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Konference Gartner IT Leadership Trends je jedinečnou příležitostí 

dozvědět se víc o současných i budoucích IT trendech, získat nezávislý 

pohled na řešení aktuálních, palčivých problémů v oboru IT a osobně 

se setkat s analytiky společnosti Gartner a s komunitou manažerů 

informatiky z České republiky a Slovenska. 

KLÍČOVÁ TÉMATA

TRENDY V ICT MANAGEMENTU• 

DOPORUČENÁ PRAXE PŘI TVORBĚ ICT STRATEGIE• 

CLOUD — CO JE HYPE, CO JE REALITA• 

TECHNOLOGICKÉ TRENDY, KTERÉ NÁS (NE)MINOU• 

KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI ŠÉFŮ INFORMATIKY• 

SLEVA 5.000 Kč

za včasnou rezervaci



Prakticky všichni IT manažeři 

v soukromých i veřejných organizacích 

si dnes kladou stejné otázky – jak 

v globálních ekonomických podmínkách 

předjímat změny, jak rychle identifi kovat 

růstové příležitosti a jak s omezeným 

objemem zdrojů dostát neustále 

se zvyšujícím nárokům trhu. Cílem 

odborné konference, nazvané Gartner 

IT Leadership Trends, je nabídnout 

fundované odpovědi.

Analytici a externí partneři Vás provedou 

současnými i očekávanými trendy 

v oblasti IT a popíší dynamiku, která 

ovlivňuje Vaši organizaci i profesní kariéru. 

Důkladná analýza takových témat, jako 

je dopad cloud computingu na sourcing 

IT služeb, nebo prezentace doporučené 

praxe využití metodiky ITIL Vám pak 

pomůže vytvořit skutečně výkonné 

fi remní IT. 

Těšíme se na setkání v Praze!

Oldřich Příklenk

Ředitel zastoupení společnosti 

Gartner v ČR, SR a Rumunsku

John Mahoney
Vice President and Distinguished Analyst

Gartner

O GARTNER
Gartner je vedoucí nezávislá analytická společnost, jejímž cílem je pomáhat 

svým klientům dělat správná rozhodnutí v oblasti ICT. 60 000 klientů 

společnosti, převážně senior IT manažerů, představuje více než 

10 000 organizací a investičních skupin po celém světě. Společnost 

zaměstnává 4 000 pracovníků včetně 650 analytiků v 80 zemích. Člení 

se do divizí Gartner Research, Gartner Executive Programs, Gartner 

Consulting a Gartner Events.

NEZÁVISLOST
Práce globálního týmu analytiků společnosti Gartner stojí 

na objektivním, nezávislém a nestranném výzkumu. Jejich 

závěry vycházejí ze zkušenosti, pozorování a sběru dat 

od desítek tisíc podniků a institucí po celém světě, včetně 

desítek z České a Slovenské republiky.

 

GLOBÁLNÍ TRENDY DOPLNĚNÉ O LOKÁLNĚ 
RELEVANTNÍ INFORMACE
V průběhu intenzivních seminářů, strategických prezentací 

a workshopů analytici společnosti Gartner okomentují řadu 

atraktivních a populárních témat. Všechna doporučení a názory 

analytiků vycházejí z globálních trendů a jsou doplněné 

o lokálně relevantní informace.

PŘÍMÝ PŘÍSTUP K ANALYTIKŮM
Účastí na konferenci získáte výjimečnou možnost sjednat 

si osobní schůzku s analytikem společnosti Gartner, klást 

otázky, ptát se na podrobnosti a odnést si tak konkrétní 

doporučení pro řešení problému, kterým se ve fi rmě právě 

zabýváte.

SROZUMITELNÁ ANALÝZA BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
Nestačí porozumět tomu, co se děje dnes. Je nutné podívat 

se do blízké i vzdálenější budoucnosti. Predikce analytiků, 

podložené dlouhodobým výzkumem společnosti Gartner, 

pomohou snáze identifi kovat rodící se trendy na trhu, 

vytvořit hodnotnější strategie a lépe směrovat investice. 

NOVÉ TECHNOLOGIE OPOROU VAŠEHO BYZNYSU
Dozvíte se, jakou roli hrají nové technologie, jako je cloud 

nebo SaaS a sociální média, v podpoře byznysu. Získáte 

měřitelné důkazy hodnoty nových technologií pro Vaše 

podnikání.

PROČ PŘIJÍT

O KPC
Výhradním zastoupením Gartner v České 

republice, na Slovensku a v Rumunsku je 

společnost KPC-Group. Jejím prostřednictvím 

využívá v ČR, na Slovensku a v Rumunsku 

služeb společnosti Gartner více než 50 fi rem 

převážně z fi nančního, telekomunikačního, 

energetického a výrobního sektoru a řada 

organizací státní správy a samosprávy. 



Konference by neměla chybět v programu žádného 

CIO, architekta, ředitele ICT provozu, nákupu, aplikací 

a ostatních IT manažerů ze soukromých fi rem i státních 

organizací. Je vhodná pro ty generální a fi nanční 

ředitele, kteří přemýšlejí, jak zvýšit produktivitu IT.

KOMU JE KONFERENCE URČENA? 

Agenda

Technologické trendy a otázky
Druhý track zkoumá technologické trendy a otázky, 

které podmiňují úspěch Vašeho podnikání dnes 

i v budoucnu. Budeme se zabývat technikami 

a procesy, bez kterých už nelze poskytovat služby 

na světové úrovni. Umožníme Vám pochopit, 

které technologie budou určovat budoucnost IT 

v organizacích. 

Time Session

08.30–09.30 Registration and Welcome Coffee

09.30–09.45 Opening and Welcome

09.45–10.30 IT Leadership Trends 2011 

10.35–11.00 Solution Provider Session

11.00–11.30 Coffee Break & Product Demonstration Forum 

11.30–12.30
Cloud Computing – Reality and Hype 

How it's Changing the World of Software Delivery

Building World Class IT Strategies

12.30–13.30 Lunch

13.30–13.55 Solution Provider Session

14.00–15.00
Best Practices for Operations and Service Management 
Advancing the Use of ITIL and Other Methodologies 

Best Practices for IT Governance in Complex Enterprise

15.00–15.15 Coffee Break 

15.15–16.15 Building Your Roadmap Towards World Class IT Performance and Agility

CIO Exclusive Workshop: Business Value is the Best Argument 
Trends and Best Practices for Communicating the Value of IT

16.20–17.10 The Journey to World Class IT in the CEE Region – Leading CIO Share Their Experience

17.10–18.00 Networking Reception

Plenary Leadership and Management Best Practices (track I) Technology Trends and Issues (track II) Solution Providers Sessions

Doporučená praxe 
v ICT leadershipu a managementu 
Tento track Vám pomůže být úspěšným leaderem 

a senior manažerem v oblasti ICT. Prozradíme, jak 

vytvořit úspěšnou ICT strategii, představíme vybrané 

manažerské metody a seznámíme Vás s novými 

způsoby defi nice hodnoty a vlivu IT na podnikání.

PROGRAM KONFERENCE

Jednacím jazykem konference je angličtina. Zájem o tlumočení do češtiny potvrďte, prosím, při registraci.



KPC-Group, s. r. o., zastoupení společnosti Gartner v ČR, SR a Rumunsku 

Jeremiášova 769, 155 00 Praha 5-Stodůlky

tel.: +420 257 322 524, e-mail: events@gartner.cz

Registrujte se na konferenci Gartner IT Leadership Trends. 

Vyplňte, prosím, tento registrační formulář a zašlete na e-mail events@gartner.cz 
nebo na faxové číslo +420 257 325 085.

Zaškrtněte, prosím, jednu 
z možností:

  Ano, chci se konference v uvedeném 

termínu zúčastnit.

  Ne, zúčastnit se nemohu, ale zajímají mě 

podrobnější informace o tématech, kterým 

se bude konference věnovat. 

Uveďte, prosím, Vaše KONTAKTNÍ a PLATEBNÍ ÚDAJE (položky označené hvězdičkou jsou povinné): 

Titul:* Křestní jméno:* Příjmení:*

Pozice:*  

Společnost:*

DIČ:*

Adresa:*

PSČ:* Země:*

Telefon:* Fax:* E-mail:*

Tlumočení do českého jazyka:* 

CENA:

   Registrace do 30. 4. 2011 

19.900 Kč / 799 € (bez DPH)

  Základní registrační poplatek 

24.900 Kč / 999 € (bez DPH)

  Klienti Gartner, skupinové fi remní 

registrace a média – kontaktujte nás 

prosím: events@gartner.cz

PLATBA:

Platba fakturou:  Č. objednávky:

Platba kreditní kartou:  Typ karty:   VISA    Mastercard

Jméno vlastníka karty: Číslo karty: 

Datum ukončení platnosti: Podpis:

 Souhlasím s tím, aby společnost Gartner uchovávala a dále využívala uvedené osobní údaje a informovala mě poštou, emailem nebo jinými způsoby o svých 

produktech, službách nebo dalších aktivitách, relevantních pro moji pozici.

Gartner bez Vašeho vědomí nepředá uvedené osobní údaje žádné jiné společnosti, jedině pokud by tak zákon výslovně stanovil. 

Je-li při poskytování našich služeb, nutné sdílet osobní informace se třetími stranami, požadujeme po nich, aby jednaly podle pravidel na ochranu soukromí společnosti 

Gartner, která jsou k dispozici na http://www.europe.gartner.com/privacy. 

Podmínky zrušení registrace: Registrace musejí být stornovány dopisem nebo faxem nejpozději tři pracovní dny před zahájením konference. Při stornu po tomto 

termínu nebo při neúčasti na konferenci je účtován storno poplatek ve výši registračního poplatku.

Gartner 
IT Leadership Trends
22. 6. 2011, Praha, Hotel Marriott

rtner cz

SLEVA 5.000 Kč

za včasnou rezervaci
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