
 

Časový program konference 
 

 

Čtvrtek 8. listopadu 
ICT v roli služeb – současnost a perspektivy 
 
 

10:00 zahájení konference, zvaní přednášející 

13:00 oběd 

14:00 1. odpolední blok 

16:00 2. odpolední blok 

18:30 Společenský večer + setkání absolventů oborů Podnikatelská 
informatika a Manažerská informatika 

  

 
 

Pátek 9. listopadu 
 

Manažerská informatika v praxi 

9:00 A. Rosický: Království za informace (technologie lze koupit) 

11:00 Prezentace úspěšných projektů absolventů oborů 

12:00 oběd 

13:00 odpolední blok 

15:00 Závěr konference 
 

 

Programový výbor 

Klára Antlová doc. Ing. Ph.D., Technická univerzita v Liberci 

Dr. Adrian Jackson, BSc. MSc. DPhil. MIEE. MBCS. CEng – The Open 
University, Milton Keynes, Velká Británie 

Jan Skrbek, doc. Dr. Ing. , Technická univerzita v Liberci 

Miloš Maryška, Ing., Ph.D., VŠE Praha  

Hans-Dieter Zimmermann,  Prof. Dr.oec. - FHS St. Gallen, Švýcarsko 

 

Organizační výbor 
 

David Kubát, Ing. 

Dana Nejedlová, Ing., Ph.D. 

Helena Šimonová 

Eva Puhalová, Ing. 
 

 

 
 
 

Katedra informatiky 
Ekonomická fakulta TUL 

Voroněžská 13, 461 17 Liberec 1 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
Severočeská sekce 

ČESKÉ SPOLEČNOSTI 
PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI 

 
 

Výzva k zaslání příspěvku 
 

pro mezinárodní konferenci 
 

„Liberecké informatické fórum“, 
 

kterou pořádá ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 
 

pod záštitou děkana Ekonomické fakulty TUL 
doc. Ing. Miroslava Žižky, Ph.D. 

 
 

Katedra informatiky EF TUL 
ve spolupráci 

se Severočeskou pobočkou 
České společnosti pro systémovou integraci 

 
 

 

 

Hlavní partneři konference:  



 
Zaměření konference s podtitulem 

ICT v roli služeb – současnost a perspektivy 
je vymezeno úvodními příspěvky: 

 

Josef Basl  

ZČU Plzeň, víceprezident České společnosti pro systémovou integraci 

  Podpora ICT služeb z pohledu udržitelnosti 

Petr Doucek 

Katedra systémové analýzy VŠE v Praze 

 Konkurenceschopnost ICT služeb v ČR 

Jan Skrbek 

Katedra informatiky, Technická univerzita v Liberci 

 Informační aspekty mimořádných situací – potřebujeme nové služby? 

Jaroslav Zelený 

IBM, Praha 

 Aktivní role útvaru IT v organizaci 

Hans-Dieter Zimmermann 

University of Applied Science, St.Gallen, Švýcarsko 

 From e-Commerce to e-commerce 2.0: The changing role of the 

customer 

Rádi uvítáme i Váš příspěvek; pro jeho prezentaci na mezinárodní konferenci 

nabízíme tyto podmínky: 

 Termín zaslání rozšířeného abstraktu (1 strana) na naši kontaktní adresu 

do 4. října 2012 (elektronická verze ve formátu Word v anglické nebo 

české verzi). 

 Do 9. října 2012 obdrží autor vyjádření o přijetí/nepřijetí příspěvku pro 

prezentaci a publikování. Autorům akceptovaných abstraktů budou 

zaslány případné připomínky a pokyny pro formu příspěvku. 

 Termín zaslání konečné verze příspěvku je do 24. října 2012. 

 Na základě recenzního posudku si programový výbor vyhrazuje možnost 

vyřazení příspěvku. 

 Přijaté příspěvky budou publikovány ve sborníku s ISBN 

  

Čas k prezentaci je 15 minut + 5 minut na otázky a diskusi.  

 

Organizační pokyny a ostatní „užitečné“ informace 

 
Místo konání:            Ekonomická fakulta TUL 
 

Kontaktní adresa:      Ing. David Kubát a Helena Šimonová 
EF TUL, Katedra informatiky 
Voroněžská 13, 461 17  Liberec 1 
Tel: 485 352 390, Fax: 485 352 229 
Helena Šimonová, tel. 485 352 392  
email:Helena.Simonova@tul.cz 
 

Pro koho je konference určena: 
 
Konference je určena pro podnikové manažery, informační manažery, 
konzultanty, pracovníky státní správy, akademické pracovníky a absolventy a 
studenty oborů Manažerská informatika, Podnikatelská informatika 
Ekonomická informatika EF TUL. Bude místem pro setkání a výměnu 
zkušeností odborníků na IS/ICT z oblastí teorie i praxe. 

Účastnický poplatek: 
 1500,- Kč pro platbu při prezenci v hotovosti a po 24.10.12 (v tomto 

případě  je nutné předložit u prezence potvrzení účtárny či banky 
o zaplacení účastnického poplatku) 

 1200,- Kč pro platbu do 24.10.12 

 1000,- Kč pro členy ČSSI a/nebo autory přijatých příspěvků při platbě do 
24.10.08 

 500,- Kč - pro absolventy studijních oborů Podnikatelská informatika a 
Manažerská informatika na EF TUL bez nároku na sborník 

 
Adresa banky: ČSOB, Tř. 1. máje 18, 461 78 Liberec 
IBAN: CZ65 0300 0000 0001 0587 9656 
Swift code: CEKOCZPP 
číslo účtu: 105879656/ 0300,  
variabilní symbol: 6491661111 
vlastník účtu: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 

 
V případě, že vyžadujete jako daňový doklad fakturu, pošlete nám 
objednávku, my vám vyfakturujeme vložné a teprve potom uhraďte vložné 
platbou naší faktury. 
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na sborník konference (500,- Kč), 
oběd a občerstvení (150,- Kč), organizační výdaje včetně pronájmu sálu a 
společenský večer (350,- Kč). Publikační poplatek činí 500,- Kč (není nutno 
platit v případě úhrady účastnického poplatku). 

 


