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Tuto zprávu je snad nejlépe zahájit připomenutím valné hromady Společnosti, která se konala 
dne 14. února 2003 a byla tentokráte valnou hromadou volební. Předsedkyní ČSKI byla 
zvolena prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc., bylo zvoleno i nové předsednictvo, včetně 
předsedkyně devítičlenné a ve srovnání s dosavadním znatelně pozměněné a omlazené, a 
revizní komise. Zpráva o konání valné hromady, jejích výsledcích a jmenovitý seznam nově 
zvolených funkcionářů byly neprodleně zaslány Radě vědeckých společností. Vědecká rada 
ČSKI, která je tvořena vedoucími odborných skupin, působila během roku 2003 v nezměněné 
sestavě. 
 
Podobně jako v předchozích letech, i v roce 2003 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 Společnosti při organizování 
významnějších jednorázových akcí nebo podpory aktivní účasti jejích členů na těchto akcích. 
Konkrétně byla ČSKI organizátorem pracovního semináře WUPES 2003 (Workshop on 
Uncertainty Processing in Expert Systems) v září v Hejnici , dalšími akcemi byly 4th 
International PhD Workshop on Information Technologies and Control – Young Generation 
Viewpoint,  12th Workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Image Analysis  a 
mezinárodní kongres lingvistů v Praze. 
 
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 jinými cestami, většinou elektronickými. 
Jako v minulosti, i v roce 2003 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 2003 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, aktivity ČSKI v tomto směru v letech 2000 – 2002, která lze nazvat úvodní etapou 
zapojení do projektu ECDL, jsou popsány ve zprávách o činnosti Společnosti za tato léta. Lze 
konstatovat, že myšlence objektivního prověřování počítačové gramotnosti pomocí testů 
ECDL se podařilo proniknout do povědomí veřejnosti a toto testování postupně získává své 
příznivce jak z řad zaměstnavatelů, tak i mezi pracovníky profesí, kde je počítačová 
gramotnost nezbytností, i potenciálními uchazeči o taková pracovní místa. Právě 
prosazováním konceptu ECDL se tak ČSKI daří podporovat efektivní využití 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. 2003 bylo akreditováno 67 testovacích 
středisek (oproti 43 v závěru roku 2002), 7 jejich poboček (5 v závěru roku 2002) a 124 
testovacích místností (86 v závěru roku 2002). V roce 2003 bylo prodáno 3412 ECDL indexů 
(3548 v roce 2002) a celkový počet držitelů  ECDL indexů se blíži číslu 10 000 (k 14.1. 2004 
se rovná 9452). ČSKI dosud vystavila 3568 ECDL certifikátů uchazečům, kteří úspěšně 
absolvovali testy ve všech 7 modulech. V samotném roce 2003 bylo ECDL certifikátů 
vystaveno 1729. Pro úspěšné absolventy pouze 4 modulů je vydáváno Osvědčení ECDL Start 
– těch bylo dosud vydáno 2662, z toho 1333 v roce 2003. V České republice proběhlo od 1.6. 
1999 celkem 2406 termínů testování ECDL a databáze projektu spravovaná firmou Certicon 
obsahuje data 45 301 individuálních testů. 
 
Jedinou vládní institucí, která aktivně používá koncept ECDL pro prověřování znalostí svých 
zaměstnanců zůstalo i v roce 2003 Ministerstvo zemědělství. Ovšem velmi aktivně koncept 
ECDL používají některé úřady práce. Např. Úřad práce v Ostravě poskytl v dopise 
ÚP/Por/193/2003/Ge ze dne 2.12. 2003 ČSKI některé číselné údaje, které umožňují zhodnotit 
roli konceptu ECDL při realizaci rekvalifikačních kurzů. Uváděná souhrnná čísla z let 2000 – 
2003 zřetelně dokumentují, že po zavedení ECDL testů pro účastníky kurzů se výrazně zvýšil 
podíl účastníků s velmi dobrými výsledky. Tyto zkušenosti jasně potvrzují, že standardizace 
testování prostřednictvím mezinárodního konceptu ECDL přináší kýžené dlouhodobé efekty, 
mezi které patří: 

• vytvoření zdravého konkurenčního prostředí pro vzdělávací zařízení díky možnosti 
objektivně srovnat dosahované výsledky, 

• pozitivní motivace pro jednotlivé účastníky kurzů, kterou představuje vize získání 
mezinárodně platného certifikátu. 

 
ČSKI se neúnavně snaží propagovat koncept ECDL v médiích. Vyšlo několik rozhovorů o 
ECDL (Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes a rozhlasové vysílání) a 2 osvětové články 

• Stepankova: Knihovny, počítačová gramotnost a ECDL, Čtenář 4/2003, str. 1-2 
• Stepankova O.: Informační společnost, ECDL a jednotné standardy, časopis 

Egovernment č. 4/2003, 28-29 
Pokračuje snaha nalézt vhodnou formu spolupráce s  Ministerstvem informatiky i 
s Ministerstvem školství. 
 
Během roku 2003 pokračovalo úsilí Společnosti nalézt nového zástupce ČSKI pro IFIP 
(International Federation for Information Processing), jehož je ČSKI kolektivním členem, a 
navrhnout novou kandidátku  pro Český komitét pro zpracování dat, neboť realizace 
spolupráce mezi ČSKI a IFIP je zprostředkována tímto komitétem. Po četných obtížích 



s tímto úkolem spojených se zdá, že kandidáta na funkci zástupce ČSKI v IFIP se podařilo 
nalézt a v krátké době bude možno navrhnout i výše zmíněnou kandidátku. 
 
Orgány ČSKI pracovaly během roku 2003 pravidelně, v souladu se stanovami a zcela 
přiměřeně a účelně reagovaly na  aktuální potřeby Společnosti. O valné hromadě konané dne 
14. února 2003 jsme se již zmínili, doplňme pouze, že další valná hromada je svolána na 19. 
února 2004. Vědecká rada ČSKI se sešla během roku třikrát v pravidelných časových 
odstupech, zabývala se kromě jiného výše zmíněnou problematikou kolem IFIP a příslušného 
komitétu a také vypracovala a přijala soubor pravidel pro poskytování materiální podpory 
odborným skupinám na jejich aktivity významné z hlediska Společnosti. Jako v roce 
předchozím, i v roce 2003 byla každá schůze vědecké rady doplněna úvodní přednáškou, 
stručně a na popularizující úrovni seznamující s některým oborem kybernetiky a informatiky. 
Předsednictvo ČSKI jakožto řídící orgán Společnosti se scházelo pravidelně každý měsíc, 
kromě toho byla hojně využívána možnost rychlého a operativního řešení naléhavých 
záležitostí pomocí elektronického spojení mezi členy předsednictva. 
 
I v roce 2003 trval potěšující trend rostoucího zájmu o členství v ČSKI, zejména mezi 
mladšími zájemci o kybernetiku a informatiku, takže počet členů Společnosti se postupně 
zvyšuje a věkové složení členstva se z hlediska její budoucnosti zlepšuje. 
 
V Praze dne  19 . ledna 2004 
 
Zprávu vypracoval:   Ivan Kramosil 
 
 
 
 
       Dagmar Harmancová                                        Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. 
    vědecká tajemnice ČSKI                                                    předsedkyně ČSKI         


