
  
 

V Praze 26. 9. 2022 
 

Finanční odměna pro vítěze soutěže diplomových prací IT SPY se letos i díky 
partnerům, jako jsou T-Mobile, Seznam a Gopas, zdvojnásobila 

 
Letošní ročník soutěžního klání nejlepších diplomových prací mladých informatiků IT SPY 
ukončil přihlašování. Do uzávěrky 14. září zařadili ambasadoři z českých a slovenských 
vysokých škol do užšího výběru celkem 52 diplomových projektů, které vzešly z téměř 1200 IT 
prací obhájených v minulém akademickém roce. Soutěž letos podpoří T-Mobile, Seznam a 
Počítačová škola Gopas. I díky těmto partnerům se letos podaří zatraktivnit soutěž pro studenty, 
finanční odměna se oproti loňsku zdvojnásobila na 2000 eur určených na další rozvoj projektu, 
či vzdělání vítěze. Nejlepší informatiky soutěž představí na slavnostním galavečeru, který byl 
letos přesunut z tradičního prosincového termínu na 24. listopadu 2022. Aktuální dění o průběhu 
soutěže najdou zájemci na novém webu www.itspy.cz. 
 
„Těší nás, že v úsilí najít a posvítit si na začínající hvězdy IT nebe, nejsme sami, ale přidávají se další 
partneři. Společně můžeme veřejnosti představit nejen největší mladé talenty, ale také jim pomoci 
v začátcích jejich IT kariéry, kdy jsou ještě na pomyslné startovní čáře,“ říká Bohumír Zoubek, porotce 
soutěže IT SPY za společnost Profinit, která soutěž spolupořádá. „Uspořádat podobnou soutěž na 
vysoké odborné úrovni vyžaduje čas a úsilí ambasadorů z vysokých škol a porotců, a také finance. I 
letos budeme chtít opět zpřístupnit finále a slavnostní vyhlášení výsledků odborné veřejnosti 
prostřednictvím streamu. Proto jsme rádi za finanční i materiální podporu a mediální prostor, který nám 
poskytují naši letošní partneři T-Mobile, Gopas a Seznam,“ doplňuje Zoubek.  
 
Do aktuálního ročníku soutěže IT SPY se zapojilo 6 předních českých vysokých škol a 5 slovenských 
univerzit, na kterých v minulém akademickém roce mladí informatici obhájili téměř 1200 diplomových 
prací. Z nich vybrali zástupci vysokých škol, tzv. ambasadoři, celkem 52 projektů s největším 
potenciálem na vítězství v soutěži. Následně odborná porota vybere finalisty, kteří budou svou práci 
obhajovat ve finále, jež proběhne 24. listopadu 2022.  
Záštitu soutěži letos udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR, Hospodářská 
komora, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a KINIT. 
 
Prioritou soutěže je úzké propojení teorie a praxe, které dokazují témata vítězných prací loňského 
ročníku, mezi kterými byla např. diplomová práce věnovaná odhalování velmi nebezpečných 
kybernetických útoků pomocí metody strojového učení nebo metoda přesnější diagnostiky očních 
nemocí, která může pomoci včasnému odhalení zeleného zákalu, celosvětově nejčastější příčiny 
slepoty. Loňský ročník soutěže prolomil mýtus, že informatika je doménou mužů, když poprvé v historii 
soutěže zvítězila mladá vědkyně, Jindřiška Deckerová. Absolventka Fakulty elektrotechnické na 
Českém vysokém učení technickém v Praze, oslnila odbornou porotu unikátním algoritmem, který lze 
využít například pro řízení autonomních dronů a robotů. 
 
Důležité mezníky soutěže IT SPY 2022: 
 

- 4. 5. 2022 - start soutěže, začátek přijímání přihlášek 
- 14. 9. 2022 - uzavření přihlášek 
- 20. 10. 2022 - vyhlášení finalistů 
- 22. 10. 2022 - uzavření online hlasování 
- 24. 11. 2022 - finále a Slavnostní vyhlášení výsledků IT SPY 2022 

 
O soutěži IT SPY 
 
IT SPY je oficiální soutěž českých a slovenských univerzit o nejlepší diplomovou práci v oblasti 
informatiky a informačních technologií. Po odborné stránce soutěž zaštiťují česká a slovenská sekce 
celosvětové profesní organizace ACM. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich studiu a pomoci jim 
uplatnit tuto snahu i výsledky v praxi.  



  
IT SPY 2022 je již třináctým ročníkem této soutěže. Každoročně mohou fakulty prestižních českých a 
slovenských univerzit nominovat až 10 % z celkově obhájených prací svých studentů. Jejich kvalita je 
pak posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. 
Soutěž organizují české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org) a přední 
český software house Profinit.  
Zájemci o práci v IT se mohou zaregistrovat na webu www.itspy.cz pro zasílání pracovních 
nabídek od partnerů soutěže.  
Více informací naleznete na www.itspy.cz nebo www.itspy.sk. 
 
O společnosti Profinit EU, s.r.o. 
 
Profinit je od roku 1998 významným hráčem na poli application outsourcingu a information 
managementu. Úspěšně dodává řešení především v oblasti vývoje software na zakázku, datových 
skladů a business intelligence zákazníkům v Evropě i USA. Profinit je dlouhodobým partnerem více než 
50 významných společnosti z oblastí financí, telekomunikací, utilit a státní správy (v České republice 
jsou to mj. Česká spořitelna, ČSOB, ČSOB pojišťovna, Komerční banka, O2, Vodafone a řada dalších). 
Profinit poskytuje komplexní služby od návrhu a optimalizace procesů, business a IT architekturu až po 
finální dodávky ICT řešení. Podle údajů IDC patří mezi tři největší firmy v oblasti vývoje software na 
zakázku v České republice a je držitelem řady dalších ocenění.  
Více informací naleznete na www.profinit.eu.  
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