Zprávy a informace

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ
SPOLEČNOSTI V ROCE 2012
KTERÁ BYLA PŘEDNESENA A PROJEDNÁNA NA
VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI DNE 31. 1. 2013

1.

Základní údaje o společnosti

Uplynulý rok byl druhým rokem dvouletého funkčního období výboru České
statistické společnosti (ČStS), který byl zvolen na valné hromadě dne 7. 2.
2011. Předsedou byl prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT v Praze),
funkci prvního místopředsedy vykonávala prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
(VŠE Praha), vědeckým tajemníkem byl prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU
Liberec), a hospodářem byl Ing. Tomáš Löster (VŠE Praha).
K dnešnímu dni má ČStS 232 členů. Za uplynulý rok vstoupilo do společnosti 6 členů. V roce 2012 zemřeli 2 členové společnosti, 1 ukončil členství na
vlastní žádost. V zahraničí žije celkem 11 členů, z toho 6 na Slovensku (4 jsou
studenti, kteří studují zde, ale mají trvalé bydliště na Slovensku). Průměrný
věk je 51,1 let.

2.

Činnost výboru společnosti

V průběhu roku se konala dvě zasedání výboru České statistické společnosti. Kromě toho byla diskutována řada důležitých záležitostí prostřednictvím elektronické pošty a hlasování. V průběhu roku navíc proběhla řada
neformálních setkání a porad při jednotlivých akcích. Podíleli jsme se na činnosti Federace evropských národních statistických společností (FENSTATS),
především na práci výboru (přijímání nových členů) a vytvoření a správě
webové prezentace. I v roce 2012 se konala schůzka skupiny V6, tentokrát organizovaná slovenskými kolegy v Bratislavě. Na pozvání maďarských kolegů
se zástupci naší společnosti zúčastnili konference spojené s oslavou 60. výročí založení Maďarské statistické asociace v maďarském Balatonöszöd. Mezi
nejdůležitější domácí události, na jejichž organizaci se výbor společnosti podílel, patří Novohradské statistické dny, třídenní konference na jihu Čech,
a týdenní konference Robust s mezinárodní účastí.
Po původním téměř ročním skluzu se nakonec podařilo dohnat zpoždění
a vydat všechna čtyři čísla Informačního bulletinu.
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3.

Odborná aktivita společnosti
• Dne 3. 2. 2012 se konalo v budově VŠE v Praze Výroční zasedání společnosti, na které byly předneseny zprávy o činnosti a hospodaření výboru
společnosti. Na Výročním zasedání přednesl odbornou přednášku doc.
Karpíšek z FSI VUT Brno na téma fuzzy pravděpodobnost.
• Ve dnech 3. – 5. 6. 2012 se konaly Novohradské statistické dny pořádané ve spolupráci s ČMS JČMF, Ústavem fyzikální biologie Jihočeské
Univerzity České Budějovice a grantem „Vzdělávání k posílení konkurenceschopnosti kapacit jihočeského výzkumu a vývojeÿ. Novohradské
statistické dny byly věnovány především detekci změn ve statistických
modelech s aplikacemi na modelování změn životního prostředí. Akce
se zúčastnilo celkem 32 účastníků.
• Začátkem září ve dnech 9. – 14. 9. 2012 proběhla již tradiční 17. letní
škola ROBUST 2012 v Němčičkách u Břeclavi. Konference se zúčastnilo kolem 100 účastníků nejen z Čech a Slovenska, ale i ze Španělska,
Velké Britanie a Holandska. V rámci této konference jsme vydali CD
s cimbálovou muzikou bratří Wimmerovců, která zde (stejně jako před
rokem v Brně při oslavách 20. výročí vzniku naší společnosti) zahrála
při vínečku.
• Konference REQUEST 2012 se konala 29. 11. 2012 na Fakultě strojní
ČVUT v Praze Dejvicích. Příspěvky z této konference vyjdou v Informačním bulletinu. Zúčastnilo se 42 kolegů z celé republiky.
• Čtvrtý Mikuklášský statistický den ČStS zorganizovala dne 6. 12. 2012
v respiriu MFF UK v pražském Karlíně. Mikukláš tentokrát nepřišel,
zato byl zajímavý celodenní odborný program ukončený hudební tečkou
skupiny FAB, s. r. o., a bluesboye Martina Chika.
• Internetové stránky společnosti byly pravidelně udržovány a aktualizovány díky práci kolegy doc. Jiřího Žváčka. Nově byla uvedena do
provozu anglická stránka společnosti na adrese:
http://csts.npx.cz/
• V roce 2012 vyšlo pět čísel Informačního bulletinu: jedno číslo za rok
2011 a čtyři čísla za rok 2012. ČStS formálně spolupracovala na vydávání časopisu Statistika.
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4.

Plán aktivit pro rok 2013
• V roce 2013 bychom rádi uspořádali statistický den v některém z krásných míst naší republiky.
• V květnu 27. – 29. 5. 2013 se bude konat další slovensko-česká konference
PRASTAN 2013 ve slovenských Kočovcích. Informace hledejte na:
http://www.math.sk/wiki/PRASTAN2013
• Na podzim se bude konat další setkání skupiny V6, tentokrát ve slovinské Ljubljani.
• V rámci možností se budeme podílet na organizaci statistických konferencí u nás i v zahraničí.
• V prosinci uspořádáme opět Mikuklášský den na MFF UK v Praze.
V Praze, dne 31. 1. 2013
Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.
předseda společnosti

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ STATISTICKÉ
SPOLEČNOSTI V ROCE 2013
Hana Řezanková
E-mail : hana.rezankova@vse.cz
Stejně jako v předchozích letech, tak také letos se sešli členové České statistické společnosti, aby zhodnotili události v uplynulém roce. Protože končilo
dvouleté funkční období výboru společnosti, setkání na Vysoké škole ekonomické v Praze se konalo u příležitosti valného shromáždění svolaného na
31. ledna 2013. Valné shromáždění zahájil předseda společnosti, prof. Gejza
Dohnal, který poté přednesl zprávu o činnosti výboru České statistické společnosti a též o akcích, které se uskutečnily v roce 2012. Po něm vystoupil
Ing. Tomáš Löster se zprávou o hospodaření společnosti. Následovala zpráva
revizora, RNDr. Jana Klaschky.
Před volbou předsedy, ostatních členů výboru a revizora na další období
prof. Gejza Dohnal seznámil účastníky s nově navrhovanými členy, zařazenými na kandidátní listině. Zatímco probíhalo sčítání hlasů, byla zahájena
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