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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 23. – 27. ledna 2006 se ve Lhotě pod Rohanovem uskuteční čtrnáctá zimní škola JČMF ROBUST 2006.
Tato akce je organizována skupinou pro výpočetní statistiku MVS JČMF za podpory ČStS, KPMS MFF UK,
ÚTM FSI ČVUT a Conforg s.r.o.
Tak jako v minulosti, i ROBUST 2006 bude věnován vybraným trendům matematické statistiky, teorie prav-

děpodobnosti a analýzy dat. Pozvání k přednesení přehledných přednášek přijali:
– Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., KPMS MFF UK, Praha, O simulaci řídkých jevů.
– Doc. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., MÚ ČAV, Praha, Stochastické diferenciální rovnice.
– Mgr. Petr Máša, Adastra, Praha, O velmi velkých datech z praxe a problémech s jejich zpracováním.
– Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc., OU Ostrava, Evoluční algoritmy.
– RNDr. Viktor Witkovský, ÚM SAV Bratislava, Netradičně o analýze rozptylu.
Vedle zvaných přednášek se samozřejmě počítá s krátkými sděleními účastníků. Jeden večer bude jako obvykle vě-
nován diskusi o nových trendech ve výpočetním prostředí pro analýzu dat a vystoupení zástupců firem, které je šíří.
Podobně jako v minulých letech vypsala společnost Elkan, http://www.elkan.cz/, cenu pro nejlepší vystoupení
studentů a doktorandů.
• Datum konání: 23. – 27. ledna 2006.
• Místo konání: Lhota nad Rohanovem.
• Ubytování: Ve dvou až čtyřlůžkových pokojích.
• Stravování: Celodenní.
• Kulturní program: Ve středu odpoledne se počítá s lyžařským výletem po neznámých krásách okolí.
• Technické vybavení: K dispozici bude tabule, zpětný a datový projektor. Internetové spojení je v hotelu
k dispozici za úhradu.

• Prezentace příspěvků: Vzhledem k omezenému času a rostoucímu počtu aktivních příspěvků se organizační
výbor rozhodl zařadit do programu posterovou sekci. V této sekce se budou konat vystoupení všech doktorandů
a studentů, využít ji však mohou i ostatní. Každý účastník posterové sekce bude mít k dispozici pět minut na
krátké seznámení pléna se svými hlavními výsledky a prostor pro vyvěšení posteru v maximální velikosti A1.
Posterová sekce se bude konat každý den od pondělí do čtvrtka, v rámci možností budou na programu práce
podobného charakteru. Účast v posterové sekci nikterak neomezuje zařazení příspěvku do sborníku.

• Abstrakt : V rozsahu nejvýše jedné strany zašlete nejpozději 30. listopadu 2005.
• Sborník : Podobně jako v minulosti počítáme po skončení ROBUSTu 2006 s vydáním sborníku. Příspěvky
bude třeba připravit v TEXu s použitím stylu, které bude k dispozici na Internetu. Za úhradu jsme schopni
zajistit přepsání Vašeho příspěvku z MS Wordu do TEXu.

• Konferenční poplatek : 3 400,- Kč, resp. 3 000,- Kč pro studenty řádného studia a interní postgraduální studenty
bez vedlejšího úvazku. Konferenční poplatek zahrnuje ubytování a stravování ve dnech 23. – 27. ledna 2006
a náklady organizačního výboru. Cena je včetně 19% DPH, společnost CONFORG je plátcem DPH.

• Stipendia: Česká statistická společnost vypsala několik stipendií umožňujících účast na Robustu 2006. Po-
drobnosti naleznete na adrese http://www.statspol.unas.cz/

• Bankovní spojení: Zaplatit je třeba na účet společnosti Conforg s.r.o., číslo účtu 19-3318450267/0100, vari-
abilní symbol 1001, IČO 25080733, DIČ CZ25080733. Nezapomeňte uvést jméno účastníka/ů, usnadníte tím
podstatně identifikaci plateb.

• Poznámky k placení: Konferenční poplatek je možné zaplatit v roce 2005, není podmínkou. Úhrada však musí
být provedena před zahájením akce. Vzhledem k nutnosti závazně upřesnit ubytovací a stravovací kapacitu
potřebujeme znát definitivní počet účastníků nejpozději do 20. prosince 2005. Prosíme proto zaslat definitivní
přihlášku tak, aby byla doručena spolu s případným čestným prohlášením, že zaplatíte počátkem ledna 2006, na
adresu organizačního výboru nejpozději 20. 12. 2005. Zálohovou fakturu si lze vyžádat od společnosti Conforg.
Daňový doklad (fakturu) obdržíte po obdržení platby.

• Storno poplatky: Při zaplaceném konferenčním poplatku a odřeknutí účasti:
– před 31. 12. 2005 činí storno poplatek 5%;
– při odřeknutí účasti v období 1. 1. – 13. 1. 2005 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 2006 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 o zrušení účasti, resp. datum uvedené na faxu či e-mailu. Jakékoliv
informace o rušení účasti při zaplaceném vložném MUSÍ být zaslány na adresu společnosti CONFORG!

• Další oznámení: Veškeré informace o celé akci budou distribuovány e-mailem dle potřeby a průběžně zveřej-
ňovány na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~antoch.

• Adresy pro korespondenci :, MFFUK, KPMS– ROBUST 2006, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 – Karlín, tel.
221 913 275; fax. 222 323 316; jaromir.antoch@mff.cuni.cz.
Conforg s.r.o., 7. května 28, 149 00 Praha 4; fax: 272 934 120; gsm: 602 894 247; e-mail: conforg@seznam.cz.

Na setkání se těší: J. Antoch, J. Jurečková a G. Dohnal. V Praze 1. září 2005
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení:

Adresa pro další korespondenci :

E-mail :

Telefon, fax :

Název příspěvku:

Forma prezentace: Ústní Poster

Datum, podpis


