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SPOLEK PRO SIMULACI SYSTÉMŮ V ROCE 2011 
doc.Ing. Miroslav Šnorek, CSc. 

Základní informace o společnosti a o členské základně 
Spolek pro simulaci systémů (známý pod tradiční anglickou zkratkou CSSS) má zhruba 130 členů ve 
dvou národních skupinách (česká a slovenská část). Česká členská základna měla v tomto roce 51 
členů. Jejím předsedou je doc. Ing. Miroslav Šnorek, CSc. Spolek je členem České společnosti pro 
aplikovanou kybernetiku, obdobné je to i na Slovensku (Slovenská společnost pro aplikovanou 
kybernetiku a informatiku – SSAKI). Hlavní těžiště činnosti spočívá v rozvoji a podpoře vzdělání na 
poli modelování a simulace (MaS) systémů. Děje se tak zejména pořádáním odborných setkání a 
konferencí, rozšiřováním informací o MaS aktivitách v Evropě, které Spolek získává jako kolektivní 
člen EUROSIMu. CSSS jím je od roku 1992.  

Vzhledem k tomu, že dlouholetý člen výboru CSSS Evžen Kindler požádal, pro zaneprázdnění jinými 
úkoly, o uvolnění z funkce pokladníka, byl do výboru kooptován Ing. Pavel Kordík, Ph.D. Byl pak 
pověřen touto funkcí. 

Hlavními akcemi CSSS v roce 2011 byly: 

MOSIS’2011 
Tato mezinárodní konference (Modelling and Simulation of Systems) bývala vlajkovou lodí českých a 
slovenských simulačních aktivit. V dubnu 2011 se konal v Rožnově pod Radhoštěm (18.- 21.) již její 
jubilejní, 45. ročník. Aktivně na něm vystoupilo 29 účastníků, třetina z Polska. Zvaný referát přednesl 
člen výboru EUROSIMu, Dr. R. Zobel z Manchesteru, GB. Spolupořadatelé: Fakulta informačních 
technologií VUT Brno, Katedra počítačů FEEI VŠB-TU Ostrava, MARQ Ostrava (Ing. J. Štefan,CSc.) 
ve spolupráci s ASU, EUROSIM a SCS. Je patrný úbytek aktivních účastníků, zejména 
z akademického prostředí. Souvisí to se státní politikou hodnocení vědecké práce, kdy jsou zejména 
mladí akademici hodnoceni jen za publikace v impaktovaných časopisech.  

CSSim 2011 
2. mezinárodní konference Počítačové modelování a simulace, Brno, 5.-7. 9. 2011. Úspěch 
konference jasně ukázal, že lze v Brně uspořádat úspěšnou vědeckou akci bez organizační vazby na 
zahraniční simulační společnost. Zvanou přednášku přednesl Prof. Martin Kozek, Vienna University of 
Technology, AT. Spolupořadatelé: FIT VUT Brno.


