
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ STATISTICKÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2018 

1. Základní údaje o Společnosti 

Ke konci roku 2018 měla Česká statistická společnost (ČStS) 194 členů, z toho 8 ze zahraničí.  

Rok 2018 byl druhým rokem dvouletého funkčního období výboru ČStS, v němž funkci 

předsedy zastával RNDr. Marek Malý, CSc. a místopředsedkyní byla prof. Ing. Hana 

Řezanková, CSc.  Čestným místopředsedou je Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda ČSÚ. 

Vědeckou tajemnicí a současně správkyní webových stránek ČStS byla Ing. 

M. Litschmannová, Ph.D. Dále členové výboru ČStS zastávali následující funkce: prof. 

RNDr. G. Dohnal, CSc. – šéfredaktor časopisu Informační bulletin České statistické 

společnosti, Ing. T. Löster, Ph.D. – hospodář a Mgr. O. Vencálek, Ph.D. – odpovědný 

redaktor Informačního bulletinu. Činnost technického redaktora bulletinu stejně jako 

v předchozích letech vykonával Ing. P. Stříž, Ph.D. Revizorkou je doc. Ing. D. Blatná, CSc. 

 

2. Činnost výboru Společnosti 

Členové výboru ČStS průběžně řešili provozní záležitosti společnosti. ČStS byla 

spolupořadatelem zimní školy Robust 2018 a uspořádala Mikuklášský statistický den.  

Prof. Řezanková i další členové společnosti se zúčastnili slavnostní konference 

u příležitosti 50. výročí Slovenské štatistické a demografické spoločnosti konané ve dnech 

18.–20. června 2018 v obci Častá-Papiernička. Prof. Řezanková se zúčastnila setkání 

představitelů národních statistických společností V7 ve Varšavě, které se konalo 12. července 

2018 v rámci oslav stého výročí polské statistiky. Probíhala komunikace s Federací 

evropských národních statistických společností (FENStatS). 

Byla připravena čtyři čísla časopisu Informační bulletin České statistické společnosti. Byly 

průběžně udržovány webové stránky společnosti. 

Předseda ČStS se 16. dubna 2018 zúčastnil plenárního zasedání Rady vědeckých 

společností ČR. Ke konci roku byla provedena aktualizace údajů o ČStS v informačním 

systému Rady vědeckých společností ČR. Do tohoto systému byla vložena roční zpráva 

o činnosti ČStS. 
 

3. Konference a další akce 

 Ve dnech 21. –26. ledna 2018 se v obci Rybník v Českém lese konala dvacátá zimní škola 

JČMF ROBUST 2018. Akce organizované JČMF za podpory ČStS a KPMS MFF UK se 

zúčastnilo 86 účastníků. 

 Členská schůze ČStS dne 7. února 2018 byla doplněna odbornou přednáškou prof. Ing. 

Radima Briše, CSc. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na téma 

Stochastické modelování spolehlivosti. 

 Ve dnech 20. –22. září 2018 se v Praze konal mezinárodní interdisciplinární workshop 

Modelling Smart Grids 2018 zaměřený témata spojená s efektivním využitím 

obnovitelných zdrojů energie a inteligentním přenos energie. Akce byla organizována ve 

spolupráci Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického, Akademie věd 

České republiky, Českého statistického úřadu a ČStS. Zúčastnilo se jí 48 účastníků z 5 

zemí. 

 Dne 6. prosince 2018 se v respiriu MFF UK uskutečnil tradiční Mikuklášský statistický 

den s  odpoledním odborným programem a následným společenským posezením.  

 



4. Plán hlavních aktivit ČStS pro rok 2019 

 Členská schůze ČStS konaná dne 31. ledna 2019 v budově ČSÚ v Praze bude doplněna 

odbornou přednáškou doc. RNDr. Jany Strakové, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze na téma Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. 

 Dne 27. února 2019 bude ve spolupráci Českého statistického úřadu a České statistické 

společnosti uspořádán seminář k 100. výročí české státní statistické služby. 

 Uvažuje se o uspořádání Statistického dne v Brně. 

 Plánuje se další workshop Modelling Smart Grids, tentokrát v Liberci. 

 Na prosinec 2019 je plánován další Mikuklášský statistický den. 

 Pokud jde o mezinárodní aktivity, ČStS plánuje vyslat zástupce výboru na další setkání 

představitelů národních statistických společností V7. 

 Budou vydána čtyři čísla Informačního bulletinu České statistické společnosti a bude 

pokračovat údržba a aktualizace webových stránek ČStS (http://www.statspol.cz/).  

 

 

V Praze dne 31. 1. 2019         RNDr. Marek Malý, CSc. 

         předseda ČStS 


