
EUNIS-CZ 

konference 

 Na cestě k moderní digitální univerzitě 

Termín konání: 29.–31. 5. 2023 

Místo konání:  Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn 

www.harmonyclub.cz

Digitální univerzita je důležitým cílem modernizace univerzitních informačních systémů. 
Požadavky kladené vnějším prostředím i vnitřními procesy univerzity představují pro tvůrce a 
správce univerzitních informačních technologií skutečný oříšek. Nasbírané zkušenosti a plány 
rozvoje z minulých let dávají naději, že letošní konference bude moci ukázat další praktický 
posun vpřed.  

Akce pořádaná sdružením EUNIS-CZ je přirozenou platformou pro hledání a prezentaci 
vhodných technologií a systémů, prostorem pro výměnu informací a zkušeností z dosavadní 
implementace různých řešení. Konference je určena zejména pracovníkům VŠ z oblasti správy 
IT infrastruktury, managementu a administrativy.  



Základní tematické okruhy 

 Digitalizace po roce – loňská konference položila spoustu otázek a nastínila různé
scénáře řešení. Jak to vypadá po roce práce? Jsme už více digitální nebo stále v krizi?

 Ekonomické a personální systémy pro moderní univerzitu – univerzita má nejen
studenty, ale i velký počet zaměstnanců. A související informační systémy dávají velký
prostor k elektronizaci procesů. Prozkoumejme technické možnosti i související
legislativu.

 Open Science a principy FAIR dat – již dlouhou dobu mluvíme o otevřeném přístupu
k publikování, nyní se zaměříme na moderní přístup k vědecké práci obecně. V centru
pozornosti budou zejména data a plány na implementaci EOSC v ČR.

 Lightning Talks – prostor pro krátké příspěvky do 10 minut, novinky v univerzitních
IS, úspěchy, slepé uličky...

Pokyny k zaslání příspěvku 

Témata a anotace příspěvků (cca 2 odstavce textu) zasílejte na adresu borik@eunis.cz. Program 
bude sestaven z vybraných příspěvků, programový výbor si vyhrazuje právo zařazení dalších 
vhodných témat do programu. Anotace s kontaktními údaji autorů budou vydány v tištěném 
sborníku. 

Důležité termíny 

Ohlášení příspěvku:  do 30. dubna 2023 

Oznámení o zařazení příspěvku: do 3. května 2023 

Odeslání anotace:  do 10. května 2023 

Registrace (na www.eunis.cz):  do 15. května 2023 

Konání konference:  29.–31. května 2023 

https://www.eunis.cz/detail/cz/hlavni-konference-euniscz-spindleruv-mlyn-2023


Poplatek 

 

Vložné na konferenci 1.500 Kč bude hrazeno bankovním převodem. 

Číslo účtu: 2336097001/5500 

KS: 308 

VS: IČO organizace účastníka 

Poznámka: jméno účastníka 

Za účastníky z členských organizací EUNIS bude vložné hradit sdružení EUNIS-CZ. 

Konferenční dny budou pondělí 29. až středa 31. května 2023. Odborný program konference 
začíná v pondělí ve 13 hod. 

Ceny zlevněného ubytování jsou 1.195 Kč/osoba/noc za lůžko ve dvojlůžkovém pokoji 
obsazeném dvěma osobami nebo 1.990 Kč/osoba/noc ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném 
jednou osobou. Ceny jsou se snídaní a volným vstupem do bazénu a vířivky po celou dobu 
pobytu. Ubytování si každý účastník hradí sám. Parkovné bude placeno zvlášť 200 Kč na noc. 

 

Podrobné informace a registrační formulář najdete na www.eunis.cz. 

 

https://www.eunis.cz/detail/cz/hlavni-konference-euniscz-spindleruv-mlyn-2023

