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Česká informační společnost,  
o.s. 

• Členská společnost Českého svazu 
vědeckotechnických společností 

• Založena v roce 1990 

• http://cisvts.cz (v roce 2012 aktualizován 
design stránek) 

• Pobočka při Národním archivu ČR 

• 260 individuálních a 1 kolektivní člen 

http://cisvts.cz/


Česká informační společnost, o.s., (ČIS), je 
sdružení občanů, kteří pracují v některém z 
oborů zabývajících se vyhledáváním, 
uchováváním a zpřístupňováním informací 
odborného (vědeckého, technického, 
ekonomického, medicínského apod.) charakteru. 
Jedná se zejména o informační pracovníky, 
archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory 
informačních systémů v informačních institucích 
a další příbuzné profese.  



Poslání ČIS, o. s. I. 

• Obsah činnosti ČIS je orientován zejména na zlepšování 
informačního potenciálu celého společenského 
prostředí a na optimální uplatňování informačních 
oborů ve společenské dělbě práce. Toto působení 
probíhá ve třech hlavních směrech: 
– jako vnitřní rozvoj informačních oborů prostřednictvím 

odborné a vzdělávací činnosti mezi členy 

– spoluprací s orgány a organizacemi v oblasti usměrňování 
informatizačních procesů na všech úrovních 

– těsnou součinností s uživateli informací, osvětovou, 
vzdělávací a propagační činností ke zlepšení využívání 
informací. 

 



Poslání ČIS, o. s. II. 

• Obsah činnosti ČIS je orientován zejména na zlepšování 
informačního potenciálu celého společenského 
prostředí a na optimální uplatňování informačních 
oborů ve společenské dělbě práce. Toto působení 
probíhá ve třech hlavních směrech: 
– jako vnitřní rozvoj informačních oborů prostřednictvím 

odborné a vzdělávací činnosti mezi členy 

– spoluprací s orgány a organizacemi v oblasti usměrňování 
informatizačních procesů na všech úrovních 

– těsnou součinností s uživateli informací, osvětovou, 
vzdělávací a propagační činností ke zlepšení využívání 
informací. 

 



Organizace práce ČIS 

• Zastupitelstvo , předsedkyně Radka Římanová, 
místopředsedové Pavel Zubina a Richard Papík 

• Revizní komise 

• Roční výkazy práce vůči ČS VTS 

• Členská základna – stabilní počet, ročně cca 5 
nových členů, nízká aktivita 



Organizace práce ČIS 

• Pobočka NA ČR – samostatná činnost mezi 
archiváři 

• http://cis.cesarch.cz 

• Konference, odborné zahraniční exkurze 

• Cyklus seminářů Bezpečnostní snímkování  a 
dokumentace sbírek  



Činnost v roce 2012 

• Jinonické informační pondělky 

– Ve spolupráci s UISK FF UK 

– V roce 2012 9 přednášek 

• Podpora mladých odborníků – příspěvek na 
studijní cestu do Nizozemí 

• Konzultační podpora v projektech knihoven v 
oblasti zpracování dat 



Mezinárodní aktivity 

• ITU Telecom 2012 (ITU ACADEMIA) 

– Ve spolupráci s FEL ČVUT a Ústředí ČS VTSUISK FF 
UK 

– V roce 2012 9 přednášek 

• Participace na jednání ČS VTS v rámci strategie 
AUSTRADE v ČR  



Nové podněty pro práci ČIS? 

• ČIS je známá jako profesní organizace 

• Možnost pořádání vzdělávacích akcí (první 
InfoParty pořádala v 90. letech ČIS) 

• Prostředky díky platícím členům i daru ČS VTS 
jsou 

• Prostory také… 

• Nápady? 

• Kooperativní projekty? 

• Neformální spolupráce! 



IKI 2012 

• Česká expozice na veletrhu ITU TELECOM WORLD 2011 
Pavel Zubina (Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem), Richard Papík 
(Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, Praha) 
 

• Osamělý mořeplavec 
Boris Šimák, Petr Ondráček 
 

• Profesní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ve 
zdravotnictví 
Helena Bouzková  
 

• Jak ji dostat do postele… (aneb odborné knihy z online zdrojů a e-čtečky) 
Jiří Kadleček, Jakub Petřík (Albertina icome Praha) 

•  
Informační systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  
Tomáš Chudlarský (ÚISK, FF UK) 

 



IKI 2012 

• Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích  
Zuzana Šidlichovská 

• Digitální stopy 
Roman Rak 

• Indexy a uživatelé paměťových institucí 
Martin Vojnar 

• Specializovaná databáze pro výzkum astrofyziky 
a  astronomie 
Radka Svašková 

• Odborná terminologie knihovnictví a informační vědy 
očima uživatelů databáze TDKIV 
Helena Kučerová 
 



IKI 2013 

Rozmanitost informačního světa 

• Nové místo konání 

• Změna termínu (leden-listopad) 

• Osvědčení i noví přednášející, zkušení odborníci i 
„zelenáči“  

• Kromě prezentací budou po konferenci zachovány 
i záznamy přednášek ve formě videonahrávek 

• Letos musíme končit v 14:30  

 



Bavte se dobře! 

…učení hrou a zábavou se už mnohokrát 
osvědčilo… 

A 

…staňte se aktivním členem ČIS… 

…nebo i členem pozorovatelem… 

…nebo nám jen držte palce do dalších let… 

Česká informační společnost, z. s. 
(zapsaný spolek) 


