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Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 7.5.2009 

 
Přítomni:  Bartůněk, Basl, Bednár, Drnek, Čapek, Kameníček, Maisner, Melichar, Nettl, 

Pour, Skrbek, Sodomka, Šafařík-Pštrosz, Šimon, Tvrdíková, Voříšek, Zelený, 
Hůrková,  

Omluveni: Dohnal, Fischer, Smolík, Zálešák, Hertlová  

Program: 
1) Průzkumy ČSSI v r. 2009 
2) Soutěže s účastí ČSSI  
3) Plán nových titulů ediční řady  
4) Opatření pro zvýšení počtu členů ČSSI 
5) Změny v zaměření časopisu Systémová integrace  
6) Různé 

 
Prof. Voříšek zahájil zasedaní, uvítal nově kooptované členy Rady a hosty ze společností 
CACIO a  SPIS.  
 

1) Průzkumy ČSSI v roce 2009  
Úvodní informace k připravovaným projektům a průzkumům, na nichž se ČSSI podílí, 
představil Ing. Novotný (katedra IT, VŠE). 
- Projekt Lidské zdroje v ICT – 2.kolo 

Jde o společný projekt VŠE, ČSÚ a ČSSI ve spolupráci se SPIS a CACIO. Projekt 
navazuje na první kolo průzkumu lidských zdrojů v ICT, které proběhlo v letech 2006-
2007. Průzkum přinesl unikátní informace o počtech ICT odborníků v ČR, 
požadovaných znalostech na nově přijímané zaměstnance v IT a aktuální nabídce (a 
kvalitě) absolventů IT oborů VŠ a VOŠ. 
Současný průzkum je rozdělen do dvou částí - průzkum nabídky VŠ (počty a znalosti 
absolventů), což zajišťuje VŠE a průzkum poptávky firem (počty zaměstnanců 
v jednotlivých rolích a požadované znalosti), který zajišťuje ČSÚ. Výsledky z obou 
částí budou stejně jako v prvním kole projektu vzájemně porovnány a připravena 
analýza rozdílů mezi nabídkou VŠ a poptávkou firem (jak z hlediska počtů, tak 
z hlediska struktury znalostí). Výsledky budou porovnány se situací z prvního kole 
průzkumu. 
V současné době byl ukončen sběr dat z VŠ, probíhá sběr dat z podniků v rámci 
šetření ČSÚ. Řešitelský tým zpracovává první předběžné výsledky z VŠ. Předběžné 
výsledky budou spolu s dalšími aktuálními statistikami ČSÚ prezentovány v rámci 
specializovaného workshopu v rámci konference Systémová integrace 2009. Další 
prezentace hlavních výsledků projektu (konečné výsledky z šetření VŠ a šetření 
podniků) je předpokládána v říjnu 2009 v rámci tiskové konference a speciálního 
semináře ČSSI a ČSÚ na toto téma. 
V následující diskusi byly projednávány tyto otázky: 
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� Je navržený seznam znalostí a dovedností dostatečný nebo jsou v současnosti pro 
sledované profesní role požadovány ještě další znalosti a dovednosti (samozřejmě v 
míře odpovídající dané roli)? 

� Je možné naopak některé znalosti a dovednosti vyřadit s tím, že již nejsou 
předpokladem pro úspěšné vykonávání ani jedné z profesních rolí? 

� Jaký očekáváte posun ve struktuře požadovaných znalostí IT odborníka za 5 let (tedy 
v roce 2014)? 

� Které nové role se podle Vás objeví v roce 2014? 
� Je struktura profesních rolí dostatečná?  

Z diskuse vyplynuly tyto závěry: 
� Obsah průzkumu bude doplněn o přednesené náměty, zapracuje Ing. Novotný, 
� Jednotlivé společnosti zastoupené v ČSSI pozvou své pracovníky z personálních 

útvarů na workshop, který se k danému průzkumu bude konat na konferenci SI 2009. 
� Výsledky průzkumu budou více medializovány (semináře, tiskové konference, 

články). 
 

- Projekt IT služby 2010 
Průzkum zajišťuje Technologická platforma – Česká asociace pro IT služby (CITSA). 
Hlavním předmětem činnosti CITSA je vytvořit odvětvové seskupení (tzv. 
technologickou platformu) v oblasti IT služeb jako hnací sílu rozvoje tohoto 
progresivního oboru české znalostní ekonomiky. Mezi základní úkoly CITSA patří 
mapování aktuálního stavu, zpracování scénářů a strategie rozvoje v oblasti IT služeb 
v ČR a koordinace s celoevropskou technologickou platformou  NESSI. 
ČSSI v rámci CITSA garantuje projekt IT služby 2010, jehož cílem je: 

� zmapovat aktuální stav (a překážky dalšího rozvoje) v oblasti využívání IT služeb 
podniky v ČR,  

� zjistit požadované změny ve znalostech IT odborníků v ČR, 
� zjistit aktuální stav výuky v této oblasti na VŠ v ČR, 
� navrhnout opatření pro úspěšný rozvoj v této oblast v ČR. 

V úvodu projektu bude zpracována metodika sběru dat (předpokládáme podobný 
rozsah a strukturu vzorku respondentů, jako v případě projektu Lidské zdroje v ICT) a 
zejména budou vytvořeny dotazníky pro jednotlivé cílové skupiny respondentů. 
Následně bude průzkum proveden prostřednictvím specializované agentury. 
Na jeho základech budou zpracovány další expertní studie s cílem promítnout získané 
výsledky do predikce dalšího rozvoje a témat výzkumu v jednotlivých oblastech řešení 
IT služeb (oblasti ještě nejsou stanoveny, ale předpokládá se zaměření na lidské 
technologické a organizační aspekty spojené s poskytováním a využíváním IT služeb 
v ČR. 
CITSA je financována v rámci programů Czechinvest. Záměr CITSA byl v dubnu 
2009 vybrán k realizaci a nyní probíhají závěrečná smluvní jednání mezi CITSA a 
Czechinvest.  
Po jeho uzavření proběhne detailní upřesnění harmonogramu, identifikace klíčových 
expertů v jednotlivých oblastech spojených s poskytováním a využíváním IT služeb a 
firem (členů CITSA), které na přípravě průzkumu a následných expertních studiích 
budou participovat.  
 

2) Soutěže s účastí ČSSI  
Prof. Voříšek informoval o přípravě soutěže TOP 10 SI v r. 2009. O pravidlech příštího 
ročníku soutěže proběhne diskuse na příštím zasedání rady za účasti hlavního garanta 
soutěže Ing. P. Hujňáka. 
O soutěži Nejlepší diplomová práce roku informoval Prof. Basl a Ing. Kuchař ze 
společnosti ABRA. Jako současný problém vidí nedostatečné obsazení hodnotitelských 
komisí. Slavnostní vyhlášení výsledků bude dne 17.9.2009 na Universitě Hradec Králové. 
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3) Plán nových titulů ediční řady  
O ediční řadě ČSSI realizované v nakladatelství GRADA Publishing informoval Prof. 
Basl. Hlavním problémem je v současné době nedostatek nových titulů. (Dosud bylo 
42000 výtisků nositelem loga ČSSI) 

 
4) Opatření pro zvýšení počtu členů ČSSI 
Prof. Basl přednesl některé náměty na zvýšení počtu členů ČSSI. Prof. Basl ve spolupráci 
s H. Hůrkovou provedou revizi resp. analýzu členské databáze a na zářijovém zasedání 
rady předloží konkrétní návrhy a harmonogram opatření. 

 
5) Změny v zaměření časopisu Systémová integrace  
Prof. Voříšek podal zprávu o aktivitách směřujících k rozšíření tematického záběru 
časopisu SI a k postupným krokům vedoucím k získání nenulového impact faktoru. V této 
souvislosti bude rekonstruována redakční rada časopisu a přijat nový systém pro získávání 
a posuzování nových příspěvků s platností od 1. čísla ročníku 2009 
  
6) Různé 
� Prof. Voříšek informoval o stavu příprav konference Systémová integrace, která se 

bude konat od 8. do 9. června v Paláci Žofín. 
� Doc. Skrbek předložil pozvání na mezinárodní seminář "Inovativní přístupy služeb - 

Service Oriented Management" pořádaný při příležitosti konference „Liberecké 
ekonomické  fórum 2009“ dne 16. září 2009 

 
 

 
Příští zasedání rady ČSSI se koná  

dne 10.9.2009 od 14:00 hod. v zasedací místnosti rektora VŠE. 
 
 
 
zapsala:    Hůrková 
schválil:   prof. Voříšek 


