Správně řídit i co nevlastníme
Závěrečné hodnocení konference ICTM 2013
8. ročník odborné konference věnované řízení informačních a komunikačních technologií ICTM
2013 se uskutečnil 19. června 2013. Společně ji uspořádaly společnost Telefónica Czech Republic a
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze. Záštitu nad konferencí převzala česká
pobočka mezinárodně působící neziskové organizace IT Service Management Forum, itSMF Czech
Republic, a profesní sdružení ICT UNIE. Generálním partnerem konference byla společnost
Telefónica Czech Republic, zlatými partnery konference byly společnosti Cisco Systems, Citrix
Systems a Veeam Software.
Na konferenci bylo registrováno celkem 93 účastníků, z nichž 79 se jí
skutečně zúčastnilo. Výsledky vyhodnocení účastnické ankety ukazují,
že 97 % respondentů považovalo téma konference za aktuální či vysoce
aktuální. Rovněž náplň konference odpovídala předpokladům 95 %
respondentů. Pro 86 % z nich byla přínosná a pro 14 % dokonce vysoce
přínosná. 88 % respondentů hodnotilo pozitivně i odbornou úroveň
konference. 56 % dotázaných rovněž vyjádřilo svůj zájem zúčastnit se příštího ročníku konference
ICTM 2014, 42 % podmiňuje svou účast výběrem tématu konference.
Cílem osmého ročníku konference ICTM bylo poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro
různé přístupy a názory vztahující se k problematice řízení procesů poskytování a využívání
informačních a komunikačních technologií jako služby v komoditizovaném prostředí. V úvodu
konferenci pozdravil profesor Boris Šimák, vedoucí Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT, a ze
záznamu také ing. Vít Šubert, ředitel pro ICT a Presales společnosti Telefónica Czech Republic.
Klíčovou přednášku o trendech cloud computingu a technologiích, které se za nimi skrývají, přednesl
ing. Ivo Němeček ze společnosti Cisco Systems. Partnerské organizace ve svých vstupech představili
Václav Olejník za společnost Telefónica, Vladimír Jelen za společnost Veeam Software a Karel Hodík
za společnost Citrix Systems. Série přednášek a posterů pokryla problematiku konference
z nejrůznějších aspektů. Obzvlášť dobře byla například hodnocena vystoupení Radima Polčáka
věnované právním aspektům odpovědnosti za data u cloudových služeb či Dariny Vodrážkové, jež
osvětlilo problematiku licencí při poskytování ICT služeb. Velmi pozitivně byl rovněž hodnocen
sborník konference, zejména překlady nejnovějších norem a standardů, které obsahuje. Sborník
příspěvků konference se již tradičně stává další klíčovou a v českém jazyce výjimečnou publikací
monotematicky zpracovávající danou oblast.
Za organizační výbor konference ICTM 2013.
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