkov sa snažíme byť značkou technologickej vyspelosti kombinovanej s 
vecnými znalosťami oblastí, v ktorých pomáhame automatizovať procesy a pre 
ktoré tvoríme riešenia. 

Konferencia SOFTECON sa teší Vašej priazni, ktorú nám prejavujete stále väčšou 
účasťou. Do programu tohto ročníka sme pozvali referáty k týmto témam: 

open Data (otvorené dáta), pojem, ktorý sa v spojitosti s verejnou správou spomína 
stále častejšie. V dvoch referátoch predstavíme koncept, zmapujeme problematiku, identifikujeme príležitosti, 
ktoré otvorené dáta prinášajú a pozrieme sa na praktické príklady použitia z prostredia Slovenska, Čiech, ako 
aj ostatného sveta.

User eXperience (používateľský zážitok) je dnes už všeobecne rozšírený termín. Ako ho merať a ako namerané 
dáta využiť na zvýšenie užitočnosti IT aplikácií? K tejto téme sme pozvali referát z akademického prostredia.

Big Data (veľké dáta) predstavujú pre každú spoločnosť obrovský zdroj veľmi cenných informácií. Problém 
ich je ale objaviť. Štandardné používané metódy dolovania majú svoje limity. A čo tak zapojiť vlastnú intuíciu 
podporenú interaktívnou dátovou vizualizáciou?

Dobre navrhnutá podniková architektúra (enterprise Architecture) je kľúčom k riadeniu IT nákladov. K tejto 
problematike sme pozvali referát, v ktorom je zhrnutý prístup veľkej slovenskej banky a jej skúsenosti s týmto 
konceptom. 

Agilita (Agility) je často spomínanou alternatívou k tradičnému riadeniu projektov vývoja softvérových aplikácií. 
Čo je jej podstatou? Dá sa vôbec použiť pri dodávkach riešení formou „fixed time, fixed price“?. 

Už niekoľko rokov je veľmi aktuálnou témou mobilita, jej hrozby a príležitosti. Revolúcia, ktorá sa začala 
príchodom mobilných zariadení, vstupuje do druhej fázy. Dotkne sa všetkých firiem. Ako ju úspešne prežiť?

Okrem hlavných tém, ktoré som Vám predstavil, sme na program konferencie opäť zaradili aj kratšie príspevky 
na aktuálne témy. Budeme sa venovať internetu vecí, biznis analýze, riadeniu kvality v iT projektoch a ako 
každý rok  výnimočný projektom, tentoraz dvom z  finančného sektora. Predstavíme nový stroj na schvaľovanie 
úverov a aplikáciu určenú na podporu práce finančného poradcu.

Želám Vám hodnotný odborný deň.

V Bratislave, 11. marca 2015

RNDr. Aleš Mičovský
výkonný riaditeľ Softec, s.r.o

SOFTECON 2015
High Definition Ideas



SOFTECON 2015
High Definition Ideas

otvorené dáta: na čo sú dobré?
Ján Gondoľ, Ministerstvo vnútra SR

otvorené dáta - cenná surovina pre váš biznis
Gabriel Lachmann, EEA

Analýzou pohľadu používateľa k lepším aplikáciám
Mária Bieliková, FIIT STU, Jozef Tvarožek, FIIT STU

Veľké dáta potrebujú veľké oči
Matej Novotný, Vis Gravis

Ako podniková architektúra prispieva k riadeniu iT nákladov?
Peter Filip, Tatra banka

intuitívne riadenie vo veku zákazníkov
Dušan Kocúrek, ScrumDesk, Roman Jančiga, Softec

Mobilné hrozby a príležitosti alebo Ako sa nestať ďalšou nokiou
Peter Polák, Softec

internet of things - bublina alebo príležitosť?
Ján Masaryk, Softec

Je možné automatizovať neštandardy? nový frontend a schvaľovací engine pre 
úvery v TB
Dušan Slimák, Tatra banka

Biznis analýza - začiatok môže byť ľahký
Lukáš Šimon, Softec

koho trápi kvalita v projektoch?
Peter Varga, MyGoodProject

riešenie MAX – zacielené na MAXimálny úspech 
Peter Varga, Softec

obsah

aktuálne témy



SOFTECON 2015
High Definition Ideas

otvorené dáta: na čo sú dobré?

Ján Gondoľ, Ministerstvo vnútra SR

Vo verejnej správe pracuje množstvo ľudí na počítačoch a vytvárajú dáta a dokumenty, 
ktoré môžu byť pre ostatných zaujímavé. Aké dáta vznikajú a kde? Čo by sa stalo, ak by sa 
mohli novým a nečakaným spôsobom použiť? Tieto dáta sa môžu prepájať s inými verejne 
dostupnými dátami: z Wikipédie, firemným informačným systémom,... Dá sa s nimi robiť 
všeličo zaujímavé.

Prezentácia predstaví koncept Open Data (čo sú Open Data, Linked Data, čo sa deje v oblasti 
legislatívy) a ukazuje praktické príklady použitia z prostredia SR, ČR a ostatného sveta, 
ktoré môžu inšpirovať k vlastným nápadom...



Otvorené dáta: na čo sú dobré?

Ján Gondoľ, PhD.

COMSODE projekt



Obsah

 1) „pohľad z vtáčej perspektívy“

 2) „pohľad biznisu“ (Gabriel Lachmann)

 Prečo otvorené dáta?

 Čo sú otvorené dáta? (Big Data, LOD)

 Súčasné dianie: projekty, legislatíva.



 Aké otázky sa zabudli novinári opýtať?

 Čo všetko sa dá prečítať medzi riadkami?

 Ako sa menia výsledky v čase?

 Ako nás vnímajú v mestách vs. dedinách?

 Ako nás vnímajú mladší vs. starší?



Niektoré dáta sú (a možno ostanú) nedostupné...



 SUPER:

 Dáta o „dvoch percentách“ sú na webe!

 (Poďme sa na ne pozrieť...)



financnasprava.sk



„PDF: ochrana, aby sa to nedalo zmeniť“ (?!)

 ...G2G v praxi...



Niektoré dáta sú v XLS (Excel)

 Štruktúra je super, ale...

 Pamätáte na WK4, DBF,...?

 Prečítame XLS o 10, 30, 100 rokov?

 Prečítame každý typ súboru na 100% korektne?

 Je OK žiadať od používateľa SW na všetky formáty?

 Je OK žiadať ho, aby si tento SW kupoval?



Predstavte si web bez štandardov...



Na otvorenom webe...



Tiež platí...



* * * *

 URI – pomenovanie „vecí“ (aj abstraktných)

 Web of documents -> Web of data

 Každú „vec“ možno označiť

(kniha má ISBN, produkt má UPC,

stránka má URL, s človekom sa spája

rodné číslo, e-mail,...)



 Príklady URI:

 urn:issn:1535-3613 („identita“ – URN)

 http://www.dennikn.sk/ („ako nájsť“ – URL)

 data:,Hello%20World (ani URL ani URN)



* * * * * (kontext, vzťahy)



PDF vs. CSV vs. RDF



Štandardná argumentácia pre otvorené dáta

 Transparentnosť verejnej správy

 Ekonomický rast (McKinsey)

 Spravodlivosť („Zaplatené z verejných zdrojov?

Dajte to späť verejnosti!“)

 Hospodárnosť („opakované použitie“)

 Zapojenie občanov (a ďalšie)...

 Je tu aj niečo iné.



 http://lod-cloud.net/ 



Prepojené otvorené dáta (LOD)

 Prepojené + otvorené?

 „Open“ = vlastnosť údajov, nie typ

 Big Data?

 Opendefinition.org – ktokoľvek:

prístup, použitie, zmena, zdieľanie,

účel použitia (licenčné otázky)



 „open DATA“   vs.   „OPEN data“

 „In open data, it's not the data that is important (...) 

it's the open that is important – the fact that all of 

a sudden all of us in that networked society have 

access to that and can use it “ (Ton Zijlstra)

 Open government, open education, open source 

(software), open science, open hardware,...



Prečo open?

Open API



@jacobian (Kansas) – Waza 2013



Trojbodový úchyt



 Otvorené rozhrania: aj mimo PC

(príslušenstvo spred 2. svetovej vojny)

 „Všetky traktory sú na tom lepšie“

(Metcalfov zákon)

 Ekosystém (platforma) >> nástroj



pip search django | wc -l

7106 # (2015-03-09)



Pochopenie komplexného sveta (Ton Zijlstra)

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthill.jpg



Mapa zločinu: UK



Mapa zločinu: Slovensko



Úspechy Slovenska



A neúspechy

 Zdroj: http://index.okfn.org/place/ (2015-03-09)



Čo s tým?

 COMSODE

 eDemokracia (data.gov.sk)

 Legislatíva (infozákon teraz v MPK)

 OGP – beží verejná konzultácia



Zapojte sa

 Otvorenosť treba nahlas žiadať

 Zmena chce čas, no treba na nej pracovať

 Pýtajte si dáta, ktoré potrebujete vo firme

 http://bit.ly/konzultacia

(deadline: 2015-03-17)



Takže na čo sú otvorené dáta dobré?



Ostaňme v kontakte

 https://www.linkedin.com/in/jangondol

 Twitter: @jangondol

 gondol@gondol.sk

https://www.linkedin.com/in/jangondol
mailto:gondol@gondol.sk
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Otvorené dáta - cenná surovina pre váš biznis

Gabriel Lachmann, EEA

Dáta sa stávajú surovinou, podobne ako ropa. Celý svet IT vidí v dátach svoju žiarivú bud-
úcnosť. Otvorené dáta hrajú v tejto hre zaujímavú úlohu. Prinášajú iný pohľad na dáta, ich 
dostupnosť, licencovanie, výmenu, narábanie s nimi. Vzniká nová legislatíva, zvyšuje sa 
tlak na kvalitu dát, na garanciu dostupnosti, je tu požiadavka publikovať prepojené dáta 
(linked data).  Aktivity okolo (L)OD podporované EÚ vygenerovali množstvo dostupných 
riešení a metodík - licencovaných obvykle pod otvorenou licenciou. Verejná správa sa po-
maly pripravuje na implementáciu princípov „open data“.

V prezentácii ukážem, ako môžu z tohoto trendu profitovať rôzne typy firiem - IT do-
dávatelia, konzultanti, SME, vlastníci dát, tvorcovia aplikácií, budovatelia báz znalostí, 
ale aj bežné spoločnosti. Pre lepšie porozumenie popíšem koncepciu riešenia pre (L)OD, 
upozorním na problémy a vhodné postupy pri publikovaní, poskytovaní a využití dát a 
predstavím vybrané technológie a riešenia z tejto oblasti.  Povenujem sa problematike 
obohacovania dát a tiež možnostiam ktoré prináša aplikácia konceptov sémantickému 
webu. Zmapovanie problematiky otvorených dát mi umožní identifikovať príležitosti, kto-
ré aktuálny trend (L)OD firmám prináša.  Následne uvedené príležitosti kriticky zhodnotím 
a upozorním na slepé uličky.



Otvorené dáta - cenná surovina

pre Váš biznis

Gabriel Lachmann

EEA



2

Výskum v oblasti otvorených dát



Prečo?

 Open Data

 Open Knowledge

 Open Education

 Open Culture

 Open GEO Data

 Open Source

 Open Society and participation

Isaac Newton famously wrote, “If I have seen further it is by 

standing on the shoulders of giants” and 

Johann Wolfgang von Goethe echoed this when he said, 

“I have often reaped what others have sowed.”

3



Data ekosystém v biznise

 Štruktúrované a neštruktúrované dáta

 Otvorené a proprietárne platformy

 Popisné metadáta

 Procesné dáta

 Dáta partnerov, verejnej správy a samosprávy

 Mailová a messenger komunikácia

 Sociálne siete

 … a www

4



Expertný informačný systém budúcnosti

5

 Štandardy

 Dáta

 Procesy



Expertný informačný systém budúcnosti

Procesná platforma pracujúca s množstvom 

dátových zdrojov v štandardizovaných formátoch 

ako:

 Interné privátne dáta

 OnLine dáta zákazníkov a partnerov (API)

 OpenData (openAPI)

 OpenContent a Open Knowledge

 Komerčné dátové zdroje

 Senzory, procesné dáta a crowdsourcing 

6



Linked Data LOD

Umožňujú vytvoriť ekosystém poznania -

webových služieb (aplikácií), ktoré publikujú, 

obohacujú a využívajú dáta o entitách v jednom 

globálnom zdieľanom dátovom priestore (Web 

of data).

7



Prečo linked data?

Pokúsme sa nájst výraz Venus... http://pro.europeana.eu/linked-open-data

8

http://pro.europeana.eu/linked-open-data


LD už dnes. Predchádzajte škodám!!!

 Architektúra systémov

 Databázová architektúra

 Tagovanie a kategorizácia neštruktúrovaných 

dát

 Metadáta - popisy v DMS systémoch

 Mapovanie na LOD a schema.org ontológie

 Otvorené API rozhranie s partnermi

 Poraďte sa so špecialistami

9



Dopady

 Zvýšenie kompetentnosti v rozhodovaní

 Znižovanie rizika

 Získanie nových obohatených dát

 Kvalitnejšie služby a konkurenčná výhoda

 Nové modely biznisu

10



Nové modely biznisu

 Poskytovanie dát

 Kombinácia komerčných, Open a Interných dát

 „Naporcovanie“ dátového zdroja

 Nové služby na báze OpenAPI, SLA API, atď.

 Crowdsourcing based modely

 Obrovský potenciál...

11



Potenciálne problémy

 Dáta nemajú garantovanú kvalitu, úplnosť

 Neaktuálne dáta

 Negarantovaná dostupnosť – distribuovaný systém

 Úniky citlivých informácií

 Porušenie zákonov o ochrane informácií

 Porušenie práv k dátam

Riešenia

 SLA, procesy, legislatíva

 Anonymizácia

 Prehľadné licencovanie dát

12



Zdroje informácií

 Licencie dát: www.creativecommons.org

 Štandardy: www.w3.org/standards

 Legislatíva www.opendata.sk/liferay/legislativa

 Projekty, architektúra, akcie: www.comsode.eu

13

http://www.creativecommons.org/
http://www.w3.org/standards
http://www.opendata.sk/liferay/legislativa
http://www.comsode.eu/


Ďakujem za pozornosť

www.gabo.tel

www.comsode.eu

www.opendata.sk

www.utopia.sk

www.eea.sk

EEA sa dlhoročne systematicky venuje problematike otvorených dát. Pracujeme na rozsiahlych projektoch v oblasti dát. Zároveň 

sa od roku 2008 venujeme riešeniach pre digitalizáciu kult. dedičstva - podieľali sme sa na projektoch: Národná digitálna galéria, 

Slovakiana, Národní digitální knihovna - ČR, Europeana Local a aj v súčasnosti riešime rozsiahle projekty ako napr. 

Comsode.eu, Europeana Food and Drink a iné.

14

http://www.gabo.tel/
http://www.comsode.eu/
http://www.opendata.sk/
http://www.utopia.sk/
http://www.eea.sk/
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Analýzou pohľadu používateľa k lepším aplikáciám

Mária Bieliková, FIIT STU, Jozef Tvarožek, FIIT STU

Otázky spojené s užitočnosťou aplikácií sú kľúčové pre každého, kto vyvíja aplikácie. 
V prednáške predstavíme jeden pohľad na to, ako ovplyvniť (vylepšiť) užitočnosť aplikácií 
- komplexnú vlastnosť, ktorá zahŕňa mnoho aspektov ako funkčnosť, použiteľnosť, príve-
tivosť, naučiteľnosť a pod.

V prednáške diskutujeme aké stopy zanecháva používateľ pri používaní aplikácie (napr. 
výber položiek z menu, navigácia prostredníctvom odkazov, pohyb myši) a možnosti ich 
využitia na analýzu niektorých vlastností aplikácií.

Špeciálne sa venujeme získavaniu a analýze informácie o pohľade používateľa, ktoré 
umožňuje kvalitatívne významný posun v monitorovaní správania sa používateľa. Pomocou 
sledovania pohľadu dokážeme podrobne analyzovať správanie sa používateľa v aplikácii 
vrátane odhadu stupňa jeho nabudenia (emócie) a na základe toho navrhovať používateľské 
rozhrania, informačnú architektúru, či personalizáciu.V prednáške predstavíme ako 
sledovanie pohľadu funguje, aké zariadenia sú dostupné a čo umožňujú. Diskutujeme aj 
rôzne spôsoby využitia v jednotlivých etapách vývoja aplikácií – od samotného začiatku 
v rámci analýzy až po testovanie hotovej aplikácie.



Analýzou pohľadu používateľa

k lepším aplikáciám

Mária Bieliková a Jozef Tvarožek

Fakulta informatiky a informačných technológií

Slovenská technická univerzita v Bratislave



Použiteľnosť
vs.

užitočnosť

2



Je užitočnosť a použiteľnosť to isté?

(angl. Utility vs. Usability) 

 Užitočnosť – či aplikácia poskytuje 

vlastnosti/funkcie, ktoré potrebujeme

 Použiteľnosť –

ako ľahké a príjemné 

je použitie týchto 

vlastností/funkcií

3



Použiteľnosť je kvalitatívna metrika

 Určuje ako ľahko/dobre sa aplikácia/jej 

rozhrania používajú človekom

• Schopnosť naučiť sa

• Efektívnosť

• Zapamätateľnosť

• Chybovosť

• Spokojnosť

http://smallbiztrends.com/2012/11/4-quick-usability-wins-for-your-website.html

4



Každý produkt bude raz testovaný 

na použiteľnosť – používateľom 

 Výhody použiteľných aplikácií:

• Konkurenčná výhoda oproti produktom 
s podobnými funkciami

• Zníženie nákladov na školenia

• Zníženie počtu požiadaviek na podporu

• Zníženie počtu potrebných opráv produktu

• Zvýšenie akceptácie, 
predajnosti, ...

5



Použiteľnosť sa nedá „len tak pridať“

AKO TEDA?

KEDY?

6

http://stablekernel.com/blog/software-development-life-cycle-management/



Zlepšenie použiteľnosti môže 

zvýšiť užitočnosť

Starý návrh

Nový návrh

+ 30%



User eXperience

UX – U = X

8



Tradičné testovanie použiteľnosti

 Testujeme subjekty po jednom

 Dostanú zadanú úlohu, ktorú vykonávajú

 Počas vykonávania úlohy nahlas opisujú 

myšlienkové pochody

 Po ukončení úlohy zodpovedajú ďalšie otázky

9



Existuje už pomerne veľa UX poznatkov 

 Počet používateľov v štúdii

10



First Rule of Usability: Don't Listen to Users
Jakob Nielsen

 Komentovanie (premýšľanie) nahlas vyrušuje 

ľudí v skutočnom používaní produktu

 Ľudia nedokážu povedať, na čo sa pozerali, 

ako dlho a v akom poradí

• Vizuálna pozornosť je spontánny a podvedomý 
myšlienkový proces

11



Nie je to o tom, že sa pýtame, čo si 

používatelia myslia o produkte

Pozorujeme ako používajú produkt

12

Dan Shewan\s WordStream Blog



Kľúčové je získať kvalitnú spätnú väzbu

od používateľa

13

 Pohyby myšou

 Počet klikov/počet 

zobrazení

 Čas strávený na stránke

 Skrolovanie

 Poznámkovanie

 Kopírovanie



Čo ak by sme vedeli, kam sa pozerajú?

 Tradičný prístup neumožňuje pozorovať čo 

používateľov zaujalo alebo čo si nevšimli

 Sledovanie 

pohľadu 

pomáha 

porozumieť 

myšlienkovým 

pochodom

používateľa 

14



Sledovanie pohľadu má pomerne dlhú 

históriu

15

Alfred Yarbus, snímač pohľadu (1960-te roky)



Potreba odlišovať čo je 

naším okom fixované 

a čo spracúvané

16



Sledovanie pohľadu pre lepší vývoj aplikácií

 Kombinácia sledovania pohľadu a tradičného 

testovania použiteľnosti:

• Fáza 1: Sledovanie pohľadu používateľa pri 
neprerušovanom vykonávaní úloh

• Fáza 2: Tradičné premýšľanie nahlas pri 
podobných úlohách ako vo fáze 1.

17

Ja nikdy nepozerám 

na bočné 

sponzorované odkazy



Kde je táto technológia teraz a kam kráča ...

 Testovanie práce s mobilnými aplikáciami, 

sledovanie TV (filmy, reklamy)

 Okuliare pre výskum 

v reálnom prostredí

 Smartfón ponechá displej aktívny aj pri dlhšej 

nečinnosti, ak práve (dlhšie) čítame...

18



Kto si môže sledovanie pohľadu dnes 

dovoliť?

19



 Používateľský zážitok je najmä o emóciách

 Pri testovaní môžeme analyzovať výraz tváre 

používateľa snímaného (web)kamerou

 Intel RealSense3D

• 3D analýza čŕt tváre:
oči, obočie, ústa ...

• Určenie 7 základných emócií

Nekončíme pri sledovaní pohľadu ...

20



Dobrá stratégia je 

testovať UX iteratívne 

a inkrementálne

 Pozorovať päť používateľov, opraviť chyby, ktoré 

našli a testovať s ďalšími piatimi je lepšie ako 

testovať len raz s desiatimi...

 Testovať každý týždeň počas vývoja, výsledky do 

24h – takto počas celého projektu testujeme celkovo

s 50 až 100 používateľmi…

21



Najlepšia stratégia je 

využívať pri testovaní UX 

implicitnú spätnú väzbu

22



... a doplniť implicitnú 

spätnú väzbu aj explicitnou

23



... a robiť to s viacerými účastníkmi naraz

24



UX Class nie je „Class“

 Prečo je dobré skúmať viac ľudí naraz?

• kvantitatívne experimenty 

• nastavenie rovnakých podmienok 
pre respondentov

• testovanie aplikácií využívajúcich tieto technológie

 Najrôznejšie domény

• vzdelávanie

• pracovné činnosti (informačné systémy)

• vypĺňanie formulárov

• zábava

25



Podrobné a ešte podrobnejšie pozorovanie 

na FIIT STU

26

UX Lab

EEG

ECG, GSR, FSR, °C

RealSense

300 Hz

sledovanie 

pohľadu

detekcia 

emócií

60 Hz

sledovanie 

pohľadu

Tobii studio

User eXperience @ FIIT STU

UX Class

detekcia

emócií

RealSense

20x

60 Hz

sledovanie 

pohľadu



V UX labe najmä podrobné pozorovanie 

pohľadu

 Podrobné pozorovanie pohľadu (300Hz)
• veľmi vysoká presnosť na úrovni 

čítania jednotlivých písmen

• (prvá) fixácia, dĺžka fixácie, sakády, ...

 Pozorovania v
• softvérových aplikáciách (PC, Web)

• mobilných aplikáciách 

• pozeranie TV

• obrazovky z projektora

27



Pozorujeme viac ako pohľad

 Pozorovanie úrovne nabudenia človeka 

na rôznych úrovniach:

1. neuro senzory (mozog) (EEG)

2. fyziologické senzory
ECG, GSR, FSR, °C

3. vizuálne, s využitím softvérovej
analýzy čŕt tváre
(HD a hĺbková kamera)

28

Intel RealSense

Happy, 

Sad, 

Angry, 

Surprised,

Scared,

Disgusted



Pozorujeme viac ľudí naraz – UX Class

 Počítačová učebňa s technológiou budúcnosti

• 20x PC so senzormi (pohľad, kamery, …)

 Nielen učenie...

29

Intel RealSense

60 Hz

sledovanie pohľadu

20x

detekcia emócií



UX group @ FIIT STU

 Záujmová skupina cielená na diskusie 

a výmenu skúseností o technológiách 

pre pozorovanie človeka pri práci s počítačom

 UX Lab – podrobné pozorovanie jednotlivca

• PC, smartfóny, tablety, projektory

 UX Class – pozorovanie skupiny

• 20 PC so senzormi

 pewe.fiit.stuba.sk/ux
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Veľké dáta potrebujú veľké oči

Matej Novotný, Vis Gravis

Analýza dát pre obchodné či výskumné využitie sa tradične opiera o štatistiku a data 
mining. Automatizované algoritmy extrahujú z komplikovaných a veľkých dát dôležité 
informácie. Kto však rozumie vaším dátam a vášmu podnikaniu lepšie? Kto má schopnosť 
intuície a rozmýšla „out-of-the-box“? Je to váš počítač alebo ste to vy? 

Zapojenie človeka do analytického procesu má neoceniteľný význam pre analýzu dát. 
V dobe „Big Data“ je tento benefit dokonca jeden z kľúčových. Využívate ho dostatočne? 
Na prednáške predstavíme možnosti využitia interaktívnej dátovej vizualizácie a výhody 
zapojenia človeka pri odhaľovaní skrytých súvislostí v dátach, pri detekcii anomálií či 
podvodov alebo pri formulovaní nových hypotéz nad dátami.



Veľké dáta potrebujú veľké oči

Matej Novotný

VIS GRAVIS



Miesto pre Vaše logo

Dáta z pohľadu počítača

 Výsledky maturít v Poľsku

 Vidíte niečo zaujímavé?

Asi ani nie, že?

2

Predmet Priemer bodov

Poľský jazyk I 57

Poľský jazyk II 60

Dejepis 54

Náuka o spoločnosti 54

Matematika I 60

Matematika II 50

Biológia 48

A v surových dátach? 

To už vôbec nie.



Miesto pre Vaše logo

Dáta z pohľadu človeka

 A vidíte niečo zaujímavé teraz?

 Bolo to vidieť v číslach?

 Ako často sa rozhodujete na základe čísel?

3

Poľský jazyk I Poľský jazyk II



Miesto pre Vaše logo

Podozrivá anomália vo výsledkoch testov

4

Limit na úspešné 

absolvovanie je 20 bodov.

Prilepšovali učitelia 

študentom?



Miesto pre Vaše logo

Kto pre vás získava poznatky z dát?

5

Štatistika

Matematické modelovanie

Klastrová analýza

Neurónové siete

Heuristiky ...

Data mining



Miesto pre Vaše logo

Slabé miesta automatického data miningu

 Univerzálne metódy treba prispôsobiť doméne

 Navyše parametre v doméne sa menia

 Automat vidí len to, čo ho naučíme vidieť

 Máte dôveru vo výsledok, keď nevidíte do 

vnútra čiernej skrinky?

Odpoveď: Slabé miesta posilní človek

6



Miesto pre Vaše logo

Vizuálna analýza dát

 Počítač

• Výpočtový výkon

• Presnosť

• Objem dát

 Človek

• Znalosť domény

• Intuícia, kreativita

• Rozpoznávanie vzorov

• Nelineárne uvažovanie

7



Miesto pre Vaše logo

Interakcia človek-počítač

Človek aj počítač sú dva výkonné procesory, 

ktoré navzájom komunikujú cez obmedzené 

komunikačné rozhranie počítačovej obrazovky.

Edward Tufte

ktorý pochopil význam vizualizácie pre štatistiku

8



Miesto pre Vaše logo

Veríte svojmu data miningu? Prečo?

 Príklad: lineárna regresia

• Odhad neznámych hodnôt, predikcia vývoja...

 Keď sa zmení správanie dát, ale nezmeníme 

model, dostávame nesprávne výsledky

9

Dáta pri vzniku metódy Nové dáta, stará metóda Nové dáta, nová metóda



Miesto pre Vaše logo

Evaluácia automatických metód

 Automat nevie, že nekorešponduje s realitou

 Príklad: Investičný bot na finančnom trhu

10



Miesto pre Vaše logo

Evaluácia automatických metód

11

Vizuálny 

náhľad odhalil 

chybu v aktivite 

bota

Ukázalo sa, že 

vinou zlého 

spracovania 

udalostí bot 

nakupoval aj 

predával naraz



Miesto pre Vaše logo

Čo ešte sa dá vizuálne vyhodnocovať?

 Finančné modely, odhady rizika

 Informačné systémy, toky dát a vyťaženosť

 Zdrojový kód (vizuálny profiling, závislosti)

12



Miesto pre Vaše logo

Objavovanie nového

 Automat vidí len to, čo ho naučíme vidieť

 Kto vie myslieť „out of the box“? Človek.

13

Lineárny priebeh v tejto 

oblasti bol už známy a 

vyhodnocoval ho automat

Pri vizuálnej analýze sa 

ale objavil nečakaný tvar 

v inej oblasti

Hegyi, Petrovajová, Novotný: An objective assessment of melanin in vitiligo skin treated with Balneo PUVA therapy.



Miesto pre Vaše logo

Pozorovanie – hypotéza – modelovanie

 Na základe pozorovania vznikla hypotéza

 Z hypotézy vznikol model

 Z modelu automatická metóda

14

Úroveň 

hemoglobínu v 

pokožke



Miesto pre Vaše logo

Cyklus objavov a nových modelov

 Interakcia = priamy kontakt s dátami

• Výber oblasti záujmu

• Zmena parametrov automatických metód

 Výsledkami procesu sú:

• Nové alebo lepšie automatické metódy

• Lepšie pochopenie súvislostí v dátach

15



Miesto pre Vaše logo

Mantra vizuálnej analýzy dát

Analyzuj dáta a ukáž to dôležité, 

pozri sa bližšie a filtruj dáta,

analyzuj ich ďalej a zobraz k nim detaily

Daniel Keim

ktorý pochopil význam štatistiky pre vizualizáciu
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Miesto pre Vaše logo

Vizuálna analýza v dobe Big Data

 Vizualizácia samotná nestíha

• Zahltené a nič nehovoriace grafy

 Automatické metódy samotné nestíhajú

• Analýza hrubou silou nepodchytí všetko a dobre

 Malá anomália × Big data = veľká skupina

 Malá chyba      × Big data = veľká škoda

 Synergia analytických a vizuálnych metód 

(Visual analytics)

17



Miesto pre Vaše logo

Ukážka vizuálnej analýzy

18

Poznáme adresy lekární a pacientov, ktorí si vybrali istý liek. 

Dokážeme nájsť podozrivé prípady?

Vieme, čo vlastne znamená „podozrivý“ ?

Dokážeme to vysvetliť počítaču?



Miesto pre Vaše logo

Všetky nákupy: Ničnehovoriaca masa

19

Človek nevie spracovať veľký objem dát.

A počítač zase nevie, čo má hľadať.



Miesto pre Vaše logo

Len nákupy mimo svojej obvyklej lekárne

20

Hľadáme anomálie, preto odfiltrujeme obvyklé správanie

(t.j. keď pacient nakupuje vo svojej obľúbenej lekárni)



Miesto pre Vaše logo

Zvýraznené odkiaľ kam chodia nakupovať

21

Upravme graf tak, aby zvýraznil odkiaľ (hrubší koniec) chodí 

pacient nakupovať kam (tenší koniec)

Vizuálne vieme identifikovať „hviezdice“.

Sú to pacienti, ktorí často striedajú lekárne. Prečo to robia?



Miesto pre Vaše logo

Vyfiltrujeme len podozrivých

22

Príde vám z tohto grafu ešte niečo podozrivé?

1. Nenavštívili tú istú lekáreň. Sú dohodnutí navzájom?

2. Nenavštívili lekáreň v južnej časti mapy. Je ešte niekto tretí?



Miesto pre Vaše logo

Čo môže vizuálna analýza urobiť pre vás?

 Všetko to, čo nevieme presne formulovať

• Doteraz nepozorované

• Nezvyčajné, zaujímavé, nové ... 

 Detekcia anomálíí, napr. podvodov

• Poistenie, úvery, dane, verejné financie, ...

 Zlepšenie výsledkov existujúcich algoritmov

• Vyhodnocovanie rizika, klastrová analýza, ...

 Jednoduchý náhľad do zložitých dát

• Sociálne siete, zdrojové kódy, infraštruktúra ...

23



Miesto pre Vaše logo

Čo si odniesť domov

Keď pridáte vizualizáciu k data miningu,

človek pochopí, čo počítač v dátach má.

Keď pridáte data mining k vizualizácii

človek vysvetlí počítaču, čo v dátach hľadá

Ben Shneiderman

ktorý to pochopil úplne všetko

24
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Ako podniková architektúra prispieva k riadeniu 
IT nákladov?

Peter Filip, Tatra banka

V prezentácii sa zameriam na prínos architektúry a jej modelov pre organizácie. Podelím 
sa so skúsenosťami, ktoré v  tejto oblasti získala Tatra banka v posledných rokoch. Rozo-
beriem dôvod, prečo model nemôžeme aplikovať v prípade, ak v organizácii nie je zave-
dená určitá úroveň vyspelosti manažmentu architektúry. V poslednej časti uvediem, ako 
môžu otvorené štandardy pomôcť nastaviť a vylepšiť súvisiace schopnosti organizácie.

Význam architektúry môžeme definovať z dvoch hlavných pohľadov: z pohľadu zmeny 
biznisu alebo z pohľadu riadenia prevádzky biznisu. Táto prezentácia sa zameria najmä 
na prínos v oblasti riadenia prevádzky biznisu. Poukáže na to, ako architektúra prispieva 
k efektívnemu riadeniu IT nákladov a uvedie hlavné výzvy, s ktorými sa pri riadení IT 
nákladov môžeme stretnúť (transparentnosť, rezistencia, zber dát, komunikácia...). Ukáže, 
ako jednotlivé časti tejto skladačky do seba zapadajú a ako navzájom pomáhajú vytvoriť 
model riadenia nákladov, ktorý je aplikovateľný s viditeľnými finančnými výsledkami.

Architektúra aj jej aplikácia na oblasť riadenia nákladov prináša zmeny, ktoré sa v organi-
zácii zavádzajú veľmi ťažko a môžu čeliť rôznym zdrojom rezistencie. Uvediem, prečo je 
počas tohto transformačného procesu dôležitý manažment zmien.



How Enterprise Architecture 

Contributes to IT Cost Management

Peter Filip

Tatrabanka



2

Your Participation

° Get ready your mobile devices

° Connect to WiFi CrownePlaza (or data services)

° Browse to slido.com#tatrabanka

° Stay watching the presentation



Innovations
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Business Drivers and Goals

4

Brand Promise

Idea 

Generation

Idea 

Prioritization

Quick TTM

Managed

Costs



Response to the Drivers
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Idea 

Generation

Idea 

Prioritization

Quick TTM

Managed

Costs

More initiatives 

had been 

started



Response to the Drivers
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Idea 

Generation

Idea 

Prioritization

Quick TTM

Managed

Costs

More initiatives 

had been 

started



What is your Y2Y IT budget change

Vote at slido.com #tatrabanka

www.sli.do/yzyzxz3v

7

http://www.sli.do/yzyzxz3v


There is No Option

8

Project A Project B Project C Project D

Other CHTB Other CHTB Other CHTB Other CHTB

Other CHTB

Other RTB Other RTB Other RTB Other RTB Other RTB

Costs



What To Do?

9

Business Restructuring and Innovations
Process improvements, organization changes, …

Joint business and IT saving activities
Introduce cost saving techniques with business

Internal IT Cost Saving
Exploring opportunities to save IT costs

IT Procurement
Get best pricing

A
b

ili
ty

 t
o

 E
x
e

c
u

te B
e

n
e

fits



What techniques have you already adopted?

Vote at slido.com #tatrabanka

www.sli.do/yzyzxz3v

10

http://www.sli.do/yzyzxz3v


Where EA can help?

11

Business Restructuring and Innovations
Process improvements, organization changes, …

Joint business and IT saving activities
Introduce cost saving techniques with business

Internal IT Cost Saving
Exploring opportunities to save IT costs

IT Procurement
Get best pricing

A
b

ili
ty

 t
o

 E
x
e

c
u

te B
e

n
e

fits

EA Value



EA Value
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See It

13



Charge It

14



Own It

15

Personal Targets Alignment



Control It

16

° What is the project portfolio impact on IT budget

° What is the impact of particular change?

° Do I need cost saving?

° Do I have budget for cost saving?



Change Management

17

° Change management is essential

° It’s more cultural change than scientific problem



Summary

18

EA can help with transparent architecture data

Visualize costs

Allocate costs

Manage cost together with customers



Questions

?
19



Thank You

20
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Intuitívne riadenie vo veku zákazníkov

Dušan Kocúrek, ScrumDesk, Roman Jančiga, Softec

Prepáčte, ale vy, náš zákazník, dnes už nie ste prvoradý.

Pre nás sú dôležitejší zákazníci našich zákazníkov. Už nám nestačí iba množstvo 
fakturovaných človekodní, pridaná hodnota, alebo množstvo vlastností. Menej, avšak 
najdôležitejšie, kvalitné pripravené a okamžite použiteľné funkčnosti znamenajú pre nás 
viac. 

Ako sa odlišuje spôsob práce v tíme, ktorý má práve toto za cieľ? V tíme, v ktorom znalosti 
poskytujú výhodu, no nie sú všetkým?

Životné situácie reálnych tímov vám priblížia netradičné možnosti organizácie práce, 
riadenia projektov a dodávania funkčných produktov založených na intuitívnom 
manažmente, v ktorom je pravda skutočne viditeľná.



Intuitívne riadenie
vo veku zákazníkov

Dušan Kocúrek

(ScrumDesk)

Roman Jančiga 
(Softec)



Roman
CIO

BEST HYPO
Dušan

dodávateľ



ÚTRAPY 
DNEŠNÉHO  
BIZNISU



Rýchlo, rýchlejšie
All rights reserved by tubes.

6 
M
t
2



FT-FP?



Znalosti, alebo čas?



All rights reserved by Pieter Slöetjes

MY



All rights reserved by 55randomclicks

Potrebujem.
Dostanem?

https://www.flickr.com/photos/66517237@N04/


- nevidím, teda neverím -

All rights reserved by d o l f i

non video, quare 
non creditis

https://www.flickr.com/photos/kelehen/


Ciele



Ciele
Biznis plán



Ciele
Biznis plán
Plánovanie



Ciele
Biznis plán
Plánovanie
2 týždne

Viditeľnosť



Ciele
Biznis plán
Plánovanie
2 týždne

Viditeľnosť
Nástroje



AGILE+SCRUM



Prečo inak?



All rights reserved by tubes.

my spolu

viditeľne



All rights reserved by tubes.

dôležité 
najskôr

naši klienti my spolu

počúvame viditeľne

spätná 
väzba

priebežne



All rights reserved by tubes.

dodávky
pravidelne
a často

FT-FP

naši klienti my spolu

počúvame viditeľne

dôležité 
najskôr

spätná 
väzba

priebežne



Q-{A}=0?

potrebujemporadit@scrumdesk.com



Zdroje a autorské práva

https://www.flickr.com/photos/pietor/2524956545

https://www.flickr.com/photos/seantubridy/65929897

https://www.flickr.com/photos/kelehen/6963862683

https://www.flickr.com/photos/daviddelarosa/3112715804

https://www.flickr.com/photos/gmazza/5021499264

https://www.flickr.com/photos/86116831@N08/7883937280

https://www.flickr.com/photos/pietor/2524956545
https://www.flickr.com/photos/seantubridy/65929897
https://www.flickr.com/photos/kelehen/6963862683
https://www.flickr.com/photos/daviddelarosa/3112715804
https://www.flickr.com/photos/gmazza/5021499264
https://www.flickr.com/photos/86116831@N08/7883937280
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Mobilné hrozby a príležitosti alebo Ako sa nestať 
ďalšou Nokiou
Peter Polák, Softec

V posledných rokoch sa na poli informačných technológií odohrala významná revolúcia: 
na spotrebiteľskom trhu sa presadili inteligentné telefóny. Prišli akoby odnikiaľ a okamžite 
si našli cestu k srdciam (a peňaženkám) zákazníkov. Bola to veľká zmena, no prevrat sa 
ešte neskončil. Revolúcia sa vlastne iba rozbieha, prvé kolo bolo iba zahrievacie. V tom 
druhom, väčšom, vyzvú mobilné technológie na súboj firmy. Všetky firmy. Je jedno, či 
ste banka alebo prevádzkujete sieť kaviarní, či vyrábate mobily alebo autá, či ste tridsať 
rokov špička na trhu alebo sa potácate hlboko pod priemerom. Chystá sa ďalší otras a ten-
tokrát ohrozuje všetky odvetvia.

Čo urobiť, aby sme prežili? Ako premeniť kolosálnu hrozbu na kolosálnu príležitosť? Kde 
hľadať recept, kde nájsť návod, ako sa vyhnúť osudu Nokie a ďalších?

V prednáške skúsime nájsť odpovede na tieto náročné otázky a pozrieme sa, aké ďalšie 
veľké zmeny nás čakajú v blízkej budúcnosti.



AKO SA NESTAŤ ĎALŠOU NOKIOU

Mobilné hrozby

a príležitosti



2

Revolúcia v dvoch dejstvách

 Dejstvo prvé: spotrebiteľský segment

 Dejstvo druhé: biznis

Mobil vyhráva nad každým,
kto sa proti nemu odváži bojovať.
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Ohrozenie

Nepomôže, že ste veľkí.
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Ohrozenie

Nepomôže, že rastiete.



5

Ohrozenie

Nepomôže, že rastiete.
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Nepomôže,

že ste

na trhu

dlho.
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Ohrozenie

Nepomôže, že ste boli prví.

Nokia

Communicator

9000

(rok 1996)
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Ohrozenie

Nepomôže, že ste veľkí, rastiete, ste na trhu dlho, boli ste prví

a ste takí dvaja.
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Ohrozenie

Nepomôže, že ste veľkí, rastiete, ste na trhu dlho, boli ste prví

a ste takí dvaja.

Microsoft

Tablet PC

(rok 2002)
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Ohrozenie

Nepomôže, že ste veľkí, rastiete, ste na trhu dlho, boli ste prví

a ste takí dvaja.
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Ohrozenie

Nepomôže, že ste veľkí, rastiete, ste na trhu dlho, boli ste prví

a ste takí dvaja.

Spustenie 

Google.com

(rok 1997)
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Nielen IT firmy

Fotografia – stav z roku 2000:

 Nepretržitý rast ostatných 150 rokov

 Každých 10 rokov sa počet majiteľov 

fotoaparátov zhruba zdvojnásobil

 Slušné tempo inovácií

 Začína Zlatý vek fotografie (2000 – 2010)

 Za desať rokov narastie počet majiteľov 

fotoaparátov desaťnásobne
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Nielen IT firmy

Fotografia – stav z roku 2000:

 Štyria veľkí výrobcovia fotoaparátov

 Dvaja veľkí výrobcovia filmov
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Nielen IT firmy

Fotografia – stav z roku 2010:

?
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Nielen IT firmy

Fotografia – stav z roku 2010:

?

Nová

kreatívna

riaditeľka

spoločnosti

Polaroid

(rok 2010)
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Nielen IT firmy

Náramkové hodinky:
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Nielen IT firmy

Hudba:

 iTunes

• 2003: vznik

• 2008: najväčší v USA

• 2010: najväčší globálne

 Spotify

• 2008: vznik

• 2015: 15 mil. predplatiteľov
(60 mil. používateľov spolu)
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Príležitosti a hrozby - u koho najviac?

 Banky

 Poisťovne

 Telekomunikácie

 Reklama, marketing

 Žurnalistika

 Sociálne siete

 Herný priemysel

 Mapy

 Hudba

 Televízia

 Fotografia

 Hodinky

Digitalizácia
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Telekomunikácie

 Softvérová SIM

 Výrobca mobilu (OS)

predáva kapacitu operátora

 Odchod do „sféry neviditeľna“

 B2B
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Obrátená paradigma

 Po dlhej dobe kazetových prehrávačov a CD 

mechaník automobilky konečne prišli na to, ako 

koncipovať multimediálny systém

 Nie mobil sa pripája na auto,

auto sa pripája na mobil
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Prečo práve mobil?

 Skutočne mobilné zariadenie

• Ovládanie jednou rukou

• Používanie počas chôdze

 Správny rozmer

• Nie príliš veľké, nie príliš malé

 Pripojenie na internet

• Rýchle

• Nepretržité
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Prečo práve mobil?

 Internet: začiatok zmeny.

 Internet + mobil: zavŕšenie tejto zmeny.

Mobil dodáva internetu

ten správny

význam.
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Prečo práve mobil?

Mobil dodáva internetu

ten správny

význam.
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Prečo práve mobil?

 Oznamy

 Komunikácia

 Obchody

 Noviny

 Práca

 Umenie

 Šport

 Zábava

 Hobby

 Počasie

 Planéta

 Vesmír

DIGITALIZÁCIA
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Prečo práve mobil?

DIGITALIZÁCIA

+



Ako nebyť druhou Nokiou?

 Videli sme, kto prehral a kto vyhral, ale...

 ...aké sú vlastne

pravidlá hry?

26



Tri pravidlá úspechu

1. Vnímať zákazníka

ako človeka a jeho mobil.

2. Obrátiť paradigmu

spojenia s mobilom.

3. Byť súčasťou

digitálneho

modelu

osobnosti.

27
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AKO SA NESTAŤ ĎALŠOU NOKIOU

Mobilné hrozby

a príležitosti

Ďakujem

za pozornosť!



SOFTECON 2015
High Definition Ideas

AKTUÁLNE TÉMY

Internet of things - bublina alebo príležitosť?

Ján Masaryk, Softec

Je možné automatizovať neštandardy? 
Nový frontend a schvaľovací engine pre úvery v TB

Dušan Slimák, Tatra banka

Biznis analýza - začiatok môže byť ľahký

Lukáš Šimon, Softec

Koho trápi kvalita v projektoch?

Peter Varga, MyGoodProject

Riešenie MAX – zacielené na MAXimálny úspech

Peter Varga, Softec



Internet of Things

Bublina alebo príležitosť?

Ján Masaryk, SOFTEC



Čo je to IoT



Senzory a aktivátory



Konektivita a brány



Platformy a aplikácie



Interakcia medzi inteligentnými

zariadeniami (senzory a aktivátory) a 

včasné spracovanie dát a vhodná

reakcia na vzniknutú situáciu 

umožňuje vzniknúť novému druhu 

inteligentných systémov.

IoT – nové príležitosti



Príklady z praxe
aj zo Slovenska ...



 Spotreba energie

 Riadenie spotreby 

energií a vody

 Automatizácia prvkov 

domácnosti

Inteligentná domácnosť



 Zbieranie dát o 

životnom prostredí 

(vzduch, hluk, …)

 Vizualizácia stavu 

životného prostredia

 Výstraha pri limitných 

hodnotách

Monitorovanie životného prostredia

9



 Analyzovanie správania 

zákazníka v predajni a jej 

okolí

 Generovanie real-time 

udalostí pre obsluhu 

predajne

 Zbieranie metrík o predaji 

a správaní zákazníka

Maloobchod



 Smart Agriculture

 Smart Cities

 Smart Water

 Smart Animal Farming 

 Smart Metering

 Logistics

 Security & 

Emergencies

 Industrial Control 

Smart oblasti (ďalšie príklady)



Kto je líder?

Do ktorého segmentu

patrí téma IoT?

IoT a jeho smerovanie

Kto je líder v IoT?

Do ktorého segmentu

téma IoT patrí?



Kde sú peniaze?

 Ako financovať IoT 

projekty?

 Kde a ako generovať

nové tržby?

Aký projekt?

 Ako nájsť vhodnú 

implementáciu?

 Ako navrhnúť dobré 

riešenie?

IoT a základné otázky



Kde sú peniaze?
Kde sú zdroje

 Vlastné zdroje

 Venture capital a Startup incubator

 Crowdsourcing (Kickstarter)

Kde hľadať návratnosť

1. Optimalizácia existujúcich 
procesov (spoločnosti správy 
assetov)

2. Základné procesy a faktory 
ovplyvňujúce výkon

3. Nové spôsoby narúšajúce aktuálne 
podmienky

Aký projekt?

 Identifikácia a používanie 

vzorov riešení a príkladov
 Ktoré časti IoT sú v mojom 

vlastníctve a ktoré môžem 
použiť z externých zdrojov?

 Rozmýšlať mimo 
existujúcich hraníc ... 

 poskytovanie dát (cena, 
potreba)

 poskytovanie IoT siete

IoT a základné otázky



1. Komunikujte

(lokálne, globálne)

2. Hľadajte 

(príklady z praxe)

3. Experimentujte

(prototypy a iterácie)

Ako začať?



Ďakujem 

za pozornosť



Je možné automatizovať 

neštandardy?

Nový schvaľovací engine pre úvery

v Tatrabanke

11.03.2015

Dušan Slimák

Dušan Slimák

projektový manažér „Loanee“



Kontrolná otázka

Spomínate si, ako ste si 

naposledy vybavovali úver?

(napríklad kreditku, hypotekárny úver, 

spotrebný úver)

2



Základné úvery pre fyzické osoby

Hypotekárny úver

•Úver 
zabezpečený
nehnuteľnosťou

•Účelový alebo 
bezúčelový 
(„Americká 
hypotéka“)

•Možný štátny 
príspevok pre 
mladých

•Mesačná anuitná 
splátka

Spotrebný úver

•Úver bez 
zabezpečenia

•Neviazaný na 
účel

•Kratšia doba 
splatnosti

•Mesačná anuitná 
splátka

•Poistenie

Kreditná karta

•Bez 
zabezpečenia

•Spláca sa podľa 
vyčerpania

•Revolving 
(limit sa 
obnovuje po 
splatení)

•Dodatkové karty

•Rôzne typy 
plastov 
(clasic, gold, 
platinum) 

3



Hypotéka: tradičný proces

4

Pobočka Centrála
Žiadosť (a veľa papierov)

Rozhodnutie

v dňoch



Hypotéka: tradičný reálny proces

5

Pobočka Centrála
Žiadosť (a veľa papierov)

Rozhodnutie 60% OK

v dňoch

Rozhodnutie 40% „ALE“

Doplniť doklady!

Doplniť spoludlžníka!

Doplniť zmeniť nehnuteľnosť!

Nedostatočný príjem!

Výborný klient, dobrá história

Výhodnejšie sadzby, uplatnime!

Akceptujme aj starší doklad!

Pridajme ešte spotrebný úver!



(nielen) Hypotéka: nový proces

6

v minútach

1. priamo na pobočke

Požiadavky / modelovanie

Vyhodnotenie / ponuka

 Biznis pravidlá aplikované online

 Parametre ponuky sa menia podľa vstupov ihneď

 Automatizované rozhodnutia, ak je to akceptovateľné



(nielen) Hypotéka: nový proces

7

Stanovisko k neštandardom

Online alternatívne ponuky

Žiadosť, keď už vieme čo treba

1. pred odoslaním na centrálu

2. po prepočte a overení finalizácia obchodu

 Manuálne prehodnotenie hraničných prípadov

 Zváženie neštandardov a výnimiek



Je to fakt také komplikované?

8

 Zadajte: 3 dlžníci, príjem z podnikania, zo 

zahraničia a z prenájmu

• 2 aktuálne úvery budú splatené z nového
 Zakladaná nehnuteľnosť je na 4 LV

 Prístupová cesta nie je zatiaľ verejná, je potrebné na to 
požiadať o výnimku

• Dlžník má 30 rokov, má nárok na ŠPM?

• Pri obhliadke sa znížila hodnota nehnuteľnosti, 
požiadajme o prehodnotenie

 Pozor, začala kampaň, prehodnoťme sadzbu!



Naše riešenie

• Moderné dynamické obrazovky

• Načítanie / predvyplnenie dát1app

• Pravidlový systém nie 
„zadrôtovaný“ do aplikácie

• Biznisom riadené
2rules

• Umožníme požiadať o manuálne 
prehodnotenie pravidiel pri ich 
porušení

3except

9



1. Pobočkový frontend pre úvery

10



1. Pobočkový frontend pre úvery

11

Dashboard

• prehľad prípadu na 
1 mieste

• centrálna navigácia

Dynamické obrazovky

• usmernenie čo 
vyplniť

• HTML5 
responzívnosť

Kontrola

• Validácie

• Konzistentnosť

• Online volania

SOFTEC: dizajn | architektúra | kód



2. Pobočkový frontend pre úvery: pravidlá

12

TB interný tím 
 Integrácia | orchestrácia údajov

 Know how | kód

 Self service pri zmenách

Cenotvorba

• Sadzby

• Poplatky

• Zľavy

Schvaľovanie

• Klient

• Nehnutenosť

• Limity

• Interné a externé 
registre

Riadenie

• Zber dát (> 100 
zdrojov)

• Procesné kroky v 
aplikácii

• Neštandardy

 lim
𝑛→∞
 1 +

1

𝑛
 
𝑛𝑒−𝑖𝜔𝑡

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 



3. Neštandardy? Áno

13

 lim
𝑛→∞
 1 +

1

𝑛
 
𝑛𝑒−𝑖𝜔𝑡

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 

Prekročené 
pravidlo

Požiadavka na 
prehodnotenie

Presmerovanie 
na manuálne 
prešetrenie

Inštrukcie pre 
systém pravidiel, 
aby akceptovali 
nové parametre

Prepočet novej 
ponuky so 

zohľadnením 
výnimky



Pobočkový frontend pre úvery: pozadie

14

 lim
𝑛→∞
 1 +

1

𝑛
 
𝑛𝑒−𝑖𝜔𝑡

1 0 0
0 1 0
0 0 1

 

Loanee = Bootstrap | JSON | REST

Angular JS | Tapestry | JEE 6 WAS 8 

| Oracle BPM 10g 

Interný orchestrátor dát

> 100 zdrojov

Interné + externé registre

Credit Decision Accelerator

Rozhodovacie stromy a špecifické 

riešenia
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BÚC mark,   KK   KK Mark HU-ŠPM, HTB  HU-ŠPM AHÚ  , HTB, AHÚ  HU-

ŠPM, HTB, AHÚ   HTB BDP, AHU BDP   HTB Refi, AHU Refi  , HTB HTB2  , 

HTB, AHÚ AHU2  HU-ŠPM BÚC  , HTB BÚC   AHÚ BÚC  HU-ŠPM, HTB 

BÚC  HU-ŠPM KK  , HTB KK   AHÚ KK  HU-ŠPM, HTB KK  , HTB, AHÚ KK  

HU-ŠPM AHÚ KK  HU-ŠPM, HTB, AHÚ KK   BÚC KK   BÚC, BÚC2   KK, 

KK2  HU-ŠPM BÚC KK  , HTB BÚC KK   AHÚ BÚC KK  HU-ŠPM, HTB BÚC 

KK  , HTB, AHÚ BÚC KK  HU-ŠPM, HTB, AHÚ BÚC KK  HU-ŠPM, HTB, 

AHÚ, HTB2, AHU2, BÚC, BÚC2  HU-ŠPM, HTB, AHÚ, HTB2, AHU2, BÚC, 

BÚC2, KK 
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7
dodávateľov

10 500
Človekodní 28 črokov

42
možných 

kombinácii 

produktov

> 5 000 
testovacích prípadov

66
dokumentov

49
ne-štandardov

1300 
analytických 

dokumentov

LoanEE VFDS CBL 

ORA_HYPO 

IntranetScoring FCM 

MW_APP ODS DWH 

Cognos APS_LH 

IDM/LDAP CRIF SCAN 

DMS CDA – Risk/Fraud 

FDS Logovací server LN 

Globus 

22
aplikácii

34
online rozhraní

147
dávkových rozhraní
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Biznis analýza 

Začiatok môže byť ľahký

Lukáš Šimon



Miesto pre Vaše logo 2

Stáva sa to aj vo vašej organizácii?



Miesto pre Vaše logo 3

Stáva sa to aj vo vašej organizácii?



Miesto pre Vaše logo

Začiatok projektu: Definícia požiadaviek

4

??

Je múdry

Má ostré zbraneMá dlhý nos

Má dlhý chvost



Miesto pre Vaše logo

Výsledok môže vyzerať aj takto..

5

Je múdry

Má ostré zbrane

Má dlhý nos

Má dlhý chvost



Miesto pre Vaše logo

Požadované riešenie

6

Je múdry

Má ostré zbrane

Má dlhý nos

Má dlhý chvost



Miesto pre Vaše logo

Ak chýba spoločný pohľad na riešenie

7



Miesto pre Vaše logo

Doplnenia / zmeny požiadaviek

8

??

Načo sú tie ostne

Úplne zrušme

Načo také veľké uši

Kúpme lacnejšie

Načo sú mu 4 nohy

Jednu odrežme

Prečo je škaredý

Skrášlime ho



Miesto pre Vaše logo

Zapracovanie „nutných“ zmien

9

Chýba noha ?

Menšie uši ?

Chýbajú kly ?

Vie spievať ?



Miesto pre Vaše logo

Čo by mal Biznis Analytik vedieť?

10

VAŠA 

SPOLOČNOSŤ MÁ

Biznis doménové 

know-how

VAŠI ĽUDIA 

MAJÚ

Softskills

PRÍNOS BIZNIS 

ANALYTIKA - HNEĎ

Techniky



Miesto pre Vaše logo

Úvodné BA techniky - naše odporúčanie

11

Workshop

Mind mapa

Rozhodovacie

tabuľky

Prototypovanie

Z
d

ô
v
o

d
n

e
n

ie
Z

d
ô

v
o

d
n

e
n

ie
Z

d
ô
v
o
d
n
e
n
ie

Spresnenie

Detailizácia

Dokumentácia



Miesto pre Vaše logo

Techniky BA - nástroje

12

Workshop

Mind mapa

Rozhodovacie

tabuľky

Prototypovanie

Z
d

ô
v
o

d
n

e
n

ie
Z

d
ô

v
o

d
n

e
n

ie
Z

d
ô

v
o

d
n

e
n

ie

Dokumentácia

Spresnenie

Detailizácia



Miesto pre Vaše logo

Začiatok môže byť ...

13

Začiatok môže byť ... ..... 

Workshop

Mind mapa

Rozhodovacie

tabuľky

Prototypovanie



Miesto pre Vaše logo

Začiatok môže byť ľahký

14

Začiatok môže byť ľahký

Workshop

Mind mapa

Rozhodovacie

tabuľky

Prototypovanie



Miesto pre Vaše logo

Ďalšie techniky

15

Modeling, Visualization, Views

IT feasibility

Business approval

Enterprise 

architecture

Prototyping

IT process 

support

Customer 

journey

User 

stories

Business requirements

Bus. process 

modeling



Miesto pre Vaše logo

Ďakujem za pozornosť.

Lukas.Simon@softec.sk
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Koho trápi kvalita v projektoch?

Peter Varga, MyGoodProject.com



2

Skôr než KOHO trápi si povedzme ČO to je

 Teórie a knižky ponúkaju dostatok definícií Kvality

• “state of being free from defects, deficiencies and 
significant variations”

• “the totality of features and characteristics of a 
product/service... to satisfy stated or implified needs”

• “degree of excellence”

• “outcome – a characteristic of a product or service 
provided to a customer... organization which has satisfied 
all of its stakeholders”



3

Napĺňanie teórií býva problém

• “kvalita je abstraktná, subjektívna”

• nie sme naučení pracovať s kvalitou ako parametrom –
hádame sa o cene a termínoch, občas trochu o náplni
projektu (scope)

• kvalita nemá prioritu – sme od prírody optimisti, veď ono
to už nejak dopadne, dobre bude...



4

Pritom v reálnom svete je to úplne bežné...

Kvalita má

svoju cenu

a nastavené

štandardy
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... a odchýlky od kvality

sa merajú a 

hodnotia

a majú svoje

následky
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Ak nevieš podľa akých pravidiel ísť, 

tak si vytvor vlastné pravidlá

Parametre kvality sú naozaj individuálne
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Kvalita SW projektu = počet bugov?

Stakeholder Očakávania od výsledku projektu

Sponzor Naplnenie busines plánu (náklady aj benefity), uspokojenie

požiadaviek všetkých zúčastnených stakeholderov

Marketing 

(requestor)

Doručenie produktu, ktorý bude mať vlastnosti podľa

špecifikácie a bude prijatý zákazníkmi

IT vývoj Produkt, ktorý bude spĺňať dizajnové štandardy a bude pre 

budúcnosť ďalej udržiavateľný a rozširovateľný

IT prevádzka Produkt, ktorý nebude chybový, bude jednoducho

prevádzkovateľný, bude adekvátne robustný

Customer 

Service

CS bude zaškolené na poskytovanie podpory a bude mať k 

dispozícii nástroje na svoju prácu. Migrácia prebehne bez

dopadu na spokojnosť zákazníka.

Financie Migrácia užívateľov zo súčasných produktov bude

zabezpečená tak, aby neprišlo k strate výnosov
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Tie spomínané “bugy” sú v menšine...

náklady –

priebežný

finančný

controlling a 

riadenie zmien

benefity –

pravidelné

review 

Benefit 

Registra

spokojnosť

stakeholderov –

pravidelná práca

na Project 

Boardoch

produkt podľa

špec. – funkčné

testy, užívateľské

akceptačné testy 

(UAT)

produkt prijatý

zákazníkmi – Usability 

testy, ergonómia, pilotná

prevádzka, riadená

komunikácia na zákazníkov

dizajnové

štandardy –

integračné testy, 

review kódu, 

penetračné testy

udržiavateľný a 

rozširovateľný –

dokumentácia, 

inventory

prevádzkovateľný –

administrátorská dokumentácia, 

testovanie prevádzkových

úkonov, disaster a backup-

recovery testy

Customer service –

vedomostné testy 

pre CS, funkčné a 

UAT testy nástrojov

pre CS

Migrácia –

cutover planning 

a testy, revenue 

assurance 

controls
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Základná osnova ako postupovať

1. Stakeholder analýza – naozaj poctivo zanalyzovať a pochopiť

očakávania jednotlivých aktérov od projektu. 

• Veľa môže byť nevyslovených, dokonca v kontradikcii s ofic. 

zadaním projektu = change management

2. Rozklad projektu na produkty (deliverables)

• ku každému definovať očakávania, limity tolerancie, spôsob

kontroly a merania, priority....

3. Naplánovať priebežné kontroly a reporting (kde sme dnes

chceli byť a kde sme), je najhoršie byť prekvapený, keď už je 

neskoro

4. Súčasť parametrov dodávok (interných, externých) projektu

nemôže byť iba KEDY a ZA KOĽKO, ale aj AKO KVALITNE. 

Zakomponovať do zmlúv.
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Dôraz na slovo “priebežne”

1. Kontrolovať kvalitu na konci projektu je jedna z 

najhorších pascí, do ktorých sa môžete sami chytiť

1. Venovať sa kvalite priebežne sa stonásobne vypláca

• čím viac energie v úvode na plánovanie a uvedomenie

si dopadov projektu, tým menej problémov na konci

projektu

• dostatočný čas na reakcie

• udržanie pozornosti a angažovanosti stakeholderov

• schopnosť reakcie na zmeny okolia a požiadaviek

Dobrá inšpirácia sú praktiky Agile prístupu

• malé sprinty radšej než veľké celky, rýchle stand-upy, 

spoločné teamy business+IT a pod.



11

Bola táto prezentácia kvalitná? 

From: Scheber Anton 
Sent: 6. decembra 2014 23:32
To: VARGA, Peter
Subject: Softecon

Pracovný názov: “Ako riadiť kvalitu IT projektov“. (Možno by bolo vhodné vybrať

trochu živší názov skutočného príspevku.)

• čo je to kvalita projektu a sw projektu špeciálne

• ako sa posudzuje, meria

• prečo treba popri nákladoch a čase dodávky projektu kvantifikovať aj kritéria

kvality a kvalitu oceňovať

• ako nastaviť, naplánovať, projekt, aby sa pozitívne ovplyvňovala vnímaná

kvalita výsledku (etapizácia, štruktúra testov, management stakeholderov

(aby vopred vedeli, že za málo peňazí dostali nízku kvalitu a rátali s tým))

• príklady z praxe (Orange a inde)

• Bolo by možno aj spomenuté agilné programovanie ako prostriedok riadenia

kvality. ≈

minimálne p. Scheber

by mohol byť spokojný

≈



Ďakujem za pozornosť

Peter Varga, MyGoodProject.com



Riešenie MAX
zacielené na MAXimálny úspech

Peter Varga, SOFTEC
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• Podporuje úvodný krok
procesu komunikácie s klientom 

• Zameraný na interaktívnu 
analýzu cieľov a potrieb klienta

• Podporuje široké spektrum 
situácií a nápovedí pre klienta 
s mapovaním na finančné produkty 
a služby

• V praxi potvrdená významne 
zvýšená úspešnosť komunikácie 
s klientom

MAXimálne získanie záujmu klienta

Analýza 
cieľov a 
potrieb 
klienta

Príprava 
ponuky

Podpis 
zmluvy

Starostlivosť 
o klienta
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spektrum cieľov a 
potrieb klienta 

a rôzne typy finančných 
produktov a služieb

MAXimálna služba pre klienta

Ochrana
a stabilita

príjmu

Zabezpečenie 
dôchodku

Ochrana 
majetku

Deti

Investície

Ďalšie ciele
(auto, 

cestovanie, 
…)

Životné
poistenie

Poistenie 
majetku

PZP/Kasko 
poistenie

Poistenie
zodpoved-

nosti

Úvery a 
pôžičky

Investície
a úspory

Pokrýva

Portfólio 

produktov
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MAXimálna podpora prevádzky

• Multiplatformová aplikácia

• Apple iOS 

• Google Android 

• Windows 8
(dotykové aj nedotykové zariadenia)

• OCA(offline) mód

• Dočasne uložené dáta 
v lokálnom úložisku

• Efektívny prenos dát 
cez internet

• Integrované periféria 
zariadenia

• Fotoaparát – možnosť snímania 
napr. zmlúv a dokumentov klienta

• GPS – navigácia ku klientovi

notebook

tablet
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Analýza 
cieľov a 
potrieb 
klienta

Predstavenie  obchodného 
zástupcu  a spoločnosti

Údaje klienta a jeho rodiny

Potreby a ciele klienta

Simulácia životných rizík

Analýza výdajov

Analýza príjmov

Audit existujúcich zmlúv

Sumárna bilancia

Priority riešených cieľov a 
potrieb

Zber údajov predmetov 
poistenia

tablet

notebook

MAXimálny úspech – Microsoft Industry Awards Winner
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tablet

notebook
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Priority riešených cieľov a 
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tablet

notebook

Analýza 
cieľov a 
potrieb 
klienta

Predstavenie  obchodného 
zástupcu  a spoločnosti

Údaje klienta a jeho rodiny

Potreby a ciele klienta

Simulácia životných rizík

Analýza výdajov

Analýza príjmov

Audit existujúcich zmlúv

Sumárna bilancia

Priority riešených cieľov a 
potrieb

Zber údajov predmetov 
poistenia

MAXimálny úspech – Microsoft Industry Awards Winner
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• Pomáha klientovi lepšie porozumieť 
ponúkanej službe a mení komunikáciu 
z “predávania” na “kupovanie”

• Z analýzy cieľov a potrieb vytvára 
interaktívny proces. Klient priamo 
na stretnutí môže vidieť a ovplyvňovať 
dôsledky svojich rozhodnutí

• Prirodzene zbiera údaje o klientovej 
situácii užitočné pre starostlivosť a 
poskytovanie služieb v budúcnosti

• Výrazne skracuje dobu „zaučenia“.
Umožňuje novým spolupracovníkom 
rýchlo pochopiť a realizovať proces -
pomáha im premieňať príležitosti 
na úspešné obchody

• Profesionalita poskytovaných služieb
Atraktívny a moderný nástroj, ktorý 
zvýrazňuje kvalitu profesionálnych 
poskytnutých služieb

• Cross-sell & up-sell – podporuje predaj 
celého portfólia produktov a služieb

Prínosy riešenia MAX
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„Velmi šikovná a praktická aplikace. Nemůžu se od ní 
odtrhnout a nikdy mě nic víc netáhlo ke klientům. 
S takovou cool pomůckou by neměl být problém sedět 
s někým třeba i třikrát denně. Pecka!“

MAXimálne pozitívne prijatie používateľmi

Martin Hrňa, vedúci obchodného zastúpenia 
KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s.



Ďakujem za 
pozornosť

Peter Varga, SOFTEC

peter.varga@softec.sk


