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Motivation

› Split into teams of 3-4 members

› All the tasks are submitted by teams

› Best team gets bonus point (may be none)
– Useful for final exam

• Best team gets bonus 10%

– If you fail to send any task, you get no point and you 
should send it ASAP anyway

– It is possible to make another deal with us in rare 
exceptional cases

› We make final decisions, there is no appeal ;)
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Important dates

– 12.3.2019 Proposal and its presentation 
deadline

– 13.3.2019 Proposal presentation

– 1.4.2019 Final specification deadline

– 15.5.2019 Delivery deadline
(implementation, tests, selenium, docker, dokumentation)

– 22.5.2019 Final presentation

(all of them EOD)
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Where to get info

› All info you need can be found at
– https://profinit.eu/univerzity/predmet/pokrocile-

aspekty-softwaroveho-inzenyrstvi/

› Contacts
– Email vyuka@profinit.eu

• Kindly state „NSWI026“ as subject prefix

– Václav Hrdina vaclav.hrdina@profinit.eu

– Jonáš Klimeš jonas.klimes@profinit.eu

› Task
– Name of the file must contain name and 

document version:
• NSWI_hrdinav_Specification_v1.0.docx

https://profinit.eu/univerzity/predmet/pokrocile-aspekty-softwaroveho-inzenyrstvi/
mailto:vyuka@profinit.eu
mailto:vaclav.hrdina@profinit.eu
mailto:jonas.klimes@profinit.eu
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Kapitoly nabídky

1. Manažerské shrnutí

2. Představení dodavatele a proč si vybrat

3. Návrh řešení
1. Funkční požadavky

2. Nefunkční požadavky

4. Organizace projektu
1. Projektový tým
2. Rizika

3. Akceptační proces a plán akceptace
1. Akceptační kritéria

4. Projektový plán
1. Harmonogram projektu

5. Učiněné předpoklady a okrajové podmínky nabídky
1. Předpoklady a okrajové podmínky

2. Negatiní vymezení

3. Požadavky na spolupráci se zákazníkem
1. Požadovaná součinnost

2. Technické požadavky

6. Cena
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1. Domácí úkol

› Vypracovat nabídku na FlightLog

– Součástí jsou i odhady (téma 3. cvičení)

› Připravit si prezentaci

› Termín odevzdání nabídky a prezentace - 12. 3. EOD 

– poslat na vyuka@profinit.eu

– NSWI026_tymsk_Nabidka_v1.0.docx

– NSWI026_tymsk_Prezentace_nabidky_v1.0.pptx

› Tým odprezentuje na 4. cvičení 13. 3.

mailto:vyuka@profinit.eu

