


1. Zpráva o činnosti ČSKI v roce 2020 včetně informace o 
zapojení ČSKI do zahraničních organizací.

2. Zpráva o hospodaření ČSKI v uplynulém roce a Zpráva 
revizní komise.

3. Diskuse k předloženým zprávám.

4. Schválení předložených zpráv.

5. Cena A. Svobody – ročník 2020 , představení finalistů a 
předání ceny.

6. Různé.



1. Zpráva o činnosti ČSKI v roce 2020

   Činnost ČSKI – odborná a organizační

• Valná hromada se konala v pátek 11.6. 2020 

• Vědecká rada  pracovala  pod  vedením  své 
předsedkyně Stáni Šimberové.  

• Předsednictvo  jako  řídící  orgán  Společnosti  se 
scházelo  pravidelně  každý  měsíc  a  naléhavé 
záležitosti řešilo pomocí elektronické komunikace. 



Práce odborných skupin -  tradiční  formy  (pravidelné 
semináře, konference a soustředění, e-mailová komunikace)

Informace  o  zajímavých  aktivitách  nabízel  Zpravodaj 
vydávaný v letech 1965 – 2017, který byl v r. 2018 nahrazen 
záložkou Aktuality na www.cski.cz. 

Pořádání soutěže o Cenu Antonína Svobody (první  ročník 
oceňoval práce za rok 2008) 

Podpora šíření digitální gramotnosti a ECDL

Činnost ČSKI – odborná a organizační



ČSKI komunikuje s veřejností i se svými členy 
především prostřednictvím www.cski.cz

www.cski.cz

Žádosti  o 
podporu akcíKaždý člen ČSKI zde 

může umístit ozná-
mení o akci podpo-

řené jeho OS



Činnost ČSKI – odborná a organizační

1. ČSKI získala na svou činnost 2 typy finančních dotací od RVS: 

 100.000 Kč na vlastní činnost - využito spolu s částkou větší než 
50.000 Kč z  vlastních zdrojů ČSKI především pro podporu práce 
odborných skupin (např. konference, soutěž o Cenu A. Svobody) – 
viz zpráva o hospodaření.

 zdroje na pokrytí členských příspěvků v CEPIS, IFIP a IFAC

2. ČSKI aktivně vytváří i vlastní zdroje prostřednictvím 

  Aktivity  odborných  skupin  -  pořádáním  seminářů,  odborných 
škol a konferencí 

 provozování konceptu ICDL/ECDL a prodej indexů

 Tato aktivita byla výrazně negativně ovlivněna pandemíí 
COVID-19 a karanténními opatřeními



ČSKI se v r.2020 podílela na pořádání následujících akcí pro odbornou 
veřejnost
1 mezinárodní + 1 národní konference 
2 národní semináře/workshopy, viz dále

V r. 2020 proběhlo víc než 12 bezplatných on-line seminářů pro Úřady 
práce na téma „volba rekvalifikačního postupu pro digitální 
kompetence“,  které pořádalo ECDL-CZ ve spolupráci s ČSKI.

Následující plánované „tradiční“ akce byly zrušeny:
Pattern Recognition and Computer Vision Colloquium (Spring & Autumn),
Konference Data a znalosti 

     Ušetřené fondy ČSKI použila na podporu 
2 workshopů věnovaných umělé inteligenci a 
ocenění vítězů Matematické olympiády 2020 v programování,  o kterou 
byla ČSKI požádána ze strany JČMF. 

Akce pro širší veřejnost podpořené ČSKI 



Významné mezinárodní konference 
spolupořádané ČSKI a odbornými skupinami

Dynamic Logic: New Trends and Applicatons. (OS  pro  logiku, 
pravděpodobnost a usuzování), 9.–10. 2020, Praha

    Mezinárodní konference se 70 účastníky konaná on-line
http://www.cs.cas.cz/dali2020/

Další spoluorganizátoři: Ostravská universita + CIIRC ČVUT

 
účastníci příspěvky

∑ zahr SR ČR ∑ zahr SR ČR

70 21 9 40 23 21 2 2



Významné národní konference spolupořádané 
ČSKI a odbornými skupinami

MEDSOFT 2019, 16.6. 2020, Roztoky u Prahy, OS pro lékařsko-biologickou 
kybernetiku, 

https://www.action-m.com/medsoft2020/poradatele.php

Program:
21 konferenčních příspěvků (acceptance rate 25%) 

Na stránce http://www.creativeconnections.cz/medsoft/
    jsou k dispozici příspěvky z konferencí 2009-2020

účastníci příspěvky

∑ zahr SR ČR ∑ zahr SR ČR

59 3 56 25 3 22



Workshopy národní

Účastníci příspěvky

∑ zahr. SR ČR ∑ zahr. SR ČR

UI a sport 30 5 25 8 1 7

UI a energetika 78 30 48 6 5 1

OS pro UI (Roman Barták): Umělá inteligence a sport (Bohumír Štědroň), 
Praha 16.září 2020, sborník vydán agenturou M-Press



Workshopy národní

OS pro UI (Roman  Barták): Umělá inteligence a sport (Bohumír 
Štědroň), Praha 16.září 2020, sborník vydán agenturou M-Press

Digitalizace, automatizace a UI v energetice (Petr Neumann), Praha 16.září 
2020

Účastníci příspěvky

∑ zahr. SR ČR ∑ zahr. SR ČR

UI a sport 30 5 25 8 1 7

UI a energetika 78 30 48 6 5 1



Zrušené akce a využití jejich fondů

OS pro rozpoznávání  (Jiří  Matas): Pattern Recognition and Computer 
Vision Colloquium (Prague, Spring + Autumn  2020),

OS informatika a  společnost Data a Znalosti, konference  s  více  než  50 
účastníky

Ušetřené fondy ČSKI použila na podporu 

 2 workshopů věnovaných aplikacím umělé inteligence:

Umělá inteligence a sport

Digitalizace, automatizace a UI v energetice 

 ocenění vítězů Matematické olympiády 2020 v programování – podpora,  o 
kterou byla ČSKI požádána ze strany JČMF. 



Další plánovanou, ale zrušenou, akcí roku 2020 byl křest knihy k výročí 
zrodu kybernetiky jako vědecké disciplíny. 



ČSKI  a 
mezinárodní společnosti

 ECDL, viz www.ecdl.com a www.ecdl.cz

 CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies, 
http://www.cepis.org

 IFAC - International Federation of Automatic Control,  http://www.ifac-
control.org

 IFIP - International Federation for Information Processing,  
http://www.ifip.or.at

 EurAI - European Association for Artificial Intelligence (dřív ECCAI ),  
http://www.eurai.org

 IAPR - The International Association for Pattern Recognition, 
http://www.iapr.org

 IT STAR - Regional ICT Association - Newsletter je ke stažení na nl.starbus.org



Činnost ČSKI – odborná a organizační
11tý ročník soutěže o Cenu Antonína Svobody. 10ti členná komise, které 
předsedají  Karel Zimmermann  a  Jiří Kubalík  vybírala  z  15  přihlášených 
prací. 

Propagace počítačové gramotnosti a Projekt ICDL, aktivní účast v České 
Digitální koalici – v roce 2019-20 ICDL-CZ uspořádala 35+12 seminářů a 
přednášek pro studenty a učitele i pro reg.pobočky Úřadu práce a Hosp. 
komory

ČSKI  stála  u  zrodu myšlenky  „uznávání  ICT  certifikátů  u maturit“  v  rámci 
profilové  části  maturitní  zkoušky.  Pilotní  ověřování  zahájeno  v  roce 
2020/21  a  zúčastnilo  se  ho  19  škol,  viz  <www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-
vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-zamereneho-na-uznavani-1>

Rok 2016 2017 2018 2019 2020

Počet prod. 
ICDL indexů

2208 2449 2654 2511 1141



Závěr
K 31.12.2020 měla ČSKI 155 členů 

Členská základna je sice menší, ale rozrůstá se o mladé kolegy 
s věkem pod 30 let, kteří se aktivně účastní práce a seminářů 
jednotlivých odborných skupin.

Významné úkoly pro další období: 
Hledání nových forem aktivit pracovních skupin
Navazování užší spolupráce s dalšími profesními organizacemi v 

našem regionu (v Česku a okolí) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet členů 150 150 150 155 155 155
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