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Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 15.3.2007 
 

Přítomni:  Bednár, Drnek, Hradílek, Hynek , Maisner, Nettl, Řepa, Sodomka, Smolík, 
Šimon  
Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek, Zálešák, Hertlová, Hůrková,  

Omluveni:  Basl, Dohnal, Kaplan, Koubský, Nečásek, Pour 

Program: 
A. Diskusní část 
B. Řízení ČSSI 
 

A. Diskusní část 
J.Voříšek „Metodika a dosavadní výsledky průzkumu nabídky a poptávky po ICT 
specialistech“ 

Prezident ČSSI prof. Jiří Voříšek informoval členy rady o předběžných výsledcích 
společného průzkumu ČSSI, SPIS a CACIO, týkajícího se poptávky a nabídky 
informatiků na pracovním trhu v ČR. Ke zveřejnění finální verze dojde na tiskové 
konferenci dne 15. 5. a na společném semináři ČSSI,Cacio a SPIS tentýž den. Z tohoto 
důvodu jsou všechny předběžné informace považovány za důvěrné.Další prezentace 
výsledků proběhne na konferenci Systémová integrace 2007. 
Prof. Voříšek zmínil především metodické principy projektu. Největším problémem byla 
definice jednotlivých informatických profesí. Klasifikace OECD a ČSÚ se ukázala býti 
nepoužitelnou, jelikož byla definována zhruba před dvaceti lety a neodráží již realitu. Z 
tohoto důvodu byl použita vlastní struktura. 
Průzkumu se zúčastnilo 1002 vybraných firem a všechny vysoké školy s výukou 
informatiky (dotazníky jsou za 203 IT oborů). Výsledkem průzkumu bude srovnání 
požadavků firem na znalosti lidí v jednotlivých profesích s tím, jaké vzdělání poskytují 
univerzity. Výstupem budou rovněž počty lidí v jednotlivých profesích. Výsledky za 
univerzity budou prezentovány pouze v agregované podobě, což vyplývá ze slibu těmto 
školám, že v individuální výsledky nebudou publikovány. Školy budou mít svoje výsledky 
k dispozici a rada ČSSI se rozhodla je vyzvat k jejich samostatné publikaci. 
 

B. Řízení ČSSI 
1. Změna stanov ČSSI  

Dr. Maisner předložil finální versi návrhu nových stanov ČSSI se zakomponovanými 
připomínky z minulého zasedání. K diskusi byl předložen nový bod: 

 Odborné skupiny 
- Kterýkoliv člen může dát návrh Radě k založení odborné skupiny. O založení 

odborné skupiny a jmenování administrátora rozhoduje Rada prostou většinou 
přítomných členů. 

- Odborná skupina nemá pevný počet Členů, má pouze administrátora, který dle 
potřeby a prováděné činnosti zapojí do činnosti a projektů  odborné skupiny Členy 
Společnosti nebo i odborníky stojící mimo Společnost. Administrátor je 
automaticky členem rady s hlasem poradním, nikoli však hlasovacím. 
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- Odborná skupina provádí svou činnost bez příspěvku a financování ze strany 
Společnosti. Náklady na činnost hradí administrátor a zapojení Členové i externí 
odborníci buď z vlastních prostředků, nebo ze sponzorských zdrojů. 

Po diskusi Rada s tímto bodem projevila souhlas. Mezi odborné skupiny ČSSI bude 
zařazena současná Legislativní sekce a nově vznikající sekce Centrum pro EU dotace viz  
následující bod tohoto zápisu. 

Návrh stanov je přiložen k zápisu a prosíme všechny členy rady, aby po pečlivém přečtení 
své poslední připomínky zaslali Dr. Maisnerovi a v kopii prof. Voříškovi do 31.5. Na 
příštím zasedání rady budou stanovy definitivně schváleny.  
 
2. Návrh na změnu orientace sekce CEO - Ing. Zálešák (předseda CEO) 
V souladu se zněním nových stanov a v návaznosti na vyhlášení změny orientace původní 
sekce CEO na minulém zasedání rady se tato sekce stane odbornou skupinou ČSSI s 
názvem Centrum pro EU dotace (CEUD): 
Centrum pro EU dotace (WWW.CEUD.cz) bude odbornou skupinou České společnosti 
pro systémovou integraci, která se zaměřuje na informační servis a poradenství v 
souvislosti s fondy Evropské unie na rozvoj informačních a komunikačních technologií. 
Tato odborná skupina bude poskytovat kvalifikované informace všem členům ČSSI 
vzhledem k tomu, že jako odborná skupina nemá žádný formální závazek zvyšovat počet 
členů a kumulovat vlastní členskou základnu.Pro tento účel bude vést Centrum vlastní 
internetové stránky, kde bude informovat o příslušných dotacích, bude pravidelně 
informovat o novinkách, zasílat e-mailové zpravodaje členům Společnosti na vyžádání a 
pořádat informační semináře. 
Rada ČSSI s tímto záměrem souhlasila. 
 
3. Komunikační strategie ČSSI  
V rámci "komunikační strategie ČSSI" byly zahájeny následující aktivity: 

 K nyní nejvíce komunikovanému tématu IT byznys a školství se uskuteční 
- tisková konference na téma "VŠ a VOŠ v ČR nebudou v nejbližších třech letech 

schopny zvýšit počty absolventů IT oborů na úroveň poptávky firem" - výsledky 
výzkumu konkurenceschopnosti absolventů IT oborů VŠ a VOŠ, který v roce 2006 
provedly společností ČSSI, SPIS a CACIO ve spolupráci s VŠE Praha. (15.5. VŠE 
Praha) 

- V příloze HN (Systémová integrace) vyjde článek Lidské zdroje v IT aneb jak 
poznat IT odborníka?  Autoři: Ota Novotný, Jiří Voříšek (katedra IT, VŠE Praha) 

- V časopise Business World vyjde v září článek s obdobnou tématikou - autoři: 
Voříšek, Novotný 

 K tématu Systémová integrace vyjde článek v časopise Business World (č.6) s názvem  
Integrace je konstantou v řešení IS/ICT. Autoři: Libor Gála, Jan Pour (katedra IT, 
VŠE Praha) 

 Tiskové zprávy z realizovaných seminářích ČSSI jsou zasílány k disposici do redakcí 
IDG a Economia 

 
4. Program seminářů ČSSI.  

H.Hůrková podala přehled seminářů ČSSI pro první pololetí roku 2007: 
Realizované semináře: 

- 26.ledna 2007 (VŠE Praha): seminář v rámci řády seminářů Enterprise Computing 
Dr George Feuerlichta z UTS Sydney, placený seminář  
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- 30.ledna 2007 (VŠE Praha): seminář ve spolupráci s itSMF  na téma Úloha ITIL, 
resp. procesů v IT na úroveň zralosti organizace, odbornými garanty byli prof. 
Voříšek a Ing. Kufner (itSMF) 

Připravované semináře: 

- 23.března 2007 (VŠE Praha) – „Architektury informačních systémů “, odborným 
garantem je Ing. David Slánský, partnery jsou společnosti Adastra a IBM. 

- 20.dubna 2007 (VŠE Praha) - "Procesní řízení ve veřejné správě", odborným 
garantem je doc.Řepa, partnery jsou společnosti Soluziona  a  CORTIS Consulting 

- 15.května 2007 (VŠE Praha) - "Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT 
profesích v ČR". Seminář se koná ve spolupráci s společnostmi CACIO a SPIS, 
odborným garantem je prof. Voříšek 

 
5. Různé 

- Rada ČSSI byla informována o zahájení soutěže o nejlepší Diplomovou práci roku. 
Byly rozeslány dopisy  s informační brožurou a plakáty na všechny VŠ a university s 
výukou informatiky  na adresu děkanů a proděkanů pro pedagogiku příslušných fakult. 
Byla sestavena výběrová komise ve složení: Prof. Ing. Josef Basl (ČSSI), Ing. Petr 
Kuchař (ABRA Software a.s.), Ing. Miroslav Hübner, MBA (CACIO), Ing. Ondřej 
Felix, CSc. (SPIS), Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (ČVUT), Prof. RNDr. Jaroslav 
Pokorný, CSc. (Karlova Univerzita) a zástupce IT vydavatelství. Rada ČSSI souhlasí s 
pokračováním této akce, která přispívá ke zvýšení prestiže informatiky v ČR, i v 
příštím roce. Ing. Hradílek uvedl zájem IBM se na akci podílet formou sponzorství cen 
soutěže, 

- určení diskusního téma na příštím zasedání:  „Jak mohou zaměstnavatelé reagovat na 
fakt, že struktura znalostí absolventů většiny IT oborů neodpovídá požadavkům praxe“. 
S výsledky průzkumu ČSSI-SPIS-CACIO přednese O. Novotný z KIT-VŠE, 

- byla schválena změna termínů zasedání rady následovně: 14/6, 27/9, 20/12/07 vždy od 
14:30 

 
Přílohy: 

1. finální návrh stanov ČSSI 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 14.6.2007 od 14:30 h v zasedací místnosti rektora VŠE. 

 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


