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1.

Základní údaje o společnosti

Uplynulý rok byl prvním rokem dvouletého funkčního období výboru České
statistické společnosti (ČStS), který byl zvolen na valné hromadě dne 29. ledna
2009. Předsedou byl doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT v Praze),
místopředsedou ing. Jan Fischer, CSc. (ČSÚ), a hospodářem ing. Tomáš Löster (VŠE Praha).
K dnešnímu dni má ČStS 230 členů, z toho 9 vstoupilo do společnosti
v roce 2009 a dvěma členům bylo znovu obnoveno členství (po zaplacení
členských příspěvků). V roce 2009 zemřeli 3 členové společnosti, 1 ukončil
členství na vlastní žádost, mezi nimi i jediný kolektivní člen, ﬁrma Statsoft.
V pěti případech bylo členství ukončeno pro neplacení členských příspěvků
od roku 2006. V zahraničí žije celkem 12 členů, z toho 7 na Slovensku (3 jsou
studenti, kteří studují zde, ale mají trvalé bydliště na Slovensku).
Na základě údajů od 217 členů lze konstatovat, že za rok společnost zestárla pouze o 0,2 roku (průměrný věk se změnil z 50,1 na 50,3), mediánový
věk se dokonce snížil z 53 na 51 let. Nejmladší člen společnosti má 22 let
a nejstarší (profesor František Fabián) 82 let.

2.

Činnost výboru společnosti

V průběhu roku se konala tři zasedání výboru České statistické společnosti.
O každém z nich byl pořízen zápis, který je všem zájemcům k dispozici.
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V mezidobí byli členové výboru v kontaktu prostřednictvím e-mailu a diskutovali všechny důležité záležitosti, zejména přípravu akcí a bulletinů. Kromě
toho proběhla řada neformálních setkání a porad při jednotlivých akcích.
V srpnu 2009 se konala 57. světová konference ISI v jihoafrickém Durbanu. Za
naši společnost se jej zúčastnil prof. Antoch, který přednesl společný příspěvek s doc. Dohnalem na speciální sekci organizované skupinou V6. Na podzim 2009 se konalo také další, v pořadí již páté Společné zasedání zástupců
skupiny V6 (Maďarsko, Rakousko, Česko, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko), které tentokrát svolala Rumunská statistická společnost při příležitosti
40. výročí založení Rumunského statistického úřadu. Zasedání se zúčastnila
místopředsedkyně společnosti prof. Řezanková. O zasedání viz samostatný
příspěvek v tomto Informačním Bulletinu.
V uplynulém roce došlo také k výrazné změně vzhledu našeho Informačního Bulletinu. Od prvního čísla 20. ročníku je v nové barevné obálce. Výrobu
IB nadále zajišťuje ČSÚ, s výjimkou barevného tisku obálek, které (bez textu)
vytiskla do zásoby tiskárna VS na Pankráci. V roce 2009 byla vydána čtyři
čísla Informačního bulletinu. Redakční rada IB se pravidelně scházela před
vyjitím každého čísla. Na základě výzvy jsme dodali Radě pro výzkum a vývoj
požadované informace pro udržení IB v Seznamu recenzovaných vědeckých
časopisů, kde je uveden doposud (viz www.vyzkum.cz). Jako každý rok, i za
rok 2009, byla podána zpráva o činnosti na Radu vědeckých společností.
Na adresu společnosti na MFF UK, Sokolovská 83, docházejí pravidelně
dva zahraniční časopisy: Austrian Statistical Journal a Transactions of the
Manchester Statistical Society.

3.

Odborná aktivita společnosti
• Dne 29. 1. 2009 se konala v budově VŠE v Praze Valná hromada společnosti, na které byl zvolen předseda a výbor společnosti. Na Valné
hromadě přednesla odbornou přednášku doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc., na téma Růstové modely ve šlechtění hospodářských zvířat.
• V únoru (11. 2.) naše společnost organizovala na ČVUT v Praze seminář o teorii pravděpodobnosti na nestandardních algebraických strukturách, kterého se zúčastnili i kolegové ze Slovenska.
• 21. března 2009 proběhlo kolokvium věnované památce ing. Josefa Machka. Na kolokviu, které se konalo v respiriu na MFF UK v Praze
vystoupili nejbližší kolegové Josefa Machka.
• Hradecké statistické dny, v pořadí už třetí, se konaly ve dnech 22. a
23. 9. 2009 v prostorách Katedry matematiky PdF Univerzity Hradec
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4.

Králové. Byly věnovány především aplikacím statistiky v přírodních
vědách a medicíně. Příspěvky z tohoto setkání vycházejí v Informačním
Bulletinu.
Česká statistická společnost byla spolupořadatelem mezinárodní konference EURISBIS 2009 ve dnech 30. 5. – 3. 6. na Sardinii v Cagliari.
Na konferenci jsme organizovali dvě odborné sekce a naši kolegové zde
přednesli pět zvaných přednášek.
Společná česko–slovenská konference PRASTAN 2009 proběhla ve dnech
10. – 12. 6. v Kočovcích na Slovensku.
ČStS se podílela i na organizaci konference o jakosti a spolehlivosti,
REQUEST 2009, která se konala 26. – 27. 11. na TU v Liberci.
Druhý Mikuklášský statistický den ČStS zorganizovala dne 7. 12. 2009
na MFF UK v pražském Karlíně. Toto setkání bylo věnováno prvnímu
předsedovi ČStS prof. Jiřímu Andělovi k jeho loňskému životnímu jubileu.
Internetové stránky společnosti byly pravidelně udržovány a aktualizovány díky práci kolegy doc. Jiřího Žváčka. Bohužel, zatím nedošlo
k původně plánované změně graﬁcké úpravy těchto stránek.
Kromě již zmíněného Informačního Bulletinu společnost vydala v roce
2009 sborník z konference ROBUST 2008 a dvě CD pro členy společnosti.
ČStS formálně spolupracovala na vydávání časopisu Statistika.

Plán aktivit pro rok 2010
• V prvním únorovém týdnu roku 2010 se bude konat 16. zimní škola
ROBUST 2010.
• V červnu 2010 se připravují možná i třídenní Brněnské statistické dny.
• Naše společnost se bude podílet v roce 2010 na organizaci konference
Finanční potenciál domácností 2010 na FM v Jindřichově Hradci.
• Konference o spolehlivosti REQUEST, podzim, Pardubice.
• Mikuklášský den v prosinci v Praze.
• Kolokvium ke 20. výročí založení České statistické společnosti.

Tuto zprávu přednesl předseda společnosti doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.,
na valné hromadě společnosti dne 28. 1. 2010.

28

