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STAKAN 2019 
Konference STAtističtí KANtoři 

11. – 13. října 2019 

Zámek Křtiny 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Česká statistická společnost a Slovenská štatistická a demografická spoločnosť pořádají ve spolupráci 

s Katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF, UPOL a Katedrou aplikované matematiky, 

FEI, VŠB-TUO konferenci STAtističní KANtoří (STAKAN), která je již tradičně věnována problematice 

výuky statistiky nejen na vysokých a středních školách.  

Těšit se můžete na následující zvané přednášky. 

 Jakub Fischer (Vysoká škola Ekonomická v Praze): Ekonomická a matematická statistika - 

vzájemné p(r)otkávání nejen ve výuce 

 Patrícia Martinková (Akademie věd ČR): Analýzy znalostních testů a detekce rozdílů mezi 

skupinami: Příklady pro výuku psychometrie a statistiky 

 Ryozo Miura (Hitotsubashi University): My experience of Teaching Statistics with a software 

JMP at Hitotsubashi University 

 Oto Přibyl (VÚT Brno): Moje cesta ke genetickému konstruktivismu, jak jsem posledních 7 let 

objevoval objevování matematiky a Hejného metodu 

Vedle zvaných přednášek se počítá se sděleními účastníků. Tematické okruhy pro letošek jsou 

 výuka statistiky na VŠ pro matematiky vs. výuka statistiky na VŠ pro nematematiky: postřehy, 

zkušenosti, náměty, výukové materiály, 

 výuka v podání doktorandů aneb „Pomóc, prej mám učit statistiku!“, 

 výuka statistiky na SŠ: co chtějí a co mohou statistici říct středoškolákům, 

 popularizace statistiky, 

 osobnost učitele jako klíčový prvek vzdělávacího procesu aneb učitelem se člověk rodí/stává, 

 další témata týkající se pravděpodobnosti a statistiky, nejen její výuky; prezentovány formou 

posteru či miniprezentace. 

Své prezentace připravte v češtině či slovenštině, případně v angličtině (plánujeme jeden anglický blok 

přednášek). 

Další důležité informace: 

 Termín: 11. 10. 2019 (pátek) – 13. 10. 2019 (neděle) 

 Místo konání: Zámek Křtiny (https://www.zamek-krtiny.cz/), školicí středisko Mendelovy 

university v Brně 

 Doprava: přímá autobusová linka z Brna jezdí po většinu dne alespoň jednou za hodinu 

 Stravování: celodenní (začínáme v pátek večeří, končíme v neděli obědem) 

 Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích, za příplatek je možno ubytovat se v pokoji samostatně. 

Více informací https://www.zamek-krtiny.cz/ubytovani/ (Cena ubytování: 701,- Kč/noc, 

včetně rekreačního poplatku – náklady na ubytování jsou součásti vložného) 

 Společenský program: plánujeme společnou exkurzi do jeskyně Výpustek 

(https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek). Za návštěvu stojí poutní kostel Jména 

https://www.zamek-krtiny.cz/
https://www.zamek-krtiny.cz/ubytovani/
https://www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek
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Panny Marie 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Jm%C3%A9na_Panny_Marie_(K%C5%99tiny) 

 Registrace: Zaregistrujte se nejpozději do 23. června (prodlouženo) na adrese 

http://www.statspol.cz/STAKAN19/ 

 Vložné: 2 800,- Kč zahrnuje náklady na ubytování: 1402,- Kč (cena za 2 noci, včetně rekreačního 

poplatku), organizační náklady: 1398,- Kč. 

 Bankovní spojení: č. účtu: 2800757369/2010 (IBAN : CZ41 2010 0000 0028 0075 7369, BIC : 

FIOBCZPPXXX) u Fio Banky (Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, 

Česká republika), majitel účtu : Česká statistická společnost, z.s., V položce Zpráva pro příjemce 

uveďte email zadaný při registraci.  

Při platbě ze zahraničí dbejte na to, aby došlá částka po odečtení všech bankovních 

poplatků odpovídala výši vložného. (Zahraniční účastníci mohou poplatek zaplatit po příjezdu 

na konferenci hotově v českých korunách.) 

Vložné účastníků z ČR musí být na účet připsáno do 30. června 2019. 

 Vaše příspěvky: název a abstrakt příspěvku lze zadat přímo při registraci nebo jej do 31. srpna 

2019 lze poslat na adresu ondrej.vencalek@upol.cz; konference je možné se zúčastnit i bez 

vlastního příspěvku. Nepočítáme s vydáním konferenčního sborníku, nicméně zájemcům 

nabízíme možnost publikovat svůj příspěvek v časopise Informační bulletin České statistické 

společnosti. Zveřejněny budou příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením.  

 

Na setkání se těší organizátoři. 

Ondřej Vencálek a Martina Litschmannová 

Olomouc a Ostrava, 5. 6. 2019 
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