ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KYBERNETIKU A INFORMATIKU (ČSKI)
www.cski.cz
Zpráva o činnosti za rok 2007
Valná hromada ČSKI, která se konala 23. února, zvolila nové předsednictvo společnosti, které
teď pracuje ve složení:
předsedkyně
Olga Štěpánková
místopředseda
Július Štuller
hospodář
Jiří Kléma
vědecká tajemnice Dagmar Harmancová
další členové předsednictva:
Petr Cintula
David Coufal
Michal Haindl
Petr Jirků
Mirko Navara
Stanislava Šimberová
Jiřina Vejnarová
Orgány ČSKI se scházely během roku pravidelně a reagovaly na aktuální potřeby.
Během roku 2007 se ČSKI plně věnovala své běžné činnosti, kterou je především pořádání
seminářů odborných skupin s týdenními, čtrnáctidenními nebo měsíčními intervaly.
Informace o seminářích jsou stejně jako v minulosti distribuovány prostřednictvím
Zpravodaje ČSKI. Zpravodaj ČSKI vychází měsíčně (s výjimkou prázdninového období) a
je k dispozici v elektronické formě ve formátu pdf na webových stránkách ČSKI
(www.cski.cz). Tištěná forma je rozesílána členům na vyžádání. Internetové stránky
společnosti jsou pravidelně aktualizovány a tvoří hlavní informační kanál společnosti směrem
k odborné i laické veřejnosti. Na stránkách jsou k dispozici mimo jiné informace o
možnostech členství v ČSKI, o orgánech ČSKI a významných akcích pořádaných,
spolupořádaných či zaštiťovaných odbornými skupinami ČSKI. V roce 2007 proběhly
následující významné akce:
• ČSKI byla už několikátým rokem spoluorganizátorkou významného mezinárodního
setkání SOFSEM, Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, jehož
sborník již tradičně publikuje nakladatelství Springer. V roce 2007 se konal SOFSEM
20.-26.1. v Harrachově a sborník vyšel v řadě Lecture Notes in Computer Science pod
číslem LNCS 4362.
• Odborná skupina pro rozpoznávání spoluorganizovala čtyři mezinárodní setkání –
jarní (26. dubna) a podzimní (1. listopadu) Pattern Recognition and Computer Vision
Colloquium, MCS 2007 – 7th International Workshop Multiple Classifier Systems, 23.
– 25. května 2007 v Praze a TSD 2007 – 10th International Conference on Text,
Speech and Dialogue, 3. - 7. září 2007 v Plzni.
th
• Odborná skupina pro inteligentní systémy uspořádala v Praze 5 International
Symposium on Imprecise Probability: Theories and Application ISIPTA’07, které se
konalo ve dnech 16.-19. července.
• Odborná skupina matematického modelování jazykové komunikace se podílela na
organizaci ACL’07: 45th Annual Meeting of the Association for Computational
Linguistics, 25.-27.6. 2007 v Praze.

•

Odborná skupina „Informatika a společnost“ spoluorganizovala ve dnech 18. – 20.
dubna v Říčkách seminář DATESO 2007 určený především začínajícím badatelům.

Na internetových stránkách www.cski.cz je k dispozici kompletní prohledávací archiv
Zpravodaje od roku 1994, ve kterém případní zájemci mohou najít údaje o přednáškách, které
proběhly. V roce 2007 bylo ve Zpravodaji ohlášeno 77 seminářů.
Vedle setkání zaměřených především na odbornou veřejnost se ČSKI rovněž intenzivně
věnovala programu zvyšování počítačové gramotnosti u laické veřejnosti v rámci evropského
projektu ECDL (European Computer Driving Licence), jehož je ČSKI v České republice
odborným garantem (www.ecdl.cz). Aktivity související s používáním konceptu ECDL
koordinuje Odborná skupina pro počítačovou gramotnost. ČSKI jako odborný garant ECDL
testování v ČR již od roku 1999 doporučuje a propaguje použití mezinárodního konceptu
European Computer Driving Licence (ECDL) pro praktické prověřování a objektivní
certifikaci dovedností, které představují pojem „počítačová gramotnost“.
Koncept ECDL (a spolu s ním i ČSKI) postupně vstupují do povědomí široké veřejnosti
v ČR. S žádostí o spolupráci při přípravě i realizaci projektů ESF (Evropský sociální fond) se
na ČSKI obrátilo několik českých subjektů, kterým ČSKI prostřednictvím své pracovní
skupiny poskytuje konzultace a pomoc při zavádění a využívání ECDL konceptu. Od roku
2006 ČSKI spolupracuje na následujících aktuálně běžících grantech:
• “Internetové kluby ČH@VE. Podpora počítačové gramotnosti romských žáků 2.
stupně ZŠ”, viz http://www.dzeno.cz/?r_id=549, koordinátor projektu je společnost
SCIO,
• „Zavedení evropského systému testování studentů v oblasti informační gramotnosti
podle evropského standardu ECDL testů“, koordinátor Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava.
• „Deep work“ (http://deep.skolanet.cz/), jehož cílem je začlenění skupin ohrožených
sociální exkluzí.
V roce 2007 předala ČSKI zodpovědnost za rutinní provoz ECDL firmě Certicon a ČSKI se
soustředí v rámci konceptu ECDL především na kontrolu kvality testování ve 127 aktuálně
akreditovaných střediscích pro ECDL testování, která v roce 2007 pořádala víc než 900
testovacích termínů. Do procesu ECDL testování vstoupilo během roku 2007 takřka 10 tisíc
nových uchazečů a ČSKI vydala skoro 4 tisíce Certifikátů ECDL.
ČSKI se snaží aktivně propagovat využití konceptu ECDL na vhodných konferencích a
setkáních, kam má přístup široká veřejnost. Referáty o použití konceptu ECDL v ČR byly
předneseny v roce 2007 na následujících akcích:
• 21.6. 2007, Bratislava: konference „Fórum akreditovaných středisek“, kterou pořádala
Slovenská informatická společnost – garant ECDL testování na Slovensku
• 13. a 14.9.2007, Karviná:.konference "Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě"
• 7.12. 2007, Praha: mezinárodní konference Středoevropské iniciativy Vzdělávání
dospělých v regionech, Programy – Zkušenosti – Poradenství, kterou pořádal Národní
vzdělávací fond pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR.
I nadále platí, že členská základna se rozrůstá, a to zvláště o mladé kolegy s věkem pod 30
let, kteří se aktivně účastní seminářů jednotlivých odborných skupin. K 31.12.2007 měla
ČSKI 294 členů.
V Praze dne 30. ledna 2008

Prof. RNDr.Olga Štěpánková, CSc.
předsedkyně ČSKI

