
Tímové projekty TIS 2022
Úvodný prehľad, podľa ktorého si skupiny nastavujú preferencie



Niektoré všeobecné zásady
1. Pri výbere projektov sme sa zamerali na také, ktoré môžu fungovať ako bežné

aplikácie – nie mobilné ani webové preto, že nemôžeme očakávať, že všetci študenti
vo Vašom ročníku tieto technológie už ovládajú. Dnešné webové stránky si spravidla
vyžadujú, aby boli vytvárané v moderných frameworkoch, na ktorých využitie pri
vývoji treba poznať množstvo informácií, ktoré neboli doteraz predmetom študijného
programu. Preto je všetky projekty (okrem predposledného) možné riešiť aj ako
bežnú aplikáciu štartovanú z príkazového riadka alebo prieskumníka súborov. Ak ale
všetci študenti v skupine i zadávateľ súhlasia, projekty je možné riešiť akoukoľvek
technológiou, vrátane webových, prípadne mobilných aplikácií. V predposlednom
projekte zadávateľ poskytne študentom tutoriál a potrebné informácie, aby sa
zoznámili s webovým frameworkom, ktorý je potrebné použiť.

2. Skupiny si preštudujú zadania všetkých projektov a dohodnú sa na prioritách, ktoré
jednotlivým projektom priradia. Podľa týchto priorít budú všetkým skupinám
projekty pridelené tak, aby celkový súčet zadaných priorít pridelených projektov bol
maximálny. Nejakú prioritu prideľte každému projektu. Zvážte, že ak bude nejaký
projekt mimoriadne populárny, aj tak bude pridelený iba jednému tímu. Počítajte s
tým, že Vám môže byť pridelený ľubovoľný projekt. Ak sa nezmení počet študentov
prihlásených na predmet, každý projekt bude nejakému tímu priradený.



Názov: Spektrálne mapovanie mikroskopických objektov

Zadávateľ: Dr. Pavel Vojtek, Katedra experimentálnej fyziky, odd. optiky

Zadávateľ zostrojil spektroskopický prístroj na 

pozorovanie vzorky pod mikroskopom. V prístroji 

sú dve USB kamery, polopriepustné zrkadlo, 

optická štrbina, program z neho získava dva 

obrázky. Vzorka je pod mikroskopom, ale treba 

ňou pohybovať v oboch osiach x, y pomocou 

krokových motorov. Kamere je možné meniť 

nastavenia. Program umožňuje riadiť pohyb 

vzorky, sledovať a zaznamenávať spektrum 

získané z kamier spektroskopu, určiť oblasť 

vzorky, ktorá sa má takto zosnímať, vytvoriť jej 

spektrálnu mapu.

Predpokladaná platforma: Windows a Python



Názov: Univerzálny program na snímanie optických spektier

Zadávateľ: Dr. Ján Greguš, Katedra experimentálnej fyziky

Jedná sa o riadenie spektrometra pomocou krokového motora a následný zber dát do súboru 

pomocou prístroja (striedavého milivoltmetra), kde treba naprogramovať automatické 

prepínanie rozsahov (podľa intenzity signálu) a zobrazovanie počas merania. Bolo by vhodné 

mať možnosť nakonfigurovať si meranie tj vybrať merací prístroj, mriežku, prípadne typ 

detektora.

Predpokladaná platforma: Windows a Python



Názov: Aplikácia na zber dát pre dispečerov

Zadávateľ: GEFCO

Do aplikácie sa nahadzujú údaje od všetkých dispečerov, kde by potom sumárne videli, či je v 

niektorom kamióne prázdne miesto a môžu dokladať. Do aplikácie by sa nahadzoval dátum a 

čas, miesto nakládky, dátum a čas vykládky, kontakt na dispečera. Aplikácia by mala funkcie 

ako pridať prepravu, odstrániť prepravu, upraviť, prelinkovanie na MS TEAMS. Aplikácia

môže sama navrhovať, kde sa dá ušetriť doprava. Podobná aplikácia funguje v celosvetovom 

meradle pre všetky špedičné spoločnosti, ale nevyhovuje potrebám zadávateľa, ktorý 

potrebuje niečo podobné, jednoduchšie a len pre internú potrebu spoločnosti.

Platforma: Windows desktop, prípadne web, databáza.



Názov: Kontrola dielov pri prebale

Zadávateľ: GEFCO

V jednej obrovskej hale je prebalovacie pracovisko, kde sa prebalujú výrobky prichádzajúce 

od dodávateľov z paliet do vratných obalov. Obsluhu tohto pracoviska riešil minuloročný 

študentský projekt. Niekedy sa stáva, že palety sú podozrivé, že neobsahujú očakávané 

množstvo tovaru a sú vyžiadané na kontrolu, aby sa následne vážili. Ak by váha zodpovedala 

očakávanej hodnote, paleta by sa následne presúvala do skladu. V prípade, že sa nezhoduje 

s očakávanou váhou, paleta by sa dodatočne skontrolovala, či súhlasí počet kusov - tento 

proces by mal zabrániť v reklamáciách od zákazníka v prípade nezrovnalosti množstva na

sklade a sprehľadniť proces kontroly a prebaľovania tovaru v sklade. Treba vytvoriť aplikáciu, 

ktorá zabezpečí obsluhu tohto pracoviska s vážením. Na mieste je externá váha, pracovník 

položí paletu, má príručný skener na čiarový kód, eviduje sa čo bolo navážené a ako to 

dopadlo, zasiela sa to na mailové adresy formou reportu, systém má tri rozhrania: 

navažovanie, kontrola, report. Systém používa centrálnu databázu s údajmi (priradenie 

informácií podľa čiarového kódu) a vlastnú databázu, kde eviduje výsledky vážení. 

Platforma: Windows desktop, prípadne web, databáza.



Názov: Audit prepráv

Zadávateľ: GEFCO

Na pracovisko prichádza vozík s výrobkami. Vozík aj výrobky sú označené čiarovými kódmi.

Je potrebné zistiť, či obsah vozíka zodpovedá očakávanému obsahu vozíka. Z tohto dôvodu

pracovník naskenuje čiarové kódy vozíka, prvého a posledného výrobku Aplikácia porovná, či 

všetko sedí so zaslanými údajmi od zákazníka a pri nezhode upozorní.

Zároveň vytvorí archívny súbor v rámci celého auta (prepravy) – ktoré obsahuje okolo 15 

takýchto vozíkov. Súbor by mal obsahovať detaily ako číslo vozíka, rodina a k nemu priradený 

rozsah TLS, dátum a čas (naše skratky by sme vysvetlili, čo znamenajú). Aplikácia získava

údaje z konfiguračného súboru, ktorý sa externe môže zmeniť. Archívny súbor sa dá 

vyexportovať ako PDF a niekam poslať.

Platforma: Windows desktop, prípadne android mobilná aplikácia (ideálne).



Názov: Kontrola lekárskych prehliadok

Zadávateľ: GEFCO

Spoločnosť zamestnáva pracovníkov vykonávajúcich rôzne činnosti a tie si vyžadujú 

pravidelné absolvovanie rôznych lekárskych prehliadok na overenie spôsobilosti. Aplikácia z 

personálneho systému spoločnosti importuje údaje o pracovníkoch a ich pracovnom zaradení. 

Aplikácia eviduje aké lekárske prehliadky sú v tom-ktorom zaradení potrebné a ako často. 

Aplikácia bude prehľadne informovať, ktoré lekárske prehliadky budú v najbližšom čase 

potrebné, alebo sú už po termíne, kedy potrebné boli. Aplikácia posiela takéto notifikácie aj 

mailom. Treba počítať s tým, že pracovník zmení svoje zaradenie a budú pre neho potrebné 

iné prehliadky – vtedy je tiež potrebné skontrolovať stav jeho prehliadok. 

Platforma: Windows desktop, prípadne web, databáza.



Názov: Evidencia hodín práce na projektoch

Zadávateľ: BOGE

Na vývojovom pracovisku spoločnosti pracovníci trávia čas vývojom nových výrobkov na 

rôznych projektoch. Je potrebné evidovať čas, ktorý na jednotlivých projektoch strávia. 

Pomocou pluginu do webového prehliadača a systému clickify to už takto dnes robia – vyberú 

si z drop-boxu projekt, stlačia START a potom neskôr STOP. Problém je, že tieto zaevidované

hodiny je potrebné vytiahnuť a uložiť do systému SAP, čo je kompletný systém pre podporu 

firmy – účtovníctvo, personalistika, manažment atď. Aplikácia Clickify robí výstup vo formáte 

PDF, ktorý sa dá ľahko konvertovať do TXT a parsovať a má aj verejné API, pomocou ktorého

sa dajú tieto údaje z aplikácie získať (preferovaný spôsob). Údaje je potrebné vložiť do SAPu,

ideálne pomocou API, ktoré SAP poskytuje.

Platforma: Windows desktop.



Názov: Evidencia verzií výrobkov

Zadávateľ: BOGE

V prototypovej dielni sa vytvárajú formy na odlievanie výrobkov, alebo ich častí a navrhujú sa 

v 3D modelovacom softvéri Catia. Údaje o týchto formách sa zatiaľ evidujú v Excelovom

hárku, v ktorom sa ťažko vyhľadáva a je prácne ho vypĺňať. Viaceré informácie sa totiž dajú 

automaticky exportovať zo softvéru – vrátane zmien v jednotlivých verziách. Ručne sa 

generuje iba vysvetlenie/popis čo v danej verzii vývojár urobil. Eviduje sa aj obrázok, napr. 

získaný ako orezaný screenshot. Je potrebné odbremeniť vývojárov 3D modelov, aby sa tie 

informácie, ktoré sa dajú exportovať automaticky, načítali do novej databázy, ktorá nahradí 

tento Excel, automaticky a umožnili vývojárom len pridať potrebný komentár. Takto

zaevidované údaje je potom možné prezerať a vyhľadávať v nich. 

Platforma: Windows desktop, databáza.



Názov: Inteligentné vyhľadávanie v záznamoch o výrobkoch

Zadávateľ: BOGE

Vývojové pracovisko vytvorilo vo svojej histórií už vyše 7000 návrhov výrobkov pre 

odberateľov v rôznych krajinách. Niektoré z nich boli použité, niektoré boli len zaslané do 

výberovej súťaže, ale napr. kvôli nižšej cene boli vybraté konkurenčné návrhy, hoci spĺňajú 

technické parametre. Pri požiadavke na vyvinutie nového výrobku je vhodné zistiť, či nejaký 

doteraz vyvinutý výrobok nie je podobný a dalo by sa na ňom stavať a len modifikovať, 

prípadne priamo využiť existujúci návrh. Preto sa vytvorené výrobky evidujú aj s rôznymi

údajmi o nich v 7 excelovských tabuľkách. Je potrebné spraviť aplikáciu, ktorá umožní v 

takýchto tabuľkách efektívne vyhľadávať pomocou inteligentných kritérií.

Platforma: Windows desktop.



Názov: Teplovzdušné ventilátory

Zadávateľ: BOGE

Na prevádzke je potrebné riadiť teplotu a za týmto účelom sa tam nachádzajú teplovzdušné 

ventilátory, ktoré fúkajú na proces horúci vzduch nastaviteľnej teploty. Dajú sa riadiť aj cez 

ethernet, alebo iné hardvérové rozhranie z počítača, ale zatiaľ sa nastavujú ručne. Je 

potrebné spraviť aplikáciu, ktorá ich dokáže riadiť, napr. na nejaký malý počítač typu 

Raspberry pi. Mal by sa dať konfigurovať harmonogram ich zapínania a vypínania, 

monitorovať súčasný stav. Aplikácia vytvára záznamy o činnosti (logy), ktoré sa dajú na diaľku 

prezerať. 

Platforma: Raspberry (čiže Linux).



Názov: Databáza pre FEM výpočty

Zadávateľ: BOGE

Po navrhnutí 3D modelu výrobku sa spúšťajú výpočtovo náročné fyzikálne výpočty (FEM 

simulácie), ktoré verifikujú vlastnosti navrhnutých súčiastok. Vývojári, ktorí spúšťajú takéto 

simulácie ich evidujú v hárkoch a trávia touto administratívou aj tretinu času. Zo softvéru 

Abaqus, ktorý používajú, sa však mnohé informácie dajú vytiahnuť automaticky a takto im 

uľahčiť prácu. Aplikácia, ktorá takto bude údaje o výpočtoch evidovať v nich umožní aj 

vyhľadávať. 

Platforma: Windows desktop, databáza.



Názov: Nová funkcionalita v systéme LIST

Zadávateľ: Andrej Jursa

Systém LIST, ktorý dobre poznáte, sa stále vyvíja a zlepšuje. Jeho pôvodný autor má však 

obmedzené časové možnosti a preto potrebujeme tento vývoj urýchliť. Autor má vymyslenú 

ucelenú časť funkcionality, ktorú treba do systému doplniť.

Cieľom projektu je rozšírenie funkcionality systému LIST o tieto nové možnosti:

1. Umožniť vypočítavanie bodov na základe váhovaných koeficientov a určiť minimálne 
kritériá na počet bodov pre nejaký typ zostáv úloh.

2. Export zadaní úloh

3. Prípadne naviac: možnosť navrhnúť vlastné vylepšenia v prípade záujmu tímu.

Platforma: Web, CodeIgniter framework, databáza.



Názov: Inteligentný inkrementálny zálohovací systém pre webové servery

Zadávateľ: Pavel Petrovič

V rámci rôznych projektov, predmetov, združení a pod. prevádzkujeme rôzne webové stránky, 

ktoré sa menia s rôznou periodicitou, sú implementované rôznymi technológiami a je 

potrebné ich pravidelne zálohovať. Niektoré sú v rozsahu desiatok GB, niektoré len pár MB, 

niektoré používajú databázu, niektoré majú súborové úložisko, sú na rôznych serveroch.

Na jednom serveri je disk, na ktorý potrebujeme tieto weby zálohovať, pričom niekedy je 

vhodné udržovať viac ako jednu zálohu. Zálohy treba robiť inkrementálne, to znamená, že sa 

uložia iba rozdielové zmeny, nie celý obsah, ale je z nich možné zrekonštruovať celý obsah. 

Raz za čas sa urobí nová celá záloha. Systém funguje automaticky na operačnom systéme 

Linux, má konzolové používateľské rozhranie. Kopírovanie medzi servermi prebieha 

protokolom scp. Podmienka: jazyk Java, C#, alebo C.

Platforma: Linux console, databáza.


