Členství ČR a ČSKI v mezinárodní organizaci IFIP
IFIP - International Federation for Information Processing existuje od r. 1960 a tehdejší
Československo stálo u jeho zrodu. Zřídilo pro koordinaci spolupráce s IFIP speciální orgán, kterým
byla v letech 1960-1993 Komise pro technickou kybernetiku ČSAV. Příslušný orgán v průběhu let
postupně měnil jméno: na začátku devadesátých let reprezentoval Českou republiku Komitét pro
zpracování dat či jinak Komitét pro International Federation for Information Processing, (dále jen
Komitét pro IFIP) v čele s Ing. Jaroslavem Doležalem, CSc., který se zasloužil o to, aby se členskou
organizací v IFIP za Českou republiku stala ČSKI. ČSKI byla přijata do organizace IFIP již v r. 1993 a
od té doby Komitét rozvíjí svou činnost pod hlavičkou pracovní sekce ČSKI. Pro další volební období
byl v roce 2004 zvolen novým národním delegátem v IFIP a zároveň předsedou Komitétu pro IFIP
prof. J. Pokorný z MFF UK, který od té doby reprezentuje ČR a ČSKI v IFIP.
Předmětem činnosti IFIP jsou dva typy aktivit – globální a distribuované. Mezi globální patří např.
sponzorování vědeckých a odborných konferencí (cca 100 ročně). K populárním programům IFIP patří
International Professional Practice Partnership (IP3) vedoucí k certifikované profesionalizaci v IT,
která může hrát roli při akreditačním úsilí informatiky ve světovém kontextu. IFIP provozuje vlastní
veřejně přístupnou digitální knihovnu, která nabízí všechny IFIP publikace.
Distribuované aktivity jsou reprezentovány 13 technickými komitéty (TC) a pracovními skupinami
(WG), kterých je 101. V této struktuře je pokryta většina domén informatiky, podle jejího vývoje nové
WG vznikají, případně zanikají. Během posledních 10 let se podařilo zkonsolidovat české zastoupení
ve většině TC a řadě WG. ČR má v současné době své zástupce ve 12 TC a 14 WG.
Těžiště práce Komitétu spočívá především v jeho součinnosti s IFIP. Předseda Komitétu se účastní
v daném období většiny zasedání valné hromady (General Assembly – GA) IFIP, která jsou jednou
ročně obvykle v místě, kde IFIP organizuje WCC (World Computer Congress) nebo WITFOR (World
Information Technology Forum). V r. 2011 zasedání GA organizoval předseda Komitétu v Praze. Za
svou činnost v GA obdržel v r. 2010 ocenění Silver Core od presidenta IFIP.
Další aktivity Komitétu zahrnují činnost reprezentanta IFIP v ČR. Jeho úkolem je informovat o
aktivitách GA na schůzích ČSKI a komunikovat s informatickou komunitou prostřednictvím členů
TC. Ti se příležitostně zúčastňují relevantních vědeckých konferencí pořádaných IFIP a mnohdy se
podílejí i na organizaci těchto konferencí v ČR a zajišťují tak širší možnosti prezentace domácích
vědeckých výsledků. V podobných akcích je aktivní rovněž ČSKI (viz např. podíl ČSKI na organizaci
CEE-SET 2009 v Krakově). Díky kolektivnímu členství ČSKI v IFIP mají všichni členové ČSKI
právo na slevu na vložném na všech akcích sponsorovaných organizací IFIP.
V létech 2011-2016 se konalo v ČR 8 mezinárodních konferencí IFIPu (ISESS, Networking, ARES,
Software Composition, ARCS, CONFENIS, AIMS, WSCG), což lze chápat jako propagaci české
vědy i nepřímou podporu především pro mladé domácí výzkumníky, kteří tak dostávají výrazně vyšší
šanci účastnit se skutečně mezinárodní akce a získat užitečný prostor pro navazování potřebných
kontaktů. Na pořádání všech svých událostí poskytuje IFIP nejen dotaci, ale nabízí i možnosti
publikace v edicích IFIP. ČSKI pak prostřednictvím Komitétu pro IFIP plní své celospolečenské
poslání, tj. realizuje důležitou vazbu ČR na světovou informatickou organizaci a její aktivity.
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