Česká společnost pro systémovou integraci
ve spolupráci s VŠE a Českou asociací manažerů informačních technologií
(Cacio) a s podporou partnerů konference
Deloitte, FreeDivision, Hewlett Packard Enterprise a IBM

si Vás dovoluje pozvat na seminář

Analýza nestrukturovaných dat
jako nástroj získání konkurenční výhody
který se koná v pátek

6. listopadu 2015
začátek semináře v 13:10h, ukončení semináře 17:45
(registrace od 12:45 h)
místo konání
Vysoká škola ekonomická v Praze
místnost RB 210 (v Rajské budově – 2. poschodí)
nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov
(METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 –směr Žižkov)

Sekretariát České společnosti pro systémovou integraci
katedra informačních technologií VŠE
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
tel. +420 224 095 469, fax +420 224 095 426
e-mail: hurkova@vse.cz

www.cssi.cz

Ve většině organizací je uchováváno čím dál tím větší množství dat bez jakéhokoliv využití
(interní dokumenty, komunikace se zákazníky a obchodními partnery apod.). Proč? Protože
organizace o takových datech neví, data nejsou strukturovaná nebo nejsou dostupná běžnými
SW aplikacemi. Současně s tím prudce roste objem dat, který je organizaci dostupný
v prostředí internetu (sociální sítě, různé webové servery apod.). Při tom se v těchto datech
skrývá ohromné informační bohatství, jehož odhalení umožní organizaci rychle identifikovat
příležitosti a hrozby. Proto budou na semináři představeny technologie, které umožňují
efektivní a rychlou analýzu těchto dat. Zamyslíme se také nad tím, jak prakticky přistoupit
k těmto různým datovým zdrojům a na jaká úskalí je možné při tom narazit a podělíme se o
zkušenosti z analýz nestrukturovaných dat.

Proto budou na semináři hledány odpovědi zejména na tyto otázky:
 Co jsou to nestrukturovaná data a Big data a jaké informační bohatství se v nich skrývá?
 Jaké nástroje je možné využít pro jejich analýzu?
 Jaké jsou zkušenosti firem s jejich využíváním?
Seminář je určen jak pro pracovníky IT útvarů tak i pro všechny manažery, kteří by se chtěli
dozvědět, jaké bohatství se skrývá v počítačích uvnitř jejich organizace
Odborným garantem a moderátorem semináře je prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.

Program:
13:10 VOŘÍŠEK JIŘÍ (vicepresident ČSSI): Zahájení semináře
13:15 MOLNÁR ZDENĚK (VŠE Praha): Proč právě nestrukturovaná data
13:30

KOPECKÁ BARBORA (IBM): Využití analýzy nestrukturovaných dat
v oblasti Public Safety

14:00

KULHAVÝ DUŠAN (Deloitte): Zkušenosti z reálných analýz
nestrukturovaných dat

14:30

SOBOTKA ALEŠ (Hewlett Packard): Pohled do křišťálové koule.
Případová studie Facebook a Big Data

15:00

Přestávka s občerstvením

15:30

VEJLUPEK TOMÁŠ (TOVEK): Big data ukážou mapu,
TOVEK řekne kudy jít,

16:00

KARVÁNEK JAKUB (FreeDivision): Řízení a auditování přístupových
práv nad nestrukturovanými daty.

16:30 PODBRANÝ PETR (Oracle): Oracle Big Data Discovery pro analýzu dat
17:00

BRUCKNER TOMÁŠ, ŠEBESTA MICHAL (VŠE Praha): Přístupy a
zkušenosti z analýz nestrukturovaných dat

17:30 MOLNÁR ZDENĚK (VŠE Praha): Ukončení seminář
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Účastnický poplatek
Plný účastnický poplatek
Poplatek pro člena ČSSI nebo Cacia
Pracovníci veřejné správy
Studenti a učitelé vysokých škol
Způsob platby:

800,- Kč
400,- Kč
400,- Kč
0,- Kč

bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání)
na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 15011
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650
potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

Podmínky registrace:
 Vyplnění přihlášky na webu ČSSI nebo zaslání vyplněné přihlášky (viz níže) do 5.11.2015 - vyplní
všichni - i ti, na které se nevztahuje platba
 Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
 Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace:
ČSSI
nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3
www.cssi.cz



e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

Přihlášku je třeba zaslat na sekretariát ČSSI nejpozději do 20.9.2015
(možnosti: mailem, faxem, poštou)

Přihláška k účasti na semináři
Analýza nestrukturovaných dat
jako nástroj získání konkurenční výhody
Příjmení

Jméno

Titul

Organizace
Funkce

Člen ČSSI
Ćlen Cacio
Pracovník veřejné správy
Student, učitel VŠ

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

Adresa
IČO

E-mail

Telefon

Fax

Provedl jsem dne………… úhradu účastnického poplatku bankovním převodem
z účtu číslo…………………
Datum:
Sekretariát České společnosti pro systémovou integraci
katedra informačních technologií VŠE
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
tel. +420 224 095 469, fax +420 224 095 426
e-mail: hurkova@vse.cz

Podpis účastníka:

www.cssi.cz

