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Ze společnosti

O Ostravském dnu České statistické
společnosti.
Josef Tvrdík
Snad vzniká dobrá a užitečná tradice. Zhruba před rokem byl v Olomouci na Universitě Palackého uspořádán Moravský den České statistické
”
společnosti“. Dostalo se mu příznivého hodnocení jak od účastníků, tak i
v Bulletinu. V pořadí druhá taková akce, tentokrát pod názvem Ostravský
”
den České statistické společnosti“, byla uspořádána ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou OU 7. února 1996. Jako jeden ze čtyř účastníků obou
statistických dnů si dovolím pár poznámek.
Ač hovořím o vzniku tradice, už u druhého statistického dne se nepodařilo zachovat název. Ostrava totiž leží na Moravě jen zčásti. Kromě toho
název není důležitý a pořádání podobných dnů se nemusí omezovat jen na
Moravu a nejbližší okolí. Za důležitou považuji možnost setkání statistiků
a zájemců o aplikace statistiky. Těchto možností je, zdá se, hlavně pro nás
venkovské“ stále málo, a ostatně to asi není jen mimopražský problém
”
(viz článek Petra Volfa v Bulletinu asi před rokem). Proto si myslím, že
by bylo užitečné, aby tradice statistických dnů pokračovala. Forma orientovaná spíše osvětově a společensky než vědecky je vhodná a může přilákat
zájemce o aplikace, jejichž vzdělávání bychom neměli opomínat. Drobná
proměnlivost názvu se může stát součástí tradice statistických dnů.
Pro organizátory bylo potěšující, že se setkali s podporou u vedení fakulty, které umožnilo pozvat k přednášce zahraničního účastníka, prof.
Annu Bartkowiak z Wroclawi. Děkan Přírodovědecké fakulty doc. Burian
statistický den také úvodním slovem zahájil. Potěšil i zájem o aktivní účast
u řady význačných odborníků. Přes absenci několika ohlášených autorů, na
poslední chvíli způsobenou jejich nemocí, mohlo tři desítky účastníků vyslechnout sedm zajímavých vystoupení o statistickém software, o aplikacích
statistiky a o výuce statistiky na některých fakultách ostravských vysokých
škol.
Odborný program statistického dne odstartovala Hana Řezanková pohledem na současný software pro statistiku. Anna Bartkowiak z Institutu
informatiky Wroclawské university zaujala přednáškou Lisp-Stat and its
”
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applications“. Karel Kupka z pardubického Trilobyte přednášel o některých robustních metodách v jazyku (nebo paketu?) S-PLUS. Jiří Militký
vyvolal očekávaný ohlas příspěvkem Transformace dat v regresní analýze“.
”
Petr Veselý z Masarykovy university přednášel o jádrových odhadech a jejich využití ve vyhlazování dat. Závěrečná sdělení v souladu se zvyklostí
zavedenou v Olomouci se týkala výuky statistiky v hostitelském městě.
Josef Tošenovský informoval o výuce odborníků pro statistickou kontrolu
kvality na Strojní fakultě VŠB-TU a Ivan Křivý o výuce statistiky na Přírodovědecké fakultě OU. Devět vytrvalců pak dokončilo program v přilehlé
hospodě.
Skladba účastníků odrážela oblasti aplikací statistiky. Kromě učitelů
z vysokých škol od Prahy přes Brno a Olomouc po Ostravu byly mezi účastníky i studenti, zastoupení měl průmysl a zdravotnictví. Je trochu škoda,
že program tohoto statistického dne zůstal nepovšimnut většinou pracovníků Ostravské university, kteří ve své práci statistiku aplikují. Bohužel na
statistiku si mnohý vzpomene až v okamžiku, kdy výsledky statistického
zpracování dat je nutno zařadit do textu článku, zprávy či doktorandské
práce.
Děkuji všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu statistického dne, zejména
přednášejícím, kteří obětovali svůj čas i prostředky, spoluorganizátorům
z katedry matematiky a z katedry informatiky a v neposlední řadě i ﬁrmě
AVROS, jejíž sponsorský dar byl pro atmosféru celého setkání významný.

Zpráva o hospodaření.
Jako každoročně, tak i letos v tomto období podáváme zprávu o hospodaření České statistické společnosti v uplynulém roce. V roce 1995 činily
příjmy 16 422,50 Kč. Největší část tvořily příjmy z členských příspěvků
13 803 Kč. Dále byly naším příjmem výnosy z certiﬁkátů ve výši 1 689 Kč,
úroky z běžného účtu 80 Kč a vložné na seminář ve výši 850 Kč. Strana
příjmů po započtení převodu z roku 1994 ke konci roku 1995 činila 47 055
Kč.
Celkové výdaje v roce 1995 byly 3 928,50 Kč. Podílely se na nich poplatky
za vedení běžného účtu ve výši 585 Kč (z toho 501 Kč odměny spořitelně
a 85 Kč poplatky za pohyb na účtě), dále výdaje na pohoštění na valné
hromadě a semináři (káva, cukr, kelímky) za 514 Kč, nákup obálek 539 Kč,

