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SíťIT: Portál na podporu sociální 
sítě informatiků v ČR 

http://www.sitit.cz/ 
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Projekt SoSIReČR 

• SoSIReČR = Sociální síť informatiků v 
regionech České republiky 

• Projekt je hrazen z rozpočtu Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR 
– OPVK ... 2.4 Partnerství a sítě 

• Cíle projektu: podpora komunikace a 
spolupráce mezi IT profesionály, univerzitami, 
firmami i veřejným sektorem v ČR  

• Více na: http://www.sosirecr.cz/ 
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Projekt SoSIReČR 

• Oblasti řešení projektu: 

– partnerství a sítě v terciárním vzdělávání v 

regionech 

– lidské zdroje v IT 

– semináře Hovory s informatiky 

– webový portál SíťIT jako podpora sítě 

 prezentace  

na dnešní 

tiskové  

konferenci 
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Projekt SoSIReČR 
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Partnerství a sítě v terciárním 

vzdělávání 

• Zapojení sítě osob cílové skupiny na 

regionálních VŠ/VOŠ 

– přednášky a semináře prezentující úspěšné 

projekty spolupráce různých IT komunit (subjektu) 

– sběr funkčních požadavku na portál 

– testování portálu budoucími uživateli 

– vybudování databáze doporučených studijních 

materiálu pro IT obory 
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Lidské zdroje v IT  

• Průzkum poptávky  a nabídky IT absolventů 
na trhu práce v ČR 
– průzkum požadavků českých firem na počty a 

znalosti absolventů IT oborů VŠ (odpovědi z více 
než 1000 firem) 

– průzkum znalostí absolventů IT oborů VŠ  (více 
než 200 oborů) 

– projekce v budoucnu požadovaných znalostí 

– výsledky k dispozici i v regionálním členění 

– speciální část portálu SíťIT s prezentací výsledků 

– řada workshopů a prezentací jak pro 
akademickou sféru, tak pro firmy z praxe 
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Hovory s informatiky 

• čtyři semináře z cyklu "Hovory s informatiky„:  
– na MFF UK v Praze (červen 2010),  

– v Mikulově (říjen 2010),  

– v Emauzích v Praze (říjen 2011),  

– u Milosrdných bratří v Brně (červen 2012).  

• kromě toho pracovní setkání na informatických 
konferencích v ČR 

• účast: významné osobnosti informatiky v ČR 

• tři sborníky  

• fundovaný základ pro rozhovor o důležitých 
otázkách z prostředí informatického výzkumu, 
řízení vědy  
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Motivace - sociální sítě 

• populární online sociální sítě: 
– MySpace (http://www.myspace.com) ~ 275 milionů uživatelů,  

– Facebook (http://www.facebook.com) ~ 845 milionů uživatelů  

– Orkut (http://www.orkut.com) ~ 100 milionů uživatelů 

• speciální kategorie: profesionální sociální sítě:  
– LinkedIn (http://www.linkedin.com) ~ 100 milionů uživatelů, 

– Academia.edu (~ 1,2 milionů akademiků)  

– HR.com ~ 0,194 milionů uživatelů – největší sociální síť 
profesionálů pro lidské zdroje 

– ResearchGate  (http://www.researchgate.net) ~  0,9 milionů 
uživatelů 
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Proč nám nevyhovují?  

• populární online sociální sítě: 
– MySpace, Facebook, Orkut 

• speciální kategorie: profesionální sociální sítě:  
– LinkedIn, Academia.edu, HR.com, ResearchGate   

 

1. Nepracují se strukturovanými profily 

2. Jsou univerzálně zaměřené (nikoliv jen na IT) 

3. Nemají garantovanou dostupnost dat (SLA) 

4. O funkčnosti a změnách rozhoduje provozovatel, 
nikoliv IT komunita v regionech ČR 

5. Nelze jim svěřit osobní údaje 
– Není známo zda neukládají osobní údaje mimo EU 

– Ukládání osobních dat mimo EU vyžaduje zvláštní režim 
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Problémy spolupráce mezi 
akademickou sférou a praxí 

• Běžná situace: 

– firma přichází na VŠ a snaží se zjistit, kdo se zabývá 
výzkumem, který by pomohl firmě v řešení jejích 
problémů 

• Problém: komunikace 

– pro firmu je časově velmi náročné získat základní 
informaci o tom, kdo co na českých VŠ dělá 

– firma musí informace zjišťovat na jednotlivých VŠ, 
ale často neví, koho má kontaktovat a kde získat 
informace o zaměření akademiků 
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Konkrétní situace (MFF UK, rok 2009) 

Hledáme experta na 
počítačové zpracování 
přirozeného jazyka, 
extrakci znalostí z textů a 
jejich databázové 
zpracování a propojování 
pro náš projekt 
inteligentního 
vyhledávání v projektové 
dokumentaci. 

Zabývám se výzkumem v oblasti počítačové 
lingvistiky (zpracování přirozeného jazyka, 
porozumění textu, automatické překlady) 

Provádím výzkum v oblasti extrakce znalostí 
a jejich zpracování pomocí technologií 
sémantického webu. 

??? 
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Konkrétní situace (MFF UK, rok 2009) 

• Situace dopadla naštěstí dobře pro obě strany: 
• Ve firmě pracoval student MFF UK, jehož učitel se zabýval 

extrakcí a databázovým zpracováním znalostí a znal 
kolegyni z jiné katedry na MFF UK, která se zabývala 
počítačovým zpracováním přirozeného jazyka. 

• Student na firemním večírku hovořil se šéfem firmy o jeho 
záměru a informoval jej o svém učiteli. 

• Firma vytvořila s MFF UK partnerství a dnes pracují na 
společném projektu. 

• Takové řešení ale není efektivní, spousta 
partnerství se nenaváže, protože se firmy s 
výzkumníky nemohou najít. 
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Jako výzkumníci jsme přišli s požadavkem ... 

• Využít nebo vybudovat portál, který by pomocí 
společného jazyka umožňoval akademikům 
strukturovaně vyjádřit nabídku a firmám poptávku ... 

– možnost vybudovat jednotné místo, kde firma bude 
moci přesně vyhledávat v databázi výzkumníků 

• ... a navíc si neuzamkl data vyplněná komunitou jen pro 
sebe 

– data budou v budoucnu zajímavá i mimo samotný 
nástroj 

– bude tedy potřeba (anonymizovaná) data sdílet pro 
opakované použití 

• v jiných nástrojích, pro různé účely 
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Společný jazyk 

• Potřebný společný jazyk už v akademické (IT sféře) 
existuje = ACM klasifikace oblastí IT výzkumu 

– http://www.acm.org/about/class/1998/ 

– běžně používána pro popis zaměření výstupů výzkumu 
v IT oborech 

• Lze ji efektivně využít i pro popis výzkumného zaměření 
akademika, výzkumného projektu, skupiny, poptávky po 
výzkumu, nabídky výzkumných kapacit, ... v podobě tzv. 
strukturovaného odborného profilu 

• Myšlenku lze zobecnit a využít tak i jiné klasifikace 

– např. VŠE v Praze má vybudovánu klasifikaci znalostí IT 
odborníků 

http://www.acm.org/about/class/1998/
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Entity na portálu 

Typy entit: 

• Uživatelé – registrovaní uživatelé 

• Skupiny uživatelů – jsou vytvářeny aktivními uživateli za účelem spolupráce či 
výměny názorů na daná témata 

• Instituce, vysoké školy a další organizace – automaticky vytvořené stránky 
institucí, typicky VŠ, a jejich organizačních složek 

• Studijní obory – stránky s informacemi o charakteru st. oboru, vysoké škole, kde je 
vyučován 

• Firmy – stránky umožňující prezentaci firmy 

• Projekty – prezentace připravovaných/běžících/ukončených projektů a jejich 
výsledků; není určeno jako prostor pro sdílení interních materiálů a diskusi 

• Časopisy – impaktované časopisy relevantní k oblasti ICT 

• Knihovny – knihovny institucí a univerzit, katalogy publikací 

• Inzeráty – nabídka a poptávka osob, týmů, technologií apod. 

 

Vazby mezi entitami - kolega, členství ve skupině/projektu/firmě, spolupráce, apod. 
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Odborné profily 

• Takzvané odborné profily představují specifický nástroj portálu pro 
strojově čitelný strukturovaný popis znalostí a odbornosti v ICT 

– odborné charakteristiky jednotlivce, skupiny, firmy, projektu, inzerátu, 
apod. 

• Dva typy odborných profilů 

– Vědecký profil (ACM) - charakterizuje vědecké zaměření dané entity v 
hierarchicky strukturované podobě podle všeobecně uznávané ACM 
klasifikace 
The ACM Computing Classification System (1998). ©2010. www.acm.org 

– Znalostní profil (VŠE) – charakterizuje entitu pomocí 16 typů 
informatických znalostí a dovedností (tzv. hardskills a softskills) 
J. Voříšek, P. Doucek, O. Novotný. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce 
v ČR. Hlavní výsledky projektu. 15.5.2007. Vysoká škola ekonomická v Praze. 

 

 

 

 

 

http://www.acm.org/
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Vědecký profil (ACM) 
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Znalostní profil (VŠE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

J. Voříšek, P. Doucek, O. Novotný. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR. Hlavní 
výsledky projektu. 15.5.2007. Vysoká škola ekonomická v Praze. 
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Data na portálu 

Aktuálně portál nabízí tyto informace:  
• > 60 firem 
• > 440 institucí a univerzit, včetně org. složek institucí a univerzit 
• > 240 odborných časopisů 
• > 300 projektů 
• > 700 studijních oborů 
• 23 poskytovatelů grantů 
• 36 knihoven 
• > 400 inzerátů relevantních k ICT 

Veřejné zdroje informací: 
• Informačního systém výzkumu, exp. vývoje a inovací (ISVAV) 
• Centrální evidence projektů (CEP) 
• Úřady práce ČR / MPSV 

Zajištění aktuálnosti dat: 
• Automatické aktualizace 
• Automatická upozornění na neplatné stránky 
• Emailové upozornění uživatelem 
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Děkujeme za pozornost! 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitit.cz/ 
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Stránka přihlášeného uživatele 
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Vyhledávání podle vědeckých profilů 


