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Česká společnost pro systémovou integraci 
ve spolupráci s katedrou informačních technologií VŠE v Praze a 

s podporou partnera semináře IBM ČR 
 

 

si Vás dovoluje pozvat na  

odborný seminář 
 

 

Jak využít sociální sítě pro zvyšování 

konkurenceschopnosti organizací 

 
který se koná v pondělí 

21. ledna 2013 
začátek semináře ve 14:00h, ukončení semináře 18:00h 

(registrace od 13:30 h) 

 
místo konání 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

nová budova – Likešova aula  
nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov 

 (METRO trasa  C  - stanice Hlavní nádraží,  dále tram č. 5, 9, 26 –směr Žižkov) 

 

Sociální sítě jsou fenomén dnešní doby. Počet uživatelů sociálních sítí 

dramaticky narůstá a kdo chce v dnešním virtuálně založeném světě něco 

znamenat, musí být viděn a slyšen na sociálních sítích. Využití sociálních 

sítí v podnikání to dnes již není volba, ale nutnost, kterou nelze ignorovat. 

To si již uvědomilo mnoho firem, které úspěšně využívají sociální sítě 

k tomu, aby získaly konkurenční výhodu nad svými konkurenty.  
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Sociální sítě jsou velmi mladá oblast informatiky, s jejímž využíváním 

nejsou dosud v organizacích dostatečné zkušenosti a ke kterým často bývá 

zcela zbytečná nedůvěra a skepse vyplývající z neznalosti toho, jak tyto sítě 

využít ve prospěch organizace. Tuto neznalost a by Vám měl pomoci 

odstranit právě tento seminář. 

Nově vzniklý fenomén sociálních sítí dal šanci zrodu celé řadě nových 

mladých firem a nadšenců, kteří v této oblasti rychle dosahují značných, 

často i světových, úspěchů. Tito „evangelisti“ nových medií a trendů se 

s Vámi rádi podělí o své poznatky i zkušenosti se zaváděním sociálních sítí 

v organizacích. 

 

Otázky, na které bude konference hledat odpovědi: 
 V čem opravdu spočívá ona revoluce a co jsou naopak jen vzdušné zámky? 

 Chcete využít potenciál sociálních sítí, ale nevíte jak na to? 

 Jak správně vybrat sociální síť a jak se na ní chovat a kdo by se měl ve firmě o ní 

starat? 

 Jak se mluví o nás, o našich konkurentech a obchodních partnerech na sociálních 

sítích? 

 Jak komunikovat se svými zákazníky přes sociální sítě? 

 Jak efektivně prezentovat své produkty a služby na sociálních sítích? 

 Jak vyhledávat vhodné na spolupracovníky a získávat nápady na sociálních 

sítích? 

Program semináře 
14:00 - 14:10 Zahájení semináře,  Voříšek, J. (president ČSSI) 

14:10 - 14:40  Role a využit sociálních sítí v interním firemním prostředí,  
Pavelková, V. (IBM) 

14:40 - 15:10 Monitoring hlasu zákazníka, 

Vejlupek, T. (TOVEK) 

15:10 - 15:40 Marketing na sociálních sítích,  
Biernátová, O. (UTB ve Zlíně) 

15:40 - 16:00  Přestávka 

16:00 -16:30  Nástroje pro monitorování chování firem na sociálních sítích,  
Černý, J. (TRUCKBUREAU) 

16:30 - 17:00 Kdo by ve firmě měl zodpovídat za sociální média?,  

Zbiejczuk, A. (nezávislý konsultant) 

17:00 - 17:30  Sociální sítě jako praktický nástroj v personálním managementu, 

Bednář, V. (firemní sociolog)  

17:30 - 18:00  Portál IT komunity v ČR, 

Matoušek, K., Kubalík, J. (ČVUT Praha) 

18:00 - 18:10  Závěr semináře 

Odborný garant a moderátor semináře:   

Zdeněk Molnár, katedra informačních technologií VŠE v Praze 
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Účastnický poplatek  

Plný účastnický poplatek 600,- Kč 

Poplatek pro člena ČSSI  300,- Kč 

Studenti a učitelé VŠ 0,- Kč 

 

Způsob platby: bankovním převodem  (fakturu vystavíme na vyžádání)   

       na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2 

       číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12011 

      výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci  

ČSSI není plátcem DPH, IČO:  60446650 

potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře. 

Podmínky registrace: 

 Zaslání vyplněné přihlášky  - vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba 

 Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje 

 Přijetí přihlášky nebude potvrzováno  

 Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou 

Přiloženou přihlášku je třeba zaslat na sekretariát ČSSI nejpozději do 18.1.2013 
(možnosti: mailem, faxem, poštou) 

Bližší informace na adrese: 
ČSSI,  

Katedra informačních technologií VŠE 

nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 

e-mail: hurkova@vse.cz 

tel.:  (02) 224 095 469, 

fax:  (02) 224 095 426 
 

 

 

Přihláška k účasti na semináři     

Jak využít sociální sítě pro zvyšování 

konkurenceschopnosti organizací 

Příjmení Jméno Titul 

Organizace 

Funkce Člen ČSSI                     ano             ne 

 

Adresa 

IČO E-mail  

Telefon Fax 

Provedl jsem dne………… úhradu účastnického poplatku bankovním převodem  

z účtu číslo………………… 

Datum :         Podpis účastníka                   

 


