
Přijměte prosím srdečné pozvání na 3. seminář z cyklu

HOVORY S INFORMATIKY,
který se koná 25. října 2011 od 9:20 

v bývalém refektáři Emauzského kláštera v Praze, Vyšehradská 49,

jehož hlavní náplní bude

POKRAČUJÍCÍ ROZPRAVA NAD PALČIVÝMI TÉMATY Z PROSTŘEDÍ INFORMATICKÉHO VÝZKUMU 
S VÝZNAMNÝMI PŘEDSTAVITELI INFORMATIKY V ČESKÉ REPUBLICE.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM (http://www.cs.cas.cz/hsi/)
Program navazuje na dva úspěšné loňské semináře z cyklu Hovory s informatiky, které posloužily pracovním skupinám složeným 
z informatických osobností akademické i komerční sféry k vytipování konkrétních témat v rámci tří hlavních problémových okruhů. 
Uvedená témata byla zpracována ve specializovaných studiích, které vychází v druhém ročníku sborníku Hovory s informatiky 2011. Hlavní 
myšlenky těchto studií budou krátce představeny na tomto 3. semináři z cyklu Hovory s informatiky ve třech odpovídajících tématických 
diskusních panelech, kterých se kromě autorů studií zúčastní i další panelisté se svými příspěvky a otázkami. V rámci panelů bude prostor 
pro rozhovor všech zájemců z řad účastníků. Seminář bude zahájen krátkou přednáškou náměstka ministra MŠMT prof. Wilhelma o přípravě 
vysokoškolského zákona. Program semináře je navíc obohacen o dvě zvané přednášky a o veřejnou tiskovou konferenci za účasti médií.

REGISTRACE A FINANČNÍ PODPORA ÚČASTNÍKŮM:

Z důvodů omezené kapacity refektáře si dovolujeme účastníky
požádat o včasnou registraci (zdarma). Na semináři bude zajištěno
občerstvení (včetně oběda) a pro mimopražské účastníky nabízíme 
možnost úhrady cestovného, příp. ubytování.

podrobné informace na http://www.cs.cas.cz/hsi/

ORGANIZÁTOŘI:
Seminář pořádá projektový tým z Ústavu informatky AV ČR, v.v.i., ve 
spolupráci s partnery (z MFF UK, FEL ČVUT, VŠE) v rámci projektu SoSIReČR 
Sociální síť informatků v regionech ČR (operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost). Informace o dalších aktvitách tohoto projektu lze 
nalézt na webových stránkách

http://www.sosirecr.cz/ ,   resp.   http://www.cs.cas.cz/sosirecr/ .
Zapojení představitelů ICT firem do přípravy semináře zaštítila 
Czech ICT Alliance.

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
partner projektu SoSIReČR

9:20 / Zahájení

9:30 / úvodní přednáška Legislativní rámec reformy vysokého školství 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (náměstek ministra pro výzkum a VŠ, MŠMT ČR)

9:50 / I. panel Hodnocení informatického výzkumu

prezentace hlavních myšlenek studií (à 10 min.):

Hodnocení výzkumu v informatice - přístupy a problémy 
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (FI MU Brno)

Jak se hodnotí informatika v Nizozemí 
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ředitel ÚI AV ČR Praha)

Komparativní studie metodiky hodnocení dle RVVI a dle citačních indexů 
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ředitel ÚTIA AV ČR Praha)

další panelisté: 
doc. RNDr. František Ježek, CSc. (prorektor pro výzkum ZČU Plzeň) 
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (děkan MFF UK Praha) 
RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. (zástupce ředitele ÚVAFM OU Ostrava)

11:00 / Káva a občerstvení

11:25 / veřejná tisková konference na téma 
Hodnocení vědy a spolupráce akademické a průmyslové sféry v oblasti ICT

úvodní slovo (à 10 min.): 
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (vedoucí Katedry kybernetiky, FEL ČVUT Praha) 
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (zástupce ředitele MÚ AV ČR Praha)

další účastníci: 
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (člen předsednictva AR AV ČR) 
Ing. Martin Tlapa, MBA (náměstek ministra MPO ČR) (účast v jednání) 
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. (náměstek ministra pro výzkum a VŠ, MŠMT ČR)

12:10 / zvaná přednáška Metody výzkumu v současné teoretické informatice 
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (ředitel ITI, MFF UK Praha)

12:30 / Oběd

13:40 / zvaná přednáška Dámy a gentlemani v informatické profesi 
RNDr. Michal Chytil, DrSc. (ANIMA Praha, s.r.o.)

14:00 / II. panel Spolupráce s ICT firmami v oblasti výzkumu a vzdělávání

prezentace hlavních myšlenek studií (à 10 min.):

Spolupráce vysokých škol a firem - globální perspektivy i lokální zkušenosti 
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (proděkan FI MU Brno)

Informační technologie - požadavky a realizace vzdělávacího procesu 
Ing. Jaroslav Zelený, CSc. (IBM Česká republika, s.r.o., Praha)

Účast ČR ve společných technologických iniciativách ARTEMIS a ENIAC 
Ing. Jiří Kadlec, CSc. (vedoucí oddělení, ÚTIA AV ČR Praha)

další panelisté: 
Ing. Karel Obluk, Ph.D. (technický ředitel AVG Technologies CZ, s.r.o., Brno) 
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (rektor VŠB-TU Ostrava) 
Ing. Michal Zálešák (výkonný ředitel Czech ICT Alliance, Praha) 
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík (proděkan FIT VUT Brno)

15:10 / Káva a občerstvení

15:35 / III. panel Společenský, kulturní a regionální kontext informatiky

prezentace hlavních myšlenek studií (à 10 min.):

K recepci informatiky v kontextu společenských věd: Obrat k softwaru 
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (FF MU Brno)

Některé črty znalostní společnosti z pohledu informatika 
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. (ÚI FpF SLU Opava)

Nevhodné postupy ochrany dat - základní hrozba pro informatiku 
prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (MFF UK Praha)

další panelisté: 
RNDr. Michal Chytil, DrSc. (ANIMA Praha, s.r.o.) 
P. Ing. Vojtěch Ondřej Soudský, OP (biskupský vikář pro školství a vzdělávání, Plzeň) 
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. (FEI VŠB-TU Ostrava)

16:45 / Konec
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