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ČINNOST SEKCÍ V ROCE 2015 

Západočeská sekce 

Think- tank fórum 2015 

Ve dnech 27. – 28. ledna 2015 jedna se o forum zameřené na oblast strojírenství, které 

pořádala Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. , Akce byla zaměřena 

především na Transfer a řízení rozvoje technologií mezi výzkumnými institucemi, vysokými 

školami a podnikatelskými subjekty, včetně národních i oblastních podpůrných programů 

rozvoje vědy a výzkumu. Druhý den fóra byl  zaměřen na prezentování firem působících v 

oblasti výzkumu a vývoje ve strojírenství. 

Východočeská sekce 

V roce 2015 byly naplánovány soutěže o nejlepší diplomní a bakalářskou práci na: 

1) Univerzitě Hradec Králové, Fakultě informatiky a managementu kde byly oceněny 3

diplomní práce a 5 bakalářských prací v st. programu Systémové inženýrství a

informatika  a v programu Aplikovaná informatika

2) Univerzitě Pardubice, Fakultě ekonomicko-správní kde byly oceněny 3 diplomní práce

a 4 bakalářské práce  v st. programu Systémové inženýrství a informatika.

V roce 2015 byl plánován příspěvek na pořádání konference IMEA, ale bohužel tato 

konference pořádána nebyla, zrovna tak nebylo využito plánované podpory 14. ročníku 

konference a soutěže eLearning 2014 v Hradci Králové. 

Severočeská sekce 

Leden 2015 

 Seminář Informatické praxe 2015 (spolupořádaná akce)
Seminář „Informatické Praxe 2015“ byl zaměřen na prezentaci dvousemestrových 

řízených odborných praxí, jejich postavení a roli v rámci studijního oboru Manažerská 

informatika. Jeho účelem byla vzájemná výměna zkušeností a informací z oblasti řízené 

odborné praxe mezi studenty, zástupci podniků a pracovníky Ekonomické fakulty 

Technické univerzity v Liberci.  

Počet účastníků: 58 

Červen 2016 

 Vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci (pořádaná akce sekcí)
Hlavní obsah akce: Na základě posouzení obhájených diplomových prací studijního oboru 

Manažerská informatika byly vybrány a navrženy k ocenění tři závěrečné diplomové 

práce. Současně byla vyhodnocena i jedna bakalářská práce. 

Počet účastníků: 30 

Září 2016 

 Mezinárodní konference „Liberecké ekonomické fórum  2015“ (spolupořádaná akce)
Hlavní obsah akce: Jedná se o tradiční mezinárodní konferenci Ekonomické fakulty TUL 

(opakovaně indexovanou v databázích WOS a Scopus), kdy SČ ČSSI spolupořádala a 

garantovala sekci „Opportunity for Modern Tools in Information and Communication 

Technologies“ 

Počet účastníků: 120 



 

Moravskoslezská sekce 

 
 Spolupráce na organizaci mezinárodní konference SMSIS 2015  

v Uherském Hradišti 21. - 22. 5.2015 

 Organizace mezinárodní konference IT pro praxi 2015 v Ostravě 8. - 9.10.2015. 

 Speciální semináře (s workshopy) s následujícími tématy: 
 Exkurze s přednáškou do Národního superpočítačového centra, Superpočítač 

Salamon – Ing. Martin Palkovič, Ph.D. 
 Kybernetická bezpečnost – JUDr. Martin Maisner, Ph.D. 
 Změny a trendy ve využití SW pro e-learning v podnicích a na VŠ – Ing. Marek 

Kocan. 

Centrum pro výzkum informačních systémů (zpracoval P. Sodomka) 

 Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) se zaměřuje na výzkum v oblasti 
plánování podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, řízení dodavatelských řetězců, 

pokročilého plánování a rozvrhování výroby, podpory manažerského rozhodování, 

procesního a projektového řízení.  

 Od roku 2012 zaměřil CVIS svou hlavní činnost na vydávání vlastního mezinárodně 

registrovaného odborného periodika CVIS.CZ (ISSN 1214-4991 v české jazykové mutaci 

(www.cvis.cz), které je archivováno Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, 

vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu.  

 CVIS.CZ publikuje vlastní odborné texty i texty externích autorů. Dlouhodobě se jedná  
o spolupráci s KPC-Group a Českým statistickým úřadem na uveřejňování výzkumů 

z prostředí globálního i tuzemského IT trhu.  

 CVIS.CZ mj. publikuje vybrané studie a články studentů informatických oborů FP VUT, 
kteří si takto ověřují svou schopnost kvalitně zpracovat odborné téma. CVIS.CZ se tímto 

snaží také posilovat dobré jméno společnosti u mladé generace IT odborníků. 

 CVIS.CZ kromě jiného pomáhá s propagací akcí ČSSI uveřejňováním pozvánek na akce 
pořádané společností. 

 V roce 2015 CVIS realizoval výzkum v českých a slovenských organizacích veřejné správy 

se zaměřením na využití IS/ICT, zejména pak v oblasti řízení lidských zdrojů. Tento výzkum 

byl uskutečněn ve spolupráci se společností Vema a nyní jsou jeho výsledky ve zpracování. 

Uveřejněny budou v roce 2016. 

 V roce 2015 CVIS realizoval čtyři případové studie, z nichž jedna byla na konci roku 
publikována v časopisu Systémová integrace. Ostatní tři jsou připraveny k uveřejnění 

v letošním roce. Více jak 10 studií a odborných článků realizovaných CVIS jsou evidovány 

ve Web of Science vydavatelství Thomson Reuters. 

 V roce 2015 CVIS publikoval další dvě případové studie, které byly zpracovány 
v předchozích letech, a to ve sborníku světového kongresu IBIMA (USA). 

http://www.cvis.cz/



