ĆESKÁ SPOLEČNOST PRO KYBERNETIKU A INFORMATIKU (ČSKI)
Zpráva o činnosti za rok 2002
Podobně jako v předchozích letech, i v roce 2002 bylo možno největší část činnosti ČSKI
rozdělit do dvou oblastí - odborné a organizační. Odborné aktivity probíhaly v rámci jednotlivých odborných skupin nebo měly podobu spoluúčasti ČSKI při organizování významnějších
jednorázových akcí. Konkrétně se Společnost podílela na pořádání česko – slovenské konference „Inteligentní systémy ve zdravotní péči“ v září 2002 v Praze ( skupina pro biomedicínskou informatiku a statistiku), při zajištění cyklu přednášek pořádaných Centrem Viléma Mathesia v březnu 2002 (skupina matematického modelování jazykové komunikace a Centrum
komputační lingvistiky) a při organizaci celodenního semináře „Pattern Recognition and
Computer Vision Colloquium“ v listopadu 2002 (skupina pro rozpoznávání).
Práce většiny odborných skupin měla podobu pravidelných setkání s týdenními, čtrnáctidenními nebo měsíčními intervaly, jejichž náplní byly semináře a přednášky odpovídajícího tématického zaměření. Některé skupiny pak kromě toho nebo jako alternativní formu pořádaly
jednorázové (většinou výroční) akce většího rozsahu. Vzhledem k nutně omezenému rozsahu
této zprávy nelze podat vyčerpávající přehled všech akcí jednotlivých skupin a případný výběr by mohl být zatížen nežádoucí dávkou subjektivity. Zájemce může získat téměř úplný
přehled o činnosti odborných skupin v jednotlivých číslech Zpravodaje ČSKI (Zpravodaj je
dostupný i na webové stránce Společnosti), kde nejsou uvedeny pouze ty akce, které byly
připraveny s tak krátkým předstihem, že je již nebylo možno ve Zpravodaji ohlásit a zájemci
byli o jejich konání informováni alternativními cestami, většinou elektronickými. Jako
v minulosti, i v roce 2002 vystoupila na akcích odborných skupin řada významných tuzemských i zahraničních odborníků odpovídajícího zaměření s hodnotnými a zajímavými příspěvky.
Zpravodaj ČSKI, o kterém je zmínka výše a který Společnost (resp. její předchůdkyně Československá kybernetická společnost) vydává již od roku 1965, vycházel i letos pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdnin. Jako v minulých letech přinášel zprávy o chystaných akcích
odborných skupin, o akcích jiných organizátorů zajímavých pro členy ČSKI a nabídky pracovních míst i studijních pobytů, které by mohly zajímat jak členy Společnosti, tak i jiné, podobně zaměřené vědecké, odborné a pedagogické pracovníky. I v roce 2002 docházel Zpravodaj a jeho vysoká úroveň uznání mezi členy ČSKI i dalšími zájemci.
Jestliže vydávání Zpravodaje, i přes jeho nesporný podíl na organizačních aktivitách Společnosti, můžeme vzhledem k jeho obsahu celkem organicky přiřadit k aktivitám spíše vědeckým, pak hlavní část organizační práce ČSKI vyplývá z plnění závazků, které na sebe Společnost vzala jako odborný garant kvality při realizaci evropského projektu ECDL (European
Computer Driving Licence) v České republice. Podrobnější informace o tomto projektu lze
nalézt ve zprávě o činnosti ČSKI za rok 1999, kdy se Společnost do projektu zapojila. ČSKI
se podařilo uhradit vstupní licenční poplatky ECDL Foundation, opravňující ČSKI používat
koncept ECDL, díky podpoře firmy Computer Help, která výměnou získala výlučné právo
distribuovat a prodávat indexy ECDL po dobu tří let. Tato lhůta vypršela dne 2.6.2002, tím
byla zakončena úvodní fáze projektu ECDL v ČR a projekt přešel do rutinního provozu.
V průběhu úvodní fáze se podařilo myšlence objektivního prověřování počítačové gramotnosti pomocí testů ECDL proniknout do povědomí veřejnosti a toto testování postupně získává
své příznivce jak z řad zaměstnavatelů, tak i mezi zaměstnanci. Například řada místních úřadů
podporuje odborný růst svých zaměstnanců tím, že pro ně pořádá počítačové kurzy, které jsou

ukončeny testy ECDL. Právě prosazováním konceptu ECDL se tak ČSKI daří podporovat
efektivní využívání informačních technologií a tak i plnit poslání označené ve stanovách Společnosti jako „podpora konzultační, poradenské, školící, vzdělávací a organizační činnosti
v oborech svého odborného zaměření“ (čl. 3g Stanov ČSKI).
Uveďme několik souhrnných číselných údajů: k 31. 12. 2002 bylo akreditováno 43 testovacích středisek, 5 jejich poboček a 86 testovacích místností. Bylo prodáno celkem 5616 indexů
ECDL (z toho 3548 pouze v samotném roce 2002) a ČSKI vystavila 1841 certifikátů ECDL
pro uchazeče, kteří úspěšně absolvovali testy ve všech sedmi modulech. Srovnání prodeje
indexů na konci roku 2001 a 2002 vykazuje výrazný skok a tak upozorňuje na nutnost připravit se na zvládnutí nárůstu odpovídajících administrativních úkonů. V září 2002 uzavřela
ČSKI smlouvu s firmou Certicon, kterou ČSKI pověřila právě správou dat o uchazečích a
realizací řady administrativních úkonů pro ECDL. Firma Certicon za tím účelem vyvinula
původní velmi moderní webový administrativní systém WASET s celou hierarchií přístupových práv, který řadu agend elegantně automatizuje. Základní funkce systému se podařilo
během léta 2002 odladit a v současné době jej používají všechna akreditovaná střediska. WASET nejen výrazně zjednodušuje řadu administrativních úkolů kanceláře ECDL-CZ i akreditovaných středisek, ale má významnou roli i při zajišťování kvality a objektivity testování.
Jedinou vládní institucí, která aktivně používá koncept ECDL pro prověřování znalostí svých
zaměstnanců, je Ministerstvo zemědělství ČR. ČSKI se dále intenzivně snaží propagovat použití konceptu ECDL na nejvyšší úrovni. V rámci tohoto úsilí se Společnost v srpnu 2002 obrátila dopisem na nově jmenované ministry školství, vědy a informatiky s upozorněním na výhody použití konceptu ECDL. K jednání s ministry p. Marešem p. Mlynářem zatím nedošlo.
Doufáme, že se podaří obnovit jednání s Ministerstvem školství ČR, započaté již v roce 2001.
Protože během roku 2002 skončilo funkční období Českého komitétu pro automatizaci, navrhla ČSKI Radě pro zahraniční styky AV ČR, ve spolupráci s dosavadním předsedou tohoto
komitétu prof. V.Kučerou, novou kandidátku komitétu. Tím byla také zachována kontinuita
zapojení Společnosti do práce mezinárodní federace IFAC (International Federation for Automatic Control), jejímž je ČSKI kolektivním členem, neboť realizace této spolupráce je součástí činnosti uvedeného komitétu. Nepodařilo se zatím nalézt nového zástupce Společnosti
pro IFIP (International Federation for Information Processing) ani navrhnout novou kandidátku pro Český komitét pro zpracování dat, úsilí ČSKI v tomto směru bude pokračovat i
v roce 2003. Během celého roku byla však Společnost v pravidelném kontaktu s vedením
IFIPu a zástupci ČSKI se osobně a aktivně zúčastnili dvou setkání regionální pobočky IFIPu,
která pod jménem IT Star sdružuje členské organizace IFIPu ze středoevropských zemí. Kromě IFACu a IFIPu byla ČSKI i v roce 2002 členem mezinárodních organizací CEPIS, ECCAI, ESSU, IAPR a IASS/AIS.
Dne 21. února 2002 se konala valná hromada Společnosti, která hodnotila první rok stabilizovaného fungování ČSKI (po významných, ale jak se ukázalo nutných a užitečných změnách
schválených předchozími valnými hromadami). Během roku 2002 již pravidelně vyvíjela činnost vědecká rada ČSKI, která na svých pravidelných setkáních postupně přebírala řízení vědeckých aktivit Společnosti, vhodným a pravidelným doplňkem setkání vědecké rady se staly
úvodní přednášky, stručně a na popularizující úrovni seznamující s jednotlivými obory kybernetiky a informatiky. Je též třeba zmínit se o rostoucím zájmu o členství v ČSKI, zejména
mezi mladšími zájemci o kybernetiku a informatiku, takže po přechodném poklesu počtu členů, způsobené v minulém období zpřesněním evidence a vyškrtnutím členů zcela pasivních a
formálních, dochází již druhým rokem k růstu členské základny Společnosti.

Předsednictvo ČSKI jakožto její řídící orgán se scházelo pravidelně každý měsíc, kromě toho
byla hojně využívána možnost rychlého a operativního řešení naléhavých záležitostí pomocí
elektronického spojení mezi členy předsednictva. Vzhledem k tomu, že končí tříleté volební
období stávajících orgánů Společnosti (předsedy a předsednictva), svolalo předsednictvo volební valnou hromadu ČSKI na 14. února 2003, o jejích výsledcích bude Rada vědeckých
společností neprodleně informována.
V Praze dne 27. ledna 2003
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