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Cloudy a cloudová řešení 
 

Termín konání:                   3.6. – 4.6. 2013 

Místo konání:                  Harmony Club Hotel  

                                          Špindlerův Mlýn 
   www.harmonyclub.cz 

 

Po cloudovém řešení či nějaké podobě SaaS řešení dnes sahá už nejedna společnost, a také 

vysoké školy nezůstávají pozadu. Nejenom, že zařazují cloudovou tématiku do výuky, ale 

také řízení univerzit je stále více podporováno v oblasti IT nějakou formou virtualizace.  

 

Konference by měla kromě základních principů a metod cloudů, virtualizace a SaaS řešení 

především ukázat, jak jednotlivé vysoké školy tuto metodiku přijaly a využívají. Rozhodnutí 

opustit stávající IT infrastrukturu a přejít na cloudové řešení není jistě jednoduché pro žádnou 

společnost. V rámci konference by mělo dojít k výměně informací, jak je uvedená 

problematika řešena na jednotlivých školách, zda VŠ nejsou z tohoto pohledu ještě více 

konzervativní, zda je cloudové řešení pro VŠ skutečně ekonomické a za jakých podmínek je 

přechod ke cloudům reálný.  

 

Konference je určena zejména pracovníkům VŠ z oblasti správy IT infrastruktury, 

managementu i učitelům informačních systémů. Zúčastněné firmy budou mít příležitost 

prezentovat svá řešení a po dlouhé době zaznějí  na konferenci EUNIS také příspěvky z oblasti 

HW. 

 

 

Základní tématické okruhy: 

 SW řešení pro podporu cloudů 

 

 HW řešení pro podporu cloudů, disková pole 

 

 Virtualizace, VMWare 

 

Vás zve na konferenci 

http://www.harmonyclub.cz/


 

 Privátní cloudy a jejich provoz 

 

 Právní aspekty používání cloudů 

 

 Ekonomie provozu, zelená řešení 

 

 Bezpečnost, sledování výkonnostních charakteristik, reakce na chybové stavy 

 

 Archivace dat v cloudových řešení 

 

 Podnikové IS v cloudech 

 

 

Pokyny k zaslání příspěvku 

 

Příspěvky budou recenzované. Témata a anotace příspěvků zasílejte na adresu 

rychlik@civ.zcu.cz.. Program bude sestaven z vybraných příspěvků, struktura programu a 

pořadí příspěvků bude upraveno podle rozsahu a obsahu došlých témat.  

 

 

Základní termíny: 

 

Odeslání anotace příspěvku:                    19. dubna 2013  

Oznámení o zařazení příspěvku:              23. dubna 2013 

Odeslaní příspěvků do sborníku:           29. dubna 2013 

Registrace (na www.eunis.cz):                31. května 2013 

Konání konference:                            3. až 4. června 2013 

 

 

Poplatek:  

Vložné na konferenci 1500,- Kč bude hrazeno především bankovním převodem  

(č.ú. 2336097001/5500;  k.s. 308 v.s 13/xxx – místo xxx, prosím, doplňte svoje pořadové 

číslo z registrace). Za členy EUNIS bude vložné hradit sdružení EUNIS-CZ. 

 

Příjezd na konferenci je očekáván již v neděli 2. června 2013. Konferenční dny budou pondělí 

3.6. a úterý 4.6.2013.  

 

Ceny ubytování jsou 865,- Kč/os./noc za lůžko ve dvojlůžkovém pokoji  obsazeném dvěma 

osobami nebo 1300,-  Kč/os./noc ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném jednou osobou. 

Ceny jsou se snídaní  a  volným vstupem do  bazénu a whirlpoolu  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 . 
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