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Česká společnost pro systémovou integraci 

 
 
 

 
Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 18.12.2008 

 
Přítomni:  Basl, Čapek, Kotrba, Maisner, Melichar, Nettl, Pour, Řepa, Skrbek, Sodomka, 

Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek, Hůrková,  

Omluveni: Dohnal, Bednár, Kaplan, Koubský, Hradílek, Šimon, Zálešák, Hertlová  

Program: 
 

1. Změna předsedy východočeské sekce  
2. Projednání a schválení Výroční zprávy ČSSI za období 2005-2008 (Voříšek) 
3. Projednání postupu ČSSI v druhém kole průzkumu „Lidské zdroje v ICT“ a v projektu 
ČSSI-SPIS-CACIO-ČSU pro zatraktivnění studia IT oborů v ČR (Voříšek) 

4. Diplomová práce roku 2009 (Basl) 
5. Výsledky voleb rady ČSSI na období 2009-2012 (volební komise) 
6. Různé 

 
1. Změna předsedy východočeské sekce 

Prof. Voříšek informoval radu o změně ve vedení východočeské sekce. Vzhledem k 
tomu, že se doc. Hynek stal rektorem University Hradec Králové, odstoupil z funkce 
předsedy sekce. Do funkce předsedy východočeské sekce byl zvolen dřívější 
místopředseda sekce - prof. Ing. Jan Čapek, CSc. z University v Pardubicích. Správce 
webu ČSSI provede změnu v rubrice: členové rady ČSSI s tím, že prof. Čapek dodá 
foto a stručné (několika řádkové) CV. 
 

2. Projednání a schválení Výroční zprávy ČSSI za období 2005-2008 
Prof. Voříšek předem zaslal všem členům rady výroční zprávu k připomínkám resp. 
doplnění. Po doplnění připomínek byla rozeslána i druhá verse zprávy. Na zasedání 
rady byla finální verze schválena a doporučena k  uveřejnění na webu ČSSI. 
 

3. Projednání postupu ČSSI v druhém kole průzkumu „Lidské zdroje v ICT“ a 
v projektu ČSSI-SPIS-CACIO-ČSU pro zatraktivnění studia IT oborů v ČR 
V návaznosti na Brainstorming k 2. fázi průzkumu na květnovém zasedání rady prof. 
Voříšek potvrdil spoluúčast ČSU na projektu a jeho výrazný podíl zejména při tvorbě 
a distribuci dotazníků. Dále byl znovu konstatován význam projektu a uvedeny  
příklady využití výsledků na VŠ  (ČVUT, VŠE atd.). Výsledky letošního kola budou 
zpracovány do června 2009, předpokládá se zpracování další souhrnné publikace a 
presentace vybraných výsledků na konferenci SI 2009, na www ČSSI a v časopise SI. 
Prof. Čapek informoval o průzkumu na pardubické universitě směrovaném k otázce 
"Jaké jsou motivy studia informatiky", ve kterém byla analýza výsledků průzkumu 
srovnávána s výsledky podobného průzkumu v Japonsku. Prof. Voříšek a prof. Čapek 
projednají možnost zařazení vytipovaných analýz do druhého vydání závěrečné 
publikace "Lidské zdroje v ICT". 
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4. Diplomová práce roku 2009  
Prof. Basl informoval o průběhu vyhlášení výsledků soutěže DP roku 2008, které se 
konalo MFF UK v Praze. Všeobecné hodnocení bylo velmi pozitivní. 
Byly zahájeny přípravy dalšího ročníku soutěže s tím, že její závěrečné kolo proběhne 
pod záštitou rektora University Hradec Králové v prostorách této university. 
 

5. Výsledky voleb rady ČSSI na období 2009-2012 
Ing. Šafařík.Pštrosz přednesl výsledky voleb. Sčítání hlasů provedl tým skrutátorů ve 
složení: Doc. Pour, Ing. Šafařík-Pštrosz, H.Hůrková. Ze 140 individuálních členů 
zaslalo hlasovací lístek 25 členů a ze 165 kolektivních členů zaslalo hlasovací lístek 
56 členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Kolektivní člen měl váhu 3 hlasů, 
individuální člen měl váhu 1 hlasu.  
Na základě výsledků hlasování byli z 15ti navržených kandidátů zvoleni do Rady 
ČSSI (abecedně a bez titl.): Bartůněk, Basl, Bednár, Dohnal, Maisner, Nettl, 
Voříšek.  
Tajemnice Hůrková byla pověřena, aby výsledky voleb sdělila všem kandidátům. 
Nově zvolená rada na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu presidenta a dva 
vicepresidenty a současně budou projednány kooptace dalších členů rady. 
 

6. Různé 
• Ing. Šafařík-Pštrosz přednesl návrh brožury se zaměřením na principy a standardy 

elektronického podnikání publikované v rámci ediční řady "Příručky 
informatického manažéra". Na příštím zasedání bude upřesněn autorský tým a 
osnova příručky (zodpovídají Šafařík-Pštrosz a Nettl). 

• Dále informoval o přípravě již tradičního symposia FITPRO, které se bude konat 
ve spolupráci s ČSSI ve dnech 16.-17.4.2009. 

• Ing.Melichar upozornil na nutnost zřídit webovské stránky ČSSI také v angličtině. 
Rada souhlasí s tím, že stránky v angličtině budou mít pouze stručný  informativní 
charakter. Základem bude "leták", který byl v minulosti distribuován v tištěné 
podobě. Bude aktualizován a doplněn zejména z hlediska sekcí. Hůrková zašle el. 
formu všem sekcím pro doplnění. (T: 20/1/2009, publikace na webu 15/2/2009) 

• H.Hůrková informovala o semináři na téma Competitive Intelligence, který se 
bude  konat dne 13.2.2009 od 9,00 do 12,30 na VŠE 

• Ing. Šafařík-Pštrosz informoval o organizačních změnách v orgánech pro 
normalizaci a v této souvislosti požádal radu o vytipování vhodných expertů pro 
poradní skupiny v oblasti normalizace. Návrhy budou projednány na příštím 
zasedání rady ČSSI. 

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 12.2.2009 od 14:30 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE 

 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


