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Česká společnost pro systémovou integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 7.9.2010

Přítomni: Bednár, Basl, Čapek, Dohnal, Melichar, Nettl, Pour, Skrbek, Sodomka, Souček,
Šafařík-Pštrosz, Tvrdíková, Voříšek, Hůrková,

Omluveni: Maisner, Drnek, Šimon

Hosté: Hübner, Marčan (CACIO), Pilz (ICT Unie)

Program:
1. Studie Digitální cesta k prosperitě
2. Role ČSSI v soutěži o nejlepší informatickou diplomovou práci roku (Basl)
3. Stav časopisů Systémová integrace a Journal of Systems Integration (Hůrková)
4. Různé
 semináře ČSSI (vedoucí sekcí a Hůrková)
 návrh diskusního tématu pro příští zasedání rady

Prof. Voříšek zahájil zasedaní, uvítal přítomné a seznámil s programem.

1) Studie Digitální cesta k prosperitě ČR
Souhrnnou informaci ke zpracované studii Digitální cesta k prosperitě ČR přednesl Prof.
Voříšek. Na přípravě studie se podílely VŠE, ČSSI a ICT Unie.
V současné době má dokument finální tvar. Byl oponován na úrovni náměstka ministra
financí a náměstka ministra průmyslu a obchodu. Jedná se o možnosti jeho oponentury na
MŠMT a NERV. Na zasedání rady byli přizváni i zástupci CACIO (Ing. Hübner Ing.
Marčan), kteří byli předem s dokumentem seznámeni,
Dokument zahrnuje kromě souhrnného materiálu několik dílčích doplňujících studií, a to:
  „Role ICT sektoru v hospodářství ČR“
 „Analýza ekonomiky ČR podle míry využití ICT“
 „Pozice ČR a EU ve  světě digitální konkurenceschopnosti“
 „Efekty spojené s nasazením ICT“
 „Lidské zdroje v ICT“
 Knihovna případových studií inovativního nasazení ICT s významnými dopady pro

společnost
 „ICT a konkurenceschopnost České republiky“

Cílem studie je vytvořit podklad pro diskusi politiků, ekonomů a odborníků z jednotlivých
sektorů ekonomiky o cestách zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Zahrnuje mimo jiné
následující body:
 vymezení vztahu konkurenceschopnosti ekonomiky a ICT sektoru, faktorů, které na

tento vztah působí,
 struktura pracovníků působících v sektoru ICT v ČR, jejich rozdělení podle velikosti

organizací, v nichž působí a možnosti a problémy, které jsou s tím spojeny,
 struktura ICT sektoru z pohledu poskytovaných služeb a vyráběných produktů, jejich

vliv na konkurenceschopnost ekonomiky,
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 vliv ICT na výkonnost a efektivnost veřejné správy,
 analýza pozice ČR ve srovnání s vyspělými státy v poskytování ICT služeb s vysokou

přidanou hodnotou,
 návrh rámce řízení konkurenceschopnosti ČR,
 specifikace prioritních odvětví v ČR ve vztahu k posilování její konkurenceschopnosti

a specifikace podmínek pro zařazení odvětví mezi prioritní odvětví
konkurenceschopnosti,

 návrh opatření pro podporu konkurenceschopnosti.

Z diskuse vyplynuly tyto hlavní náměty:
 konstatování, že současný přesun poskytování ICT služeb (v rámci např. servisních

center) z ČR do jiných zemí je dán nižšími náklady, by mělo být upraveno ve smyslu
„je dán lepšími pracovními a provozními podmínkami pro tyto služby v jiných
zemích“,

 měly by být jasně vymezeny termíny „technologická vyspělost“ a digitální
vzdělanost“,

 je třeba zdůraznit, že iniciativa spojená se studií může znamenat vynaložení dalších
nákladů, ale na druhé straně přinese podstatně větší efekty,

 do řešení a realizace studie a navrhovaných opatření by měly vstoupit profesní a
odvětvové svazy,

 je nezbytné jmenovat a vytvořit skupiny expertů i mimo ICT, kteří budou pracovat na
dalším rozpracování studie a přípravě realizace jednotlivých navrhovaných opatření,

 termín „průmysl“ (slide 18) je třeba nahradit „termínem „podnikatelský sektor“,
 termín „celý katalog veřejných služeb“ je třeba nahradit termínem „první verze

katalogu veřejných služeb“ (slide 19),
 v souvislosti s opatřeními v oblasti školství je nutné zdůraznit potřebu zavést

konkurenci do školství,
 návrh řešení portálu gramotnosti a celoživotního vzdělávání přesunout k opatřením

spojeným s veřejnou správou,
 v souvislosti se školstvím, je nutné zdůraznit potřebu podstatného zlepšení výuky

jazyků, nedostatečná jazyková vybavenost např. snižuje konkurenceschopnost při
obchodních jednáních

 na slidu 23 provést formální úpravy textu,
 otázky zvyšování flexibility pracovního trhu přesunout na první úroveň navrhovaných

opatření,
Zástupci CACIO vyslovili souhlas se závěry dokumentu a s uvedením loga a  jména
společnosti na závěrečném dokumentu.

Dne 6.10.2010 v 10,00 bude na VŠE presentace zpracované studie pro média za
přítomnosti zástupců MF ČR a MPO ČR a dalších orgánů. Rada ČSSI souhlasí s
pozváním zástupců opozice tj. Ing. Březiny za ČSSD.
Předpokládá se, že na to bude navazovat druhá etapa diskusí a oponentur k předloženým
návrhům.

2) Role ČSSI v soutěži o nejlepší informatickou diplomovou práci roku (Basl)
V letošním roce probíhá již pátý ročník této soutěže a dne 9.9.2010 se koná na VUT Brno
finále s vyhlášením vítězů. Zájem o tuto soutěž dokazuje mj i nárůst počtu přihlášených
diplomových prací (oproti prvním ročníkům o 50%). Hodnocení probíhá v sekcích  dle
tématického zaměření DP (v letošním roce bylo 7 sekcí). Hlavním organizátorem je firma
ABRA. ČSSI zajišťuje styk s VŠ a universitami a účast v sekcích, s tím že ABRA
zajišťuje účast firem, jednak jako hodnotící členy v sekcích pro danou problematiku ze
strany praxe a jednak také jako sponzory soutěže. Prof. Basl požádal radu ČSSI o pomoc
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právě při výběru a získávání firem, protože např. pro letošní ročník se nepodařilo získat
žádnou firmu pro zastřešení témat z oblasti zdravotnictví a veřejné správy.

3) Stav časopisů Systémová integrace a Journal of Systems Integration (Hůrková)
Vydavatelem obou časopisů je ČSSI. Časopis. Systémová integrace je vydáván od roku
1994, šéfredaktorem je doc. Pour. V roce 2008 byl zařazen Radou pro rozvoj vědy a
výzkumu mezi uznávané recenzované časopisy a stal se tak důležitou publikační
platformou zejména pro akademickou sféru ČSSI. V letošním roce prošel kontrolou a
jeho zařazení bylo opětovně potvrzeno.V současné době je vydáván jednak tištěný ve
sníženém nákladu a jednak Online na webu ČSSI /ISSN 1804-2716 (online), ISSN 1210-
9479 (print)/. Články mohou být  publikovány jak v češtině, tak v angličtině. Zájem o
časopis, díky jeho zařazení, ze strany autorů značně stoupl, což umožňuje větší výběr a
zajištění vyšší kvality.

Druhým časopisem je Journal of Systems Integration  - ISSN 1804-2724 a šéfredaktorem
je prof. Molnár. Časopis je vydáván pouze elektronicky www.si-journal.org . Jeho
založení vychází z potřeby impaktovaného časopisu pro oblast informatiky dané
narůstajícími požadavky grantových agentur i Ministerstva školství, aby výstupy
vědecko-výzkumné činnosti byly dokladovány formou publikací v impaktovaných
časopisech. Cílem tohoto časopisu je získání nenulového impaktu. Vzhledem k tomu, že
tohoto cíle lze dosáhnout cca v horizontu 3 let, budeme také na základě prvních 4 čísel
žádat RRVV o zařazení mezi uznávané recenzované časopisy, což je významné pro
tuzemské autory resp.pro hodnocení jejich publikační činnosti.
Časopis je vydáván od 2010 a 31.října 2010 vyjde jeho 4. číslo.
Časopis je zaregistrován v hlavních vyhledávačích - Google.com, Bing.com a Yahoo.com
a na řadě specializovaných stránkách vč. Google Scholar. Po vydání 4.čísla tohoto
ročníku požádáme také o zařazení do prestižní databáze SCOPUS. Národní knihovna ČR
nám nabídla zařazení do projektu Webarchiv, který je součástí kulturního dědictví. Na
základě toho jsou články autorsky chráněny speciální licencí Creative Commons
Attribution.
Používaný redakční systém umožňuje sledovat čtenost jednotlivých článků (celých
článků nikoliv abstraktů - ty jsou sledovány samostatně): u dvoučíslí (1/2) z  30.4.2010 je
průměrná čtenost 301 (v rozpětí 212 - 380) a u 3. čísla z 31.července 2010 (=za 5 týdnů)  je
průměrná čtenost 122 (v rozpětí 101-162).
Vzhledem k tomu, že časopis splňuje veškeré podmínky požadované Thomson Reuters
pro zařazení časopisu do Web of Science, bude úkolem pro příští rok podat žádost do
centrály TR ve Philadelphii o zařazení mezi sledované časopisy s cílem získání impakt
faktoru.

4)  Různé
a) semináře ČSSI (Hůrková)
Z plánovaných seminářů byly realizovány 2 semináře:
 Enterprise Content Management, jeho současnost a budoucnost (odborný garant Ing.

Kunstová, KIT VŠE) - únor 2010
 Cloud Computing: hype, realita, výhody a výzvy (přednášející: Doc. Dr. George

Feuerlicht (University of Technology, Sydney) - duben 2010
Původně plánovaný seminář na květen 2010 "Procesně řízená veřejná správa očima

občana" (odborný garant prof. Řepa. KIT VŠE) byl změněn na workshop "Problematika
procesního řízení ve veřejné správě", který proběhn ve spolupráci se slovenskou spol.
INTER M&K v průběhu října na VŠE. Budou pozváni členové ČSSI
Další plánované semináře:
 Enterprise Architecture (odborný garant Ing. Gála) - říjen 2010
 Inovace informačních systémů (odborný garant prof. Basl KIT VŠE) - leden 2011
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 Využití sociálních sítí pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací - únor 2011
 Nástroje a metody řízení virtuálních projektových týmů - duben 2011

(u obou posledních témat - odborným garantem prof. Molnár KIT VŠE ve spolupráci
s FF Masarykovy university v Brně

b) návrh diskusního tématu pro příští zasedání rady:
Prof. Voříšek předložil návrh diskusního tématu: Diskuse o obsahovém zaměření
magisterského oboru „Řízení služeb veřejné správy“. (vystoupí: Ing. Melichar
(CORTIS Consulting) , doc. Pour, dále budou pozváni: Ing. Zelený (IBM), Ing.Zajíček
(MF ČR),  Doc. Putnová (PS ČR). Rada ČSSI s návrhem souhlasí.

Příští zasedání rady ČSSI se koná
dne 15.12.2010 od 14:00 hod. v zasedací místnosti rektora VŠE,

1. poschodí NB č.dv. 169

zapsala:    Hůrková
schválil:   prof. Voříšek


