ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2016
1. Základní údaje o Společnosti
Ke konci roku 2016 měla Česká statistická společnost 201 členů. Jednalo se o druhý rok
funkčního období výboru ČStS, v němž funkci předsedkyně zastávala prof. Řezanková a funkci
místopředsedy prof. Dohnal, který je také šéfredaktorem časopisu Informační bulletin České
statistické společnosti. Vzhledem k nárůstu pracovního vytížení prof. Picka byla v tomto
období funkcí vědecké tajemnice pověřena Ing. Litchmannová, která je současně správkyně
webových stránek ČStS. Dále členové výboru ČStS zastávali následující funkce: Ing. Löster –
hospodář a Mgr. Vencálek – odpovědný redaktor IB ČStS. Činnost technického redaktora IB
ČStS stejně jako v předchozích letech vykonával Ing. Pavel Stříž.
2. Činnost výboru Společnosti
Celkem se v roce 2016 konala tři zasedání výboru ČStS (v lednu, květnu a listopadu). Kromě
toho řada důležitých záležitostí byla diskutována prostřednictvím elektronické pošty.
ČStS uspořádala březnový seminář o biostatistice a spolupodílela se na organizaci
konference ROBUST 2016, která se konala v září v Jeseníkách. V prosinci se konal tradiční
Mikuklášský statistický den. Doc. Bartošová se zúčastnila setkání představitelů národních
statistických společností V7 v říjnu v Bukurešti.
Byla připravena čtyři čísla časopisu Informační bulletin České statistické společnosti.
Na své lednové schůzi výbor ČStS schválil možnost přidělení finančních příspěvků na
konference konané v roce 2016, a to v celkové výši do 12 tis. Kč. Byly přiděleny dva příspěvky
na vložné na konferenci ROBUST v částkách 4 000,- a 3 600,- Kč.
Byla provedena aktualizace údajů o ČStS v informačním systému Rady vědeckých
společností ČR. Do tohoto systému byla též vložena výroční zpráva o činnosti ČStS.
3. Konference a další akce
 Dne 18. ledna 2016 se v budově ČSÚ v Praze konala členská schůze České statistické
společnosti, na které byly předneseny zprávy o činnosti a o hospodaření ČStS. Odbornou
přednášku na téma Statistika v interdisciplinárním výzkumu: zkušenosti z University of
Washington přednesla RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. z Ústavu informatiky AV ČR.
 Dne 22. března 2016 se v budově ČSÚ v Praze uskutečnil Jarní workshop České statistické
společnosti věnovaný biostatistice, především pak použití statistiky v genetice nejenom
lidské, ale i zvířat apod. Zúčastnili se nejen statistici, ale i uživatelé statistiky.
 Ve dnech 11. až 16. září 2016 se ve sporthotelu Kurzovní v Jeseníkách konala devatenáctá
letní škola JČMF ROBUST 2016. Tato akce byla organizována skupinou pro výpočetní
statistiku ČMS JČMF za podpory ČStS a KPMS MFF UK. Účastníků bylo 120.
 Dne 6. prosince 2016 se v respiriu MFF UK uskutečnil tradiční Mikuklášský statistický den
spočívající v celodenním odborném programu a závěrečném společenském posezení.
Účastníků bylo 20, odborných příspěvků bylo 9.
4. Plán hlavních aktivit ČStS pro rok 2017
 První akcí bude členská schůze ČStS dne 26. ledna 2017 v budově ČSÚ v Praze s odbornou
přednáškou Mgr. Michaely Šedové, M.Sc., Ph.D. na téma Praxe statistika ve
farmaceutickém průmyslu.
 Členové výboru ČStS se budou podílet na přípravě česko-slovenské konference
PRASTAN 2017, která se bude konat v říjnu 2017.
 V prosinci 2017 bude uspořádán Mikuklášský statistický den na MFF UK v Praze.

 Pokud jde o mezinárodní aktivity, pak členové výboru ČStS se plánují zúčastnit setkání
představitelů národních statistických společností V7 na Slovensku.
 Budou vydána minimálně čtyři čísla Informačního bulletinu České statistické společnosti
a bude pokračovat údržba webových stránek ČStS.
V Praze dne 2. 1. 2017

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
předsedkyně ČStS

