
Česká společnost pro systémovou 
integraci

Zápis ze zasedání rady ČSSI dne 8.12.2011

Přítomni: Čapek, Drnek, Melichar, Pour, Skrbek, Šafařík-Pštrosz, Šlezingr, Tvrdíková,  
Voříšek, Hůrková, 

Omluveni: Basl, Bednár, Dohnal, Maisner, Nettl, Sodomka, Szabó, Šimon  

Hosté:Novotný (KIT VŠE), 

Program:

1) Diskuse k výsledkům průzkumu „Nabídka a poptávka po IT odbornících v ČR“ 
2) Plán seminářů, průzkumů a dalších akcí na rok 2012
3) Zhodnocení a plán publikačních aktivit ČSSI
4) Různé

Prof. Voříšek zahájil zasedaní, uvítal přítomné členy Rady ČSSI a seznámil s programem zasedání.

1) Diskuse k výsledkům průzkumu „Nabídka a poptávka po IT odbornících v ČR“ 
(presentace doc. O.Novotný – KIT VŠE)

Problémem nových investorů do oblasti ICT služeb stejně tak jako firem v ČR zavedených je dlouhodobý 
nedostatek volných a kvalitních ICT odborníků na trhu práce. Investoři často řeší tento nedostatek dovozem 
IT specialistů ze zemí východní Evropy, případně přeškolováním absolventů oborů primárně nezaměřených 
na IT. Vysoká škola ekonomická ve spolupráci s ČSSI provedla v uplynulých letech řadu výzkumů, které 
mapovaly jednotlivé součásti pracovního trhu ICT odborníků. Na závěry těchto výzkumů reagovala řada  
výzkumných  škol  a  byly  reflektovány  i  v klíčových  dokumentech  strategického  rozvoje 
konkurenceschopnosti  České republiky.  V uplynulém roce provedli  členové řešitelského týmu  další  kolo 
tohoto výzkumného projektu.

Pokud jde o zdroje reprodukce IT odborníků, bylo konstatováno, že:

 V ČR bylo v roce 2010 cca 220 000 IT odborníků (struktura a další detaily viz web www.cssi.cz),

 mezi roky 2007 a 2010 bylo pro obnovu stávajícího stavu 220 000 IT odborníků v ČR potřeba 
7 200 nových zaměstnanců s VŠ vzděláním,

 19 % nárůst počtu ICT odborníků tuto potřebu řádově zvýšil (30 000),

 přestože výrazně vzrostl počet absolventů ICT oborů (16 000), je tento nárůst nepostačující a cca 47% 
absolventů přišlo z jiných oborů,

 pro zachování současného stavu (nebudeme- li uvažovat nové investice a rozvojové projekty) bude 
v letech 2011 - 2013 třeba cca 4100 nových IT odborníků ročně - z toho 65% (cca 2700) s VŠ 
vzděláním. Negativně ale proti tomuto požadavku působí i demografické trendy.

Závěry a doporučení vyplývající z presentace jsou následující:
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 na IT pracovním trhu v ČR existují výrazné disproporce mezi poptávkou a nabídkou. Tyto disproporce 
se týkají jak počtu IT odborníků, tak struktury jejich znalostí,

 s ohledem na demografický vývoj lze očekávat v dalších 5-10 letech zhoršování situace,

 VŠ nejsou motivovány k tomu, aby produkovaly absolventy se strukturou znalostí požadovanou na trhu 
práce,

 tato situace ohrožuje konkurenceschopnost ČR a další příliv investic do služeb s vysokou přidanou 
hodnotou a je třeba změnit způsob řízení a financování VŠ,

 potřeba nových absolventů IT oboru v letech 2007-10 rostla, a to navzdory ekonomické krizi – bylo 
přijímáno téměř 50% absolventů z jiných než IT oborů,

 zaměstnavatelé zjistili, že jejich nároky na nové absolventy byly nereálné a snížili svoje požadavky na 
znalosti ICT specialistů,

 tím však firmám vznikají dodatečné náklady na doškolování nových zaměstnanců,

 školy reagovaly na zvyšující se poptávku po ICT odbornících -  kvantitou, nikoliv kvalitou,

 absolventům chybí zejména non IT znalosti (T-shape knowledge),

 chybí podpora technického vzdělání (matematika by měla být povinným předmětem maturity-  z 98tis. 
studentů z matematiky maturovalo v r. 2011 pouze 34tis., obtížnější zkoušku z matematiky si zvolilo jen 
5700!!),

 MŠMT v limitech počtů financovaných studentů stále nebere ohled na rozdíly mezi poptávkou a 
nabídkou na trhu práce,

 VŠ budou muset lépe reagovat na požadovanou strukturu znalostí absolventů, jinak vzniknou vysoké 
celospolečenské náklady a pokles atraktivity ČR pro investory.

V rámci diskuse byly presentovány zejména tyto názory:

 platy IT odborníků ve veřejné správě jsou na úrovni 61 % platů v komerční sféře. Nezmění-li se situace, 

bude pro veřejnou správu téměř nemožné se dostat ke kvalitním IT odborníkům  VS bude muset 
podstatně více využívat centra sdílených služeb a SaaS,

 jedním z přístupů k podpoře oborů IT na VŠ může být dotované školné právě pro tyto a technické 
obory,

 v průzkumu zjištěný pokles požadavků na znalosti absolventů je spojen tlakem trhu na snižování cen 
služeb, 

 studenti na VŠ by měli být daleko více vedení k samostatnému řešení problémů, než k faktografickým 
znalostem,

 studenti již na základních a středních školách by se měli seznamovat nejen s programovými nástroji 
(Word atd.), ale s aplikacemi většího rozsahu, jako je např. informační systém pro řízení školy,

 bylo konstatováno, že VŠ mají intenzivněji formulovat požadavky na střední školy, např. že matematika 
a angličtina by měly patřit k povinným předmětům na středních školách a součástí maturit,

 na TU Liberec jsou pozitivní zkušenosti s „dětskou technickou univerzitou“, kde již nejmenší děti 
získávají první technické poznatky a zkušenosti,

 problém omezených dotací pro státní vysoké školy z MŠMT limituje počet přijímaných studentů, 
nepřijatí studenti pak odcházejí na soukromé VŠ, které jsou často na podstatně nižší úrovni než školy 
státní,

 bude účelné vytvořit pracovní skupinu ČSSI, ICT Unie a MPO pro vzdělávání, která by se výše 
uvedenými problémy zabývala a připravovala podklady pro příslušné státní orgány. Na jednání skupiny 
bude přínosné pozvat náměstka MŠMT Prof. Wilhelma.
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2) Plán seminářů, průzkumů a dalších akcí na rok 2012

H. Hůrková podala přehled realizovaných seminářů od října do prosince a o připravovaných seminářích na 
první pololetí 2012:

 V říjnu 2011 proběhl seminář na téma: Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR. 
Seminář byl realizován v kooperaci ČSSI a KIT VŠE v rámci projektu OPVK: Sociální síť informatiků 
v regionech ČR. Seminář se konal v Kongresovém centru U Hájků v Praze na Poříčí. Garantem 
semináře byl doc. Novotný (KIT VŠE)

 „Cloud Computing – výhody a výzvy“. Seminář se koná 16.12.2011 na VŠE. Garantem je doc. 
Feuerlicht (KIT VŠE, UTS Sydney)

 „Nové přístupy k řízení IT architektur ve veřejné správě“. Seminář se bude konat 9.2.2012 na VŠE. 
Garantem semináře je prof. Vořišek (KIT VŠE)

 Pro březen byl nabídnut seminář zaměřený na služby veřejné správy, jehož garantem bude 
Ing. Melichar (CORTIS Consulting).

 Na duben je připravován seminář na téma „Sociální sítě a Competitive Inteligence“. Garantem semináře 
je prof. Molnár (KIT VŠE)

 V květnu 2012 je plánován ve spolupráci se společností Internet Info seminář zaměřený na názory a 
zkušenosti vybraných osobností z IT i byznys prostředí ČR. Garantem semináře je Ján Šimančič 
(Internet Info) 

 V červnu se bude konat seminář „Business inteligence v podnikové praxi“. Garantem semináře je 
doc. Pour (KIT VŠE)

3) Zhodnocení a plán publikačních aktivit ČSSI

 Ediční řada „Management v informační společnosti“ je vydávána nakladatelstvím Grada Publishing od 
roku 2000 a každoročně se jedná o 2-3 tituly (jednak zcela nové tituly, jednak další, resp. aktualizovaná, 
rozšířená a výrazně přepracovaná vydání dříve vydaných knih). Příkladem opakovaných vydání jsou 
např. tituly Podniková informatika (Gála a kol.), Podnikové procesy (Řepa) a Podnikové informační 
systémy (Basl, Blažíček). 

Pro vydání v příštím roce jsou připravovány následující tituly:
Tvorba informačních systémů (Voříšek J. a kol.) 
Procesně řízená organizace (Řepa V). 
Podnikové informační systémy (Basl J., Blažíček R.)

Další informace k tomuto bodu předložili v písemné podobě Prof. Basl a Ing. Drongová (Grada 
Publishing). Dokument je přílohou tohoto zápisu.

 Doc. Pour informoval o stavu časopisu Systémová integrace, který vychází od roku 1994 v tištěné 
podobě a v elektronické podobě od roku 2010 s vlastním ISSN (http://www.cssi.cz/cssi/systemova-
integrace). V tomto roce byla vydána speciální příloha časopisu SI k č. 2 u příležitosti konference 
Systémová integrace. Příloha obsahovala vybrané příspěvky z konference. Časopis byl nově zařazen do 
databází DOAJ (Database of Open Access Journals), v současné době jedna z nejvýznamnějších 
databází používaná většinou mezinárodních knihoven. Zařazení do této databáze je také jedním 
z hodnotících kritérií pro přijetí do databáze SCOPUS.

 Informaci o stavu druhého časopisu vydávaného ČSSI - Journal of Systems Integration podala H. 
Hůrková. Časopis je vydáván pouze elektronicky (http://www.si-journal.org/index.php/JSI), pravidelně 
čtvrtletně od roku 2010. Osm vydaných čísel časopisu obsahuje cca 50 % zahraničních příspěvků. 
Redakční systém nabízí přehledy přístupů k jednotlivým článkům, bylo zaznamenáno, že některé články 
dosahují až 4 500 přístupů. Časopis je indexován v řadě světových databází, včetně DOAJ. Po uplynutí 
požadované doby trvání časopisu bude podána žádost o zařazení do databáze SCOPUS. 

4) Různé
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 Doc. Pour informoval o převodu prostředků z Centra pro business inteligence, které končí svoji 
činnost, do ČSSI. Prostředky budou využity pro přípravu semináře Business inteligence v červnu 
2012, pro přípravu tematického čísla časopisu k Business inteligence a k podpoře sekce BI 
v rámci soutěže Nejlepší diplomová práce roku. H. Hůrková bude v tomto směru informovat Ing. 
Kuchaře (ABRA software). 

 Rada ČSSI souhlasí se spoluprací ČSSI s FITPRO na programu 18 sympozia EDI(FACT a EB) 
pořádaného 19.4.2012.

 Ing. Melichar informoval o nabídce společnosti Management MANIA zahrnující mediální 
podporu seminářů a publikací ČSSI.  Tato společnost byla již mediálním partnerem konference 
SI2011. Rada tuto nabídku uvítala a H. Hůrková byla pověřena jednáním s tou společností o 
dalším postupu.

 Zasedání rady ČSSI proběhnou v roce 2012 v těchto termínech: 22.března, 14. června, 
20.září a 13.prosince, vždy od 14:00.

Příští zasedání rady ČSSI se koná 
dne 22.3.2012 od 14:00 hod. v zasedací místnosti FIS VŠE,

4. poschodí NB č.dv. 403

Příloha: Materiál pro jednání Rady ČSSI k bodu: Zhodnocení a plán publikačních aktivit ČSSI 
- Ediční řada „Management v informační společnosti“ v nakladatelství Grada Publishing

zapsala:    H.Hůrková

schválil:   prof. Voříšek
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