Řízení ICT v souvislostech
Závěrečné hodnocení konference ICTM 2014
9. ročník odborné konference ICTM 2014 věnované řízení informačních a komunikačních technologií se uskutečnil 10. června 2014. Společně ji
uspořádaly společnost O2 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. Generálním partnerem konference byla společnost O2 Czech Republic, zlatým partnerem konference byla společnost Citrix Systems.
Na konferenci bylo registrováno celkem 109 účastníků, z nich 95 se konference skutečně
zúčastnilo. Výsledky účastnické ankety, v níž participovalo 73 % účastníků, naznačují, že
konference ICTM 2014 přinesla očekávané výsledky. 37 % respondentů hodnotilo téma konference jako vysoce aktuální a 60 % jako aktuální. Zcela nebo z velké části náplň konference
vyhověla očekáváním 96 % respondentů. Stejné procento pak hodnotilo odbornou úroveň
konference jako naprosto vyhovující. Očekávaný přínos konference deklarovalo v anketě
87 % účastníků, pro 7 % byla konference dokonce nadmíru přínosnou. 65 % respondentů
v dotazníku uvedlo, že se určitě zúčastní konference příští, zbývající podmínili přítomnost na
příští konferenci výběrem tématu.
Konferenci zahájili zástupci organizátorů. Za ČVUT v Praze prof. ing. Boris Šimák, CSc.,
vedoucí Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT, a za O2 Czech Republic ředitel
business marketing & intelligence, ing. Pavel Brabenec, MBA. Oba ve svých krátkých
projevech podtrhli zásadní pozitivní význam spolupráce vysoké školy s komerční organizací.
Cílem konference, jemuž byl přizpůsoben i zcela nový aktivní formát, bylo především
diskutovat, ne jen pasívně předkládat. Konference byla rozdělena do čtyř tematických částí,
sekcí, věnovaných vždy určitému okruhu otázek nebo námětů, z nichž většinu položili či
navrhli účastníci předchozích ročníků konference. Zahrnuta byla ale i témata zcela nová
a dnes aktuální. Každou sekci moderoval odborník, specialista na zvolené téma.
K jednotlivým otázkám každého tématu byly připraveny tři až čtyři krátké přednášky, které je
přiblížily, osvětlily a zasadily do kontextu. Diskuse k tématům, které následovaly po každé
přednášce, byly zaznamenány a písemně zpracovány.
I sborník konference, jehož osm předchůdců se stalo nepostradatelnými pomocníky mnoha
specialistů i manažerů, kteří se zabývají řízením ICT, má novou formu. Byl rozdělen do dvou
částí. První, která obsahovala připravené přednášky, obdrželi účastníci při zahájení
konference. Druhou část sborníku, v níž naleznou zpracovaný obsah diskusí, obdrželi
účastníci poštou po skončení konference spolu s konferenčním CD, které mj. obsahuje
i kompletní zvukový záznam konference. Obě části sborníku jsou samozřejmě tištěné
a svázané jako kniha.
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Partneři konference:

Za organizační výbor konference ICTM 2014.
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