ĆESKÁ SPOLEČNOST PRO KYBERNETIKU A INFORMATIKU (ČSKI)
Zpráva o činnosti za rok 2000
Jako v celé dosavadní historii ČSKI i její předchůdkyně, Československé kybernetické společnosti, těžiště odborné práce Společnosti i v roce 2000 spočívalo v činnosti jednotlivých
odborných skupin. Některé skupiny pořádaly pravidelná setkání a odborné semináře s kratší
nebo delší periodicitou, jiné se soustředily spíše na jednorázové akce výročního charakteru a
většího rozsahu. Takovouto aktivitu vyvíjela většina skupin a proto, upouštíme od jejich jmenovitého výčtu. V řadě případů přednášeli na akcích odborných skupin významní zahraniční
odborníci příslušných oborů. I v průběhu roku 2000 Společnost vydávala, jako již od svého
založení v roce 1965, Zpravodaj ČSKL Ten vychází každý měsíc s výjimkou prázdnin a kromě informací o chystaných akcích Společnosti a jejích odborných skupin přináší i zprávy o
tématicky relevantních akcích pořádaných jinými organizátory v ČR i v zahraničí a nabídky
míst pro zaměstnání a studijní pobyty v oborech zajímajících členy ČSKI i další, tématicky
podobně zaměřené vědecké, odborné i pedagogické pracovníky. Úroveň Zpravodaje je příznivě hodnocena i samými členy Společnosti, pro které je často právě získávání Zpravodaje důležitou složkou motivace pro vstup do ČSKI nebo při úvahách o pokračování členství ve Společnosti. Zpětné prolistování všech čísel Zpravodaje ČSKI za rok 2000 poskytne také značně
úplnou, i když ne zcela vyčerpávající představu o odborných aktivitách Společnosti a jejích
skupin v tomto období (některé akce byla totiž připraveny s tak krátkým časovým předstihem,
že je nebylo možno ve Zpravodaji včas ohlásit a informace o jejich konání byly pak šířeny
alternativními cestami, především elektronickými).
Značná část aktivity ČSKI v roce 2000 byla zaměřena na plnění povinností, které na sebe
Společnost vzala přijetím role garanta evropského projektu ECDL v České republice. Bližší
úvodní informace o této aktivitě lze nalézt ve zprávě o činnosti ČSKI za rok 1999 a proto je
zde není nutno opakovat. V současné době již funguje v ČR větší počet středisek, ve kterých
se mohou hlásit uchazeči o certifikát ECDL dokládající jejich „počítačovou gramotnost" na
úrovni srovnatelné s evropskými standardy a kde si mohou složit předepsané zkoušky. Některé ze středisek nabízejí k tomuto účelu i vhodné kvalifikační kursy. ČSKI přitom ověřuje,
formou udělení akreditace jednotlivým střediskům, zda personální i technické vybavení střediska je na úrovni nezbytně nutné pro zachování předepsané úrovně. Dále Společnost deleguje
inspektory na jednotlivé termíny zkoušek nahlášených středisky a vystavuje osvědčení úspěšným absolventům zkoušek; během roku 2000 jich bylo již několik set. ČSKI přitom musí zajišťovat vlastními silami i veškerou administrativní agendu s touto činností spojenou, protože
se nesplnily naděje na převzetí této agendy profesionální organizací. V současné době Společnost znovu hledá profesionálního partnera schopného převzít administrativní část agendy
ČSKI spojené s ECDL; aktuální stav, kdy ČSKI zajišťuje i tuto činnost vlastními silami, je
totiž trvale neudržitelný.
I přes tyto potíže ČSKI rozšířila svoje zapojení do projektu ECDL v tom směru, že umožnila
účast i zkušebním střediskům při jednotlivých školách různého druhu i zaměření, a to za
podmínek v řadě ohledů příznivějších, než jsou podmínky kladené na ostatní zkušební střediska. Stejná odborná náročnost skládaných zkoušek a hodnota získaného osvědčení jako u
ostatních středisek je přitom zachována. Cílem této snahy je podpořit zájem o získání certifikátu ECDL mezi absolventy těchto škol, pro které je takový doklad vzhledem k jejich vstupu
na trh práce velmi perspektivní. V současné době jsou již s řadou škol podepsány příslušné
smlouvy a hlásí se stále další zájemci o akreditaci. Podobně jako v loňské zprávě však musíme konstatovat, že zájem o nabídky, které projekt ECDL představuje, převažuje spíše mezi

jednotlivci a menšími institucemi, ze strany státních institucí stále převládají postoje spíše
rezervované.
Dne 14. l. 2000 se konala volební valná hromada ČSKI, která přijala nové stanovy Společnosti a již v souladu s nimi zvolila její orgány, tedy předsedu a osmičlenné předsednictvo. Nové
stanovy byly schváleny Ministerstvem vnitra ČR dne 7. 4. 2000 a jejich znění, spolu se zprávou o valné hromadě, bylo zasláno RVS jako příloha ke zprávě o činnosti ČSKI za rok 1999.
Během uplynulého roku pak probíhaly uvnitř Společnosti organizační změny, které si nové
stanovy vyžádaly. Byla provedena nová registrace členů, kterým byla přidělena osobní identifikační čísla (z praktických důvodů i kvůli vyloučení případného konfliktu se zákonem na
ochranu osobních údajů) a přitom se členové evidovali v těch odborných skupinách, kde měli
o členství zájem. Ve skupinách pak proběhla volba vedoucích skupin, kteří vytvoří vědeckou
radu ČSKI. Tento orgán by měl především řídit vědeckou a odbornou náplň činností Společnosti a odpovídat za ni. Volba vedoucího již proběhla ve většině skupin, činnost dvou nebo tří
odborných skupin bude asi nutno ukončit pro nedostatečný počet zájemců z řad členů ČSKI.
Předsednictvo se scházelo pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdninového období, kromě
toho byla využívána možnost rychlého řešení naléhavých věcí pomocí e-mailového kontaktu
mezi členy předsednictva.
V Praze dne 23. ledna 2001
Dagmar Harmancová
vědecká tajemnice ČSKI

Ivan Kramosil
předseda ČSKI

