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Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 14.6.2007 
 

Přítomni:  Basl, Bednár, Drnek, Nettl, Pour, Řepa, Sodomka, Smolík, Šimon  
Šafařík-Pštrosz, Voříšek, Hertlová, Hůrková,  

Omluveni:  Dohnal, Hradílek, Hynek, Kaplan, Koubský, Maisner Nečásek, Tvrdíková, 
Zálešák,   

Program: 
A. Diskusní část 
B. Řízení ČSSI 
 

A. Diskusní část: Voříšek, J.: Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po ICT specialistech 
Prof. Voříšek podal souhrnnou informaci o zpracovaných výsledcích společného průzkumu ČSSI, 
SPIS a CACIO orientovaného na vývoj poptávky a nabídky informatiků na pracovním trhu v ČR. 
Ke zveřejnění finální verze výsledků průzkumu došlo na tiskové konferenci dne 15. 5. a na 
společném semináři ČSSI, CACIO a SPIS tentýž den. Stěžejní prezentace výsledků se uskutečnila 
na konferenci Systémová integrace 2007. 
Prof. Voříšek zrekapituloval klíčové metodické principy projektu a vymezení jednotlivých 
informatických profesí. K nejzajímavějším a nejvíce překvapujícím získaným hodnotám patří to, 
že jen 13 % informatiků jsou vývojáři a že 198 000 z 232 600 informatiků pracuje ve firmách do 
49 zaměstnanců.  
Prof. Voříšek pak presentoval na souhrnných grafech hlavní výsledky průzkumu zejména z 
hlediska analýzy požadavků firem na znalosti absolventů pro definované profese oproti aktuálně 
poskytovanému vzdělání vysokými školami. Prof. Voříšek pak formuloval hlavní otázky a závěry. 
Analýza ukázala značné rozdíly mezi poptávkou praxe a nabídkou škol, a to nejen ve struktuře 
vzdělání a v přístupech škol k naplnění požadavků praxe.   
 
Rada ČSSI v následné diskusi potvrdila závažnost tématu a nezbytnost dále se touto 
problematikou zabývat. Právě ČSSI, resp. CACIO nebo SPIS jsou odpovídající platformou, kde je 
možné a účelné tyto otázky diskutovat. V dalším přehledu jsou uvedeny stěžejní názory členů 
Rady ČSSI:  
- očekávání firem v průzkumu jsou možná nadhodnocená. Jako opatření pro zlepšení 

současného stavu výuky na vysokých školách navrhují vytvoření konsorcia firem, které by 
jasně formulovalo potřeby praxe. 

- praxe v současnosti klade důraz spíše na široký záběr znalostí absolventů, protože potřeba 
úzce zaměřených specialistů se postupně snižuje. Preferuje absolventy s analytickými 
schopnostmi myšlení. K některým požadovaným znalostem, na které by se školy měly zaměřit 
patří například rozvoj komunikačních schopností, 

- státní orgány preferují zvyšování počtu vysokoškoláků, přičemž v dané situaci záleží spíš na 
kvantitě než na kvalitě. Bohužel tento přístup je i součástí strategie některých vysokých škol, 

- v současné době se vysoké procento absolventů VŠ pracuje v jiných oborech, než studovali. 
To je samozřejmě ekonomicky neefektivní a neracionální. 

 
Na závěr byla diskutována možnost vytvořit pracovní skupinu ze zástupců ČSSI-SPIS-CACIO, 
která by oslovila Ministerstvo školství s cílem zohlednit výsledky v průzkumu ve vysokém 
školství. Cílem této iniciativy by mělo být, aby akreditované obory zajistily výuku v souladu s 
potřebami praxe. Výsledkem této části diskuse je však závěr, že není účelné jít cestou komunikace 
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se státními orgány, ale řešit problémy, které vyplynuly z průzkumu prostřednictvím dalších 
vlastních projektů.  
Současné výsledky budou zaslány všem vysokým školám. Zveřejnění výsledků bude možné pouze 
se souhlasem příslušné školy. 

 
B. Řízení ČSSI 

 
1. Změna stanov ČSSI  
Definitivní schválení změny stanov bylo vzhledem k neúčasti Dr. Maisnera přesunuto na 
zářijový termín zasedání Rady ČSSI. 
 
2. Diplomová práce roku – stav příprav  
Prof. Basl informoval o průběhu soutěže o nejlepší Diplomovou práci roku.  
- do soutěže budou zahrnuty všechny k 31.5 přihlášené práce, a to včetně bakalářských, 
- do 3.7. bude definitivně upřesněn seznam prací, které budou dále hodnoceny. Basl+Kuzma 

provedou souhrnný návrh případně vyřazovaných prací (např. z hlediska tématického) a zašlou 
všem členům komise k závěrečnému schválení mailem. Návrhy na vyřazení mohou zaslat 
všichni členové komise v průběhu června Ing. Kuzmovi, a to na základě anotace, vlastní práce 
a posudků ze škol.  

- v průběhu července- a srpna se všichni členové hodnotící komise seznámí s pracemi tak, aby  
k 3.9. mohli předložit návrh  6 finalistů. Kritéria jsou obdobná jako v loňském roce zejména 
dodržení tématického rámce soutěže, způsob zpracování, kreativnost řešení, uplatnitelnost  
v praxi.  

- na schůzce, která se uskuteční následně v pondělí 10.září v 15.00 na VŠE, hodnotící komise 
definitivně stanoví 6tici finalistů a upřesní pravidla hodnocení vystoupení ve finále, 

- vlastní finále proběhne v úterý 2. října 2007 od 13.00 na ČVUT Praha. Garantem bude katedra 
počítačů fakulty elektrotechnické. 

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

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

- 20.dubna 2007 (VŠE Praha) - "Procesní řízení ve veřejné správě", odborným garantem byl 
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 konal ve spolupráci s společnostmi CACIO a SPIS, odborným garantem 
byl prof. Voříšek 

Připravované semináře: 
V souvislosti s přípravou nových seminářů presentoval Prof. Basl přednesl návrh na spolupráci při 
přípravě 3 denního placeného školení, resp. semináře základů Zachman Framework. Seminář by 
se konal v angličtině. Přednášející  by byli  zakladatelé ZIFA - John Zachman a Samuel 
Holcman!!  - Počet účastníků  ze  strany ZIFA není nijak limitován, ale je doporučen na 20-30 
účastníků. Seminář je určen pro "Enterprise  architekty", tj. jak pro informatiky, kteří řeší 
systémovou architekturu, tak  pro business architekty, kteří řeší podnikové procesy.  
Problémem, který byl diskutován, je cena semináře (40 000,- Kč) a zatím nejasně definovaná 
zodpovědnost za rizika spojená s náklady semináře. 
 
V současné době je již známé, že rizika na sebe převzala pořádající firma (CORTIS 
Consulting), ČSSI se zavázala k zajištění organizace. ČSSI realizovala poptávku na 
kapacity kongresových center z hlediska termínů a nákladů. Pořádající firma  však po 
zvážení všech finančních nákladů a s tím souvisejících rizik  zatím od semináře ustoupila. 
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4. Různé 

- Byly dohodnuty nové termíny zasedání Rady ČSSI, a to 27/9/2007 a 20/12/2007, vždy 
od 14.30 hod.  

 
 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 27.9.2007 od 14:30 h v zasedací místnosti FIS VŠE. 

 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


