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Činnost CSKI v roce 2001 lze z největší části rozdělit do dvou oblastí – odborné a organizač-
ní. Odborné aktivity probíhaly v rámci jednotlivých odborných skupin, jejichž formování bylo 
úspěšně dokončeno, nebo měly podobu spoluúčasti CSKI při organizování významnějších 
jednorázových akcí. V této souvislosti uveďme konkrétně spoluúčast Společnosti při organi-
zaci Čtvrtého česko-japonského semináře o analýze dat a rozhodování za nejistoty v září v 
Jindřichově Hradci nebo při organizaci semináře Neural Network World 2001, pořádaného 
stejnojmenným časopisem v říjnu. ČSKI se též podílela na organizaci každoročního jedno-
denního semináře lékařské kybernetiky, tentokrát zaměřeného na telemedicínu. 
 
Práce odborných skupin pak většinou probíhala ve formě pravidelných setkání s týdenními, 
čtrnáctidenními nebo měsíčními intervaly, jejichž náplní byly semináře a přednášky odpoví-
dajícího tématického zaměření. Některé skupiny pak kromě toho nebo jako alternativní formu 
pořádaly jednorázové (většinou výroční) akce většího rozsahu. Po dokončené reorganizaci 
odborných skupin již vyvíjejí aktivity všechny skupiny a proto nelze, vzhledem k nutně ome-
zenému rozsahu této zprávy, podat vyčerpávající výčet, z obavy před zatížením nežádoucí 
subjektivitou nepovažujeme za vhodnou ani prezentaci v podobě výběru. Zájemce může zís-
kat 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 časovým předstihem, že je již nebylo možno ve Zpravo-
daji ohlásit a zájemci byli o jejich konání informováni alternativními cestami, většinou elek-
tronickými. Jako v minulosti, i v roce 2001 vystoupila na akcích odborných skupin řada vý-
znamných tuzemských i zahraničních odborníků odpovídajícího zaměření s hodnotnými a 
zajímavými příspěvky. 
 
Zpravodaj ČSKI, o kterém je zmínka výše a který Společnost (resp. její předchůdkyně Česko-
slovenská kybernetická společnost) vydává již od roku 1965, vycházel i letos pravidelně kaž-
dý 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 pra-
covních míst i studijních pobytů, které by mohly zajímat jak členy Společnosti, tak i jiné, po-
dobně zaměřené vědecké, odborné a pedagogické pracovníky. I v roce 2001 docházel Zpra-
vodaj a jeho vysoká úroveň uznání mezi členy ČSKI i dalšími zájemci. 
 
Hlavní část organizační práce ČSKI souvisí s plněním závazků, vyplývajících z role Společ-
nosti jako odborného ručitele kvality při realizaci evropského projektu ECDL (European 
Computer Driving Licence) v České republice. Podrobnější informace o tomto projektu lze 
nalézt ve zprávě o činnosti CSKI za rok 1999, kdy se společnost do projektu zapojila, infor-
mace o rozběhu projektu v roce 2000 pak ve zprávě za rok následující. Již v několika desít-
kách Společností akreditovaných testovacích středisek se mohou hlásit uchazeči o certifikát 
ECDL, dokládající jejich "počítačovou gramotnost" na úrovni srovnatelné s evropskými stan-
dardy a složit zde potřebné zkoušky. Některé ze středisek nabízejí k tomu účelu i vhodné kva-
lifikační kursy. Počet úspěšných držitelů certifikátu již výrazně překročil tisícovku a velký 
počet dalších zájemců požádal o vystavení indexu a zkoušky postupně skládá. Jsme si vědomi 
pouhé přibližnosti těchto údajů, jejich upřesnění by však bylo značně obtížné a vzhledem k 
jejich neustálé proměnlivosti by asi neospravedlnilo úsilí s tím spojené. ČSKI přitom, ověřuje, 
zda personální a technické vybavení každého střediska je na úrovni nutné k zachování poža-
dovaných standardů, deleguje inspektory na jednotlivé termíny zkoušek a vystavuje osvědčení 



jejich úspěšným absolventům. Byl již také akreditován větší počet testovacích středisek při 
školách, pro tato střediska platí poněkud odlišná pravidla respektující jejich odlišnosti, ale 
nijak se nedotýkající úrovně vlastních jednotlivých zkoušek. Motivem této snahy je podpořit 
zájem o získání certifikátu ECDL mezi absolventy škol, pro které je takový doklad vzhledem 
k jejich vstupu na trh práce velmi perspektivní. I přes opakovaná jednání s některými institu-
cemi celostátního významu (např. ministerstvem školství) se však nepodařilo tyto instituce 
získat pro systematičtější formu podpory projektu ECDL, přičemž Společnost je vždy připra-
vena na taková jednání navázat. 
 
Při zapojení ČSKI do projektu ECDL zůstávala i v roce 2001 velkým problémem skutečnost, 
že Společnost musela i nadále zajišťovat výhradně vlastními silami veškerou administrativní 
agendu s touto činností spojenou. Ke konci roku 2001 bylo dovršeno jednání s profesionální 
organizací, která by měla během roku 2002 postupně větší část administrativy převzít a pří-
slušná smlouvaje před podpisem, to by umožnilo Společnosti více se soustředit na kontrolní a 
koncepční aspekty projektu. Teprve rok 2002 ukáže, zda se naděje do této změny vkládané, 
vskutku splní. Je však skutečností, že současný stav je vzhledem k fyzickým i psychickým 
nárokům kladeným na zapojené funkcionáře a členy CSKI i další osoby dále neúnosný a tento 
rok bude tedy pro další participaci Společnosti na rozvíjení projektu ECDL v České republice 
asi rozhodující. 
 
Dne 1. 3. 2001 se konala valná hromada CSKI, která dovršila transformaci Společnosti vy-
plývající ze stanov rok předtím přijatých. Byla dokončena reorganizace odborných skupin a v 
důsledku toho začala fungovat vědecká rada CSKI tvořená vedoucími (odbornými garanty) 
jednotlivých skupin. Ta na své první schůzi zvolila svým předsedou prof. Viktora Beneše z 
MFF UK, dohodla se na tom, konat svá setkání 3-4-krát ročně a začala postupně přebírat spo-
lurozhodování o tématicky příslušných stránkách života Společnosti, např. rozhodnutí o no-
vém zástupci CSKI v IFIPu (International Federation of Information Processing), kde je Spo-
lečnost kolektivním členem, proběhla již zcela v rámci vědecké rady. Dokončena byla také 
nová evidence členů, přičemž pokles počtu členstva způsobený nutným rozchodem s členy 
zcela pasivními je v současnosti postupně vyrovnáván postupným příchodem nových zájem-
ců. Předsednictvo Společnosti jakožto její řídící orgán se scházelo pravidelně každý měsíc, 
kromě toho byla hojně využívána možnost rychlého řešení naléhavých záležitostí pomocí 
elektronického spojení mezi členy předsednictva. 
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