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Česká společnost pro systémovou integraci  
 

 
 

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 22.5.2008 
 

Přítomni:  Antlová, Basl, Bednár, Gála, Hradílek, Nettl, Pour, Šafařík-Pštrosz, Šimon, 
Tvrdíková, Voříšek,  Hůrková,  

Omluveni: Dohnal,  Hynek,  Kaplan, Maisner,  Nečásek,  Řepa,  Skrbek,  Sodomka, 
Zálešák 

Program: 
1) Změny webu ČSSI a plán jeho dalšího rozvoje  
2) Brainstorming k 2. fázi průzkumu „Lidské zdroje v ICT v ČR“ 
3) Založení sekce Service Science Management and Engineering - SSME 
4) Stav příprav konference SI08 
5) Různé 

 
1. Změny webu ČSSI a plán jeho dalšího rozvoje  

Ing. Gála a Doc. Pour presentovali novou funkcionalitu rekonstruovaných www stránek ČSSI. 
Stránky zahrnují evidenci členů ČSSI, zápisy z Rady ČSSI, pokyny pro publikace v časopise SI, 
aktuality a další standardní informace. V rámci diskuse byly přijaty následující závěry: 

• celé řešení www ČSSI bylo na základě závěrů z minulého zasedání Rady zjednodušeno a 
vynechány některé původní části, zejména terminologický slovník a informace o trhu 
IS/IT, které byly přesunuty na stránky CzechInvest, 

• stránky zahrnují informace o odborných akcích a pozvánky na semináře ČSSI, včetně 
přihlášky, ale systém nepodporuje spravování plateb, 

• zástupci jednotlivých sekcí ČSSI obdrží přístupová práva s možností vlastního vkládání 
informací na web, pověřené pracovníky nahlásí jednotlivé sekce Ing. Gálovi 
(gala@vse.cz), 

• Doc. Pour zajistí postupné doplnění www o příspěvky pro časopis SI z minulých let, 

• bude zajištěno vyhodnocování přístupů na www ČSSI pomocí standardních analytických 
nástrojů. 

 
2. Brainstorming k 2. fázi průzkumu „Lidské zdroje v ICT v ČR“ 

Profesor Voříšek informoval o přípravě koncepce 2. fáze připravovaného průzkumu stavu 
lidských zdrojů v ICT v České republice. Definoval 4 základní okruhy aktuálních 
problémů: 

� klasifikace profesních rolí v ICT, 
� skupiny analyzovaných znalostí u profesních rolí, 
� kooperace při průzkumu (CSU, VSE, SPIS, CACIO) 
� využití výsledků průzkumu. 

 
K uvedeným bodům proběhla rozsáhlá diskuse, z níž vyplynuly následující závěry: 
� jednoznačná shoda patří  názoru, že tento typ průzkumu je vysoce užitečný a že by 

se měl opakovat každé dva roky, 
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� Prof. Voříšek stručně charakterizoval aktualizovanou strukturu znalostí podle 
jednotlivých profesních rolí, které by měly být předmětem průzkumu.  

� návrh na zařazení role „uživatel ICT“ do průzkumu byl odmítnut s tím, že by se 
tak rozsah průzkumu neúměrně rozšířil a pro tento účel by bylo užitečné připravit 
specifický průzkum, 

� do soustavy ICT rolí byla naopak zařazena role „učitel/vědec, resp. školitel v ICT“ 
s tím, že v tomto smyslu bude restrukturována soustava sledovaných rolí. 
V souvislosti s rolí „učitel“ budou jako respondenti obeslány i vysoké školy a další 
vzdělávací instituce s dotazem na požadované nároky na tuto roli, 

� návrhy k úpravám dotazníku: 
� úroveň znalostí označovat škálou (0-5), nikoliv počtem dnů školení 
� uvést, kdo by měl dotazník vyplňovat (CIO společně s pracovníkem HR) a jak 

vyplnit situaci, když IT pracovník zastává více rolí 
� do charakteristiky firmy přidat dotaz, zda outsourcuje plně/částečně provoz 

IS/ICT 
� bylo dohodnuto, že hlavním nositelem průzkumu bude ČSSI a kooperujícími 

partnery budou SPIS, CACIO a ČSU 
� pokud jde o využití výsledků průzkumu, předpokládá se zpracování souhrnné 

publikace a presentace vybraných výsledků na www ČSSI a časopise SI. 
 
 

3. Založení sekce Service Science Management and Engineering - SSME 

Prof. Basl informoval o výsledcích březnové schůzky se zástupci vytipovaných škol. 
Dalším krokem je ustavující zasedání, které se koná 25.6. na MU v Brně pod vedením 
doc. Staníčka, kde mj. bude znovu přehodnoceno, zda zainteresovaní členové budou 
pracovat se statutem sekce nebo odborné skupiny. Rada jednoznačně doporučuje 
vytvoření odborné skupiny.  

V souvislosti s uvažovaným vznikem další sekce pověřila Rada prof.Basla (vicepresidenta 
pro řízení regionálních a odborných sekcí), aby ve spolupráci s tajemnicí vyhodnotil 
jednotlivé sekce jak z hlediska jejich činnosti, tak z hlediska plnění jejich statutárních 
povinností. Výsledky budou prezentovány na příštím zasedání rady. 

 
4. Stav příprav konference SI08 

Prof. Voříšek informoval o finálním sestavení programu konference, o jeho odlišnostech 
proti předchozím ročníkům tj zejména o zařazení workshopů, o novém pojetí tradičně 
populární legislativní sekce  - letos s názvem "Anatomie sporu v IT ", Jedná se  
o interaktivní workshop -  s několika moderovanými přednáškami a průběžnou panelovou 
diskusí. 

V souvislosti s přípravou nadcházející konference Systémová integrace informoval Doc. 
Pour o připravovaném průzkumu mezi účastníky konference na téma  „Zvyšování 
výkonnosti organizace pomocí IT“. Cílem průzkumu je zjištění a porovnání názorů na 
reálný vztah informatiky a výkonnosti organizace a na efekty dosahované informatikou. 
Průzkum bude anonymní a výsledky budou uveřejněny v dalším čísle časopisu Systémová 
integrace a na webových stránkách ČSSI, 

 
5. Různé 

• Ing. Šafařík-Pštrosz informoval o průběhu a kladném hodnocení 14. sympozia EDI, 
které se konalo ve dnech 17. – 18. 4. 2008 v kongresovém sále hotelu Olympik v 
Praze 
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• Doc. Tvrdíková informovala o semináři ve spolupráci EkF VŠB a SUN Microsystems 
pod záštitou EUNIS(Evropské universitní   informační systémy). Stěžejním bodem 
programu byla presentace řešení SUN pro HPC (high performance computing)  

Dále informovala o přípravě tradiční květnové konference "Tvorba software" 

• Prof. Basl  informoval o spolupráci s GRADOU. V současné době jsou v ediční řadě 
ČSSI připraveny tři tituly k recenzím. V rámci spolupráce bude mít GRADA opět 
stánek na konferenci SI 2008 

• Prof. Basl k soutěži "IT diplomová práce roku": ČSSI připravilo seznam svých 
zástupců do hodnotících komisí. Uzávěrka soutěže je 31.5. a je přihlášeno 25 prací. 
Vzhledem k tomu, že se zatím nepodařilo najít zastoupení do všech komisí budou 
prostřednictvím webu osloveni všichni  členové ČSSI.  

 
 

Příští zasedání rady ČSSI se koná  
dne 16.9.2008 od 14:30 h v zasedací místnosti FIS VŠE. 

 
  Pozor na změnu termínu: dle původního harmonogramu se mělo zasedání 
konat 18.9.2008. Tento termín byl zrušen, vzhledem k tomu, že v té době se koná slovenská 
konference SI2008 
 
 
 
 
 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


