
Představení 
společnosti
Workshop: Jak na Gender Pay Gap…

Byznys pro společnost a Charta diverzity 

Alexandra Vaškovičová & Eva Ráblová

Praha, 31.května 2021 



© 2021 CGI Inc.

Kdo jsme? 
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CGI Globálně
Společnost CGI, založená v roce 1976, patří k největším světovým poradenským firmám v oblasti informačních technologií a

obchodními poradenskými službami. S našimi odborníky na stovkách míst po celém světě a globálními servisními centry v

Americe, Evropě a Asii nabízíme komplexní portfolio služeb zahrnující strategické poradenství, systémovou integraci, vývoj

aplikací a jejich údržbu, správu infrastruktury a širokou škálu inovativních řešení pro různá odvětví.

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Na českém trhu působíme od roku 1993. Kanceláře najdete v Praze, Brně, Ostravě. 

Navrhujeme INOVATIVNÍ řešení; jsme průvodci na cestě DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE. 

Pohybujeme se v 17 průmyslových odvětví na stovkách míst po celém světě. V České republice se jedná především o tato 

odvětví:

• Doprava - Mimo jiné vytváříme inteligentní dopravní systémy ve všech druzích dopravy.

• Energetika a sítě - Naše řešení zajišťují kompletní podporu procesů na otevřeném energetickém trhu

• Finanční služby - Naše systémy zpracovávají a automatizují platby a chrání klienty finančních institucí

• Kosmické technologie - odáváme projekty pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA), podílíme se na vývoji a podpoře

navigačního systému Galileo, využíváme data ze satelitů pro dálkový průzkum Země a mnohé další.

• Oil&Gas -Naše řešení pomáhají řídit výrobu v rafineriích, zvyšovat bezpečnost plynovodů a také umožňují řidičům platit

kartou na čerpacích stanicích po celé Evropě.

• Retail a služby - Poskytujeme poradenství klientům z oblasti velkoobchodu i maloobchodu

• Telekomunikace - Lidé spolu komunikují i díky řešením, která implementujeme u mobilních operátorů.
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Diverzita a začlenění v CSEE 
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• Ženy v CGI CSEE

Ženy jsou v našem odvětví (IT) stále nedostatečně zastoupeny.

Rovné příležitosti pro každého:

Jsme přesvědčeni, že ženy mají pro budoucnost světa IT velký význam. U nás má každý stejné příležitosti a může co nejlépe využít

svůj potenciál. K vytváření udržitelných řešení technologických výzev naší doby je zapotřebí velké množství zkušeností, perspektiv a

nápadů.

• Poměr muži vs. ženy

• Program EmpowHER

Určen pro ženy – konzultantky; program má pomoci v jejích rozhodování v další kariéře.


