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ROBUST 2002 — DRUHÉ OZNÁMENÍ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 21. – 25. ledna 2002 se v prostorách Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích uskuteční dvanáctá
zimní škola JČMF ROBUST 2002. Tato akce je organizována skupinou pro výpočetní statistiku MVS JČMF za podpory
KPMS MFF UK, ÚTM FSI ČVUT, PF TUL a ČStS.

Tak jako v minulosti, i ROBUST 2002 bude věnován vybraným důležitým trendům matematické statistiky, teorie
pravděpodobnosti a analýzy dat. Pozvání k přednesení přehledných přednášek přijali:
– Kolektiv statistiků Státního zdravotního ústavu. Horká témata současné biostatistiky.
– Prof. RNDr. M. Mareš, DrSc., ÚTIA ČAV. Algebraické vlastnosti fuzzy veličin.
– Doc. RNDr. B. Strakoš, CSc, ÚI ČAV. Jak jsme přestavovali matematické základy metody nejmenších čtverců.
– Prof. RNDr. P. Hájek, DrSc, ÚI ČAV. Metoda GUHA a těžení informace z dat.
Vedle zvaných přednášek se samozřejmě počítá i s kratšími sděleními účastníků (v rozsahu 20 – 30 minut na vystoupení).
Jeden večer bude věnován diskusi o programovém vybavení pro analýzu dat a vystoupení zástupců firem, které je šíří.

• Datum konání: 21. – 25. ledna 2002.
• Místo konání: Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice, blíže viz: http://formosa.cirkev.cz
• Zajištěné stravování: Celodenní, začíná pondělním obědem a končí pátečním obědem.
• Ubytování: V jedno a dvoulůžkových pokojích. Zájemce o účast upozorňujeme, že Mezinárodního centrum duchovní
obnovy má kapacitu pouze pro 58 osob. Pro ostatní účastníky zajistíme ubytování mimo areál centra.

• Stipendia: Česká statistická společnost vypsala několik stipendií umožňujících účast mladým členům této společnosti;
podrobnosti naleznete na adrese: http://www.statspol.unas.cz

• Sborník : Podobně jako v minulosti počítáme po skončení ROBUSTu 2002 s vydáním sborníku.
• Kulturní a sportovní program: Ve středu odpoledne se uskuteční výprava po neznámých krásách Jizerských hor;
doporučujeme si vzít běžky. Dále počítáme s varhanním koncertem.

• Technické vybavení: K dispozici bude zpětný projektor, tabule na fixy, datový projektor s rozlišením SVGA, diapro-
jektor a především, dobrá nálada. V centru je též za úhradu k dispozici připojení na Internet.

• Abstrakt v rozsahu nejvýše jedné strany v camera – ready formě zašlete nejpozději 31. prosince 2 001.
• Třetí oznámení obsahující podrobné organizační informace o celé akci a základní informace o spojení bude distribu-
ováno počátkem ledna 2002.

• Konferenční poplatek : 2 200.- Kč pro studenty řádného studia a interní postgraduální studenty bez vedlejšího úvazku;
2 400.- Kč pro ostatní.

• Bankovní spojení: Česká spořitelna, Sokolovská 1, 186 00 Praha 8, název účtu Matematická vědecká sekce Jednoty
českých matematiků a fyziků, číslo účtu 200030319/ 0800, variabilní symbol 1202

• Poznámky k definitivním přihláškám a k placení: Konferenční poplatek je možné zaplatit již v tomto roce, není
však podmínkou. Úhrada nicméně musí být provedena před zahájením ROBUSTu. Vzhledem k nutnosti závazně
upřesnit ubytovací a stravovací kapacitu, potřebujeme znát definitivní počet účastníků nejpozději do konce prosince
2001. Prosíme proto zaslat definitivní přihlášku tak, aby byla doručena spolu s potvrzením o zaplacení nebo s Vaším
čestným prohlášením, že zaplatíte počátkem ledna 2002, na adresu organizačního výboru nejpozději 31. 12. 2001.
– Upozorňujeme, že JČMF není plátcem DPH.
– Zájemcům o daňový doklad bude tento vystaven hospodářem MVS JČMF po obdržení platby.
– Vzhledem k nepřehlednosti výpisů o bankovních úhradách žádáme účastníky o zaslání kopie dokladu o uhrazení
konferenčního poplatku spolu se závaznou přihláškou.

• Storno poplatky: Při zaplaceném konferenčním poplatku a odřeknutí účasti:
– před 31. 12. 2001 činí storno poplatek 5%;
– při odřeknutí účasti v období 1. 1. – 13. 1. 2002 činí storno poplatek 20%;
– při odřeknutí účasti v období 14. 1. – 18. 1. 2002 činí storno poplatek 50%.
Při pozdějším stornu či nedostaví-li se účastník na ROBUST 2002 a nepošle místo sebe náhradníka, organizační výbor
nemůže garantovat vrácení ani části konferenčního poplatku. Pro stanovení data pro zrušení účasti je rozhodující
datum na obálce informující organizátory o zrušení účasti, resp. datum uvedené na faxu či e-mailu.

• Adresa pro další korespondenci : ROBUST 2002, KPMSMFFUK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, tel. (+02) 2191 32 75;
fax. (+02) 23 23 316.

• E-mail & www : jaromir.antoch@karlin.mff.cuni.cz & www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch
• Na setkání se těší: J. Antoch, M. Brzezina, G. Dohnal a J. Jurečková.



ROBUST’2002 — ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení:

Adresa pro další korespondenci :

E-mail :

Telefon, fax :

Název příspěvku:

ROBUST’2002 — ROZPIS KONFERENČNÍHO POPLATKU

1 100,-Kč Ubytování
750,-Kč Plná penze
550,-Kč Náklady organizačního výboru

2 400,-Kč Konferenční poplatek celkem


