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První moravský seminář ČStS
aneb

”

Bylo nás pět – na prvním moravském semináři ČStS“

My hoši, co spolu mluvíme, jsme spolčeni v České statistické společnosti, která nám připravuje mnohé zajímavé zážitky. Jedním z posledních
byl První moravský seminář České statistické společnosti, který proběhl
v Olomouci dne 2. 11. 1994. Moravští statistikové – a je jich síla – se nechali navést od výboru ČSS, aby uspořádali setkání s odbornou statistickou
náplní.
Byl sice označen jako první“, ale byl zorganizován tak krásně, až to budí
”
podezření, že naši přátelé na Moravě v tom mají rozsáhlé zkušenosti. V hezkém prostředí Přírodovědecké fakulty University Palackého jsme mohli vyslechnout pět předem ohlášených přednášek (referátů) a jeden přídavek.
První, nejrozsáhlejší přednášku proslovil prof. L. Kubáček z hostitelské
university na téma Senzitivita v různých strukturách regresních modelů.
V přednášce zajímavé pro každého kdo má co dělat s vyrovnáváním měření, kalibračními experimenty apod., ukázal, jak předpoklady o struktuře
kovarianční matice výsledků ovlivňují odhady parametrů. Ostravská universita byla zastoupena dvěma řečníky. Nejprve doc. I. Křivý promluvil
o Stochastických algoritmech v regresi a poté dr. J. Tvrdík pobavil účastníky vážně míněným referátem O lidském faktoru v aplikacích statistiky,
který musel pobavit každého kdo poskytuje poradenské služby uživatelům
”
statistických metod“ v biologii, medicíně, technice apod. Místo ohlášeného
Doc. Oseckého z Masarykovy university v Brně jej na poslední chvíli zastoupila doc. Horová z téhož pracoviště s přednáškou z oblasti analýzy
časových řad, kterou doprovodila praktickými ukázkami aplikací v meteorologii a hydrologii. Seminář ukončil představitel hostící instituce prof.
S. Komenda referátem o výuce aplikací statistiky na Universitě Palackého.
Bylo příjemné si poslechnout, že alespoň základním výcvikem ve statistice
jsou tam postiženi“ studenti prakticky všech oborů.
”
Jako přídavek pronesl prof. Komenda krátký referát o ztrátě informace
při zhuštění mnohahodnotové stupnice do několika málo tříd.
Moravským kolegům je nutno blahopřát k organizaci tak zajímavého a
příjemného setkání. Mělo by jich být více. Je jenom škoda, že nás – hochů,
co spolu mluvíme – bylo jen pět.
Josef Machek

