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Časový harmonogram TeXperience 2011 + Stakan 2011

Aktualizováno: pátek, 23. září 2011

Začátek 28.9.2011 středa odpoledne
19:00 90 večeře pro středeční příchozí

Začátek 29.9.2011 čtvrtek dopoledne
8:00 60 snídaně pro středeční příchozí
12:00 90 oběd pro středeční příchozí

Začátek 29.9.2011 čtvrtek odpoledne
14:00 240 registrace příchozích

Začátek 29.9.2011 čtvrtek večer
Stakan+TeXperience

18:00 5 Jaromír Antoch, Gejza Dohnal,
Milan Stříž Zahájení dvoukonference přípitkem a křtem vítězné soutěžní knihy

18:00 90 večeře

TeXperience (Zdeněk Wagner)
19:30 50 Jiří Rybička Zvaná přednáška: XeLaTeX – krok správným směrem

20:20 30 Jiří Rybička, Petra Čačková,
Jan Přichystal Povídání o vítězné knize, autogramiáda knihy

20:50 10 přestávka

TeXperience (Zdeněk Wagner)
21:00 60 Karel Píška O tvorbě, testování a použití složitého OpenType fontu

Začátek 30.9.2011 pátek dopoledne
8:00 60 snídaně

Stakan (Jaromír Antoch)

9:00 20 Hana Řezanková, Renáta Kunstová Analýza vztahů ordinálních proměnných aplikovaná na úrovně kompetencí absolventů
vysokých škol

9:20 15 Marta Žambochová Kde studenti hledají informace

9:35 15 Mária Kóšová, Eva Uhrinová,
Ľubomír Rybanský

Zvyšovanie matematickej gramotnosti žiakov základnej školy v oblasti kombinatoriky,
pravdepodobnosti a štatistiky

9:50 10 přestávka

Stakan+TeXperience (Miloš Brejcha)
10:00 50 Roman Plch, Petra Šarmanová Matematika hrou – interaktivní výukové materiály v PDF formátu
10:50 10 přestávka

TeXperience (Miloš Brejcha)
11:00 30 Martin Krčál Představení technického řešení a nové služby projektu Citace Pro
11:30 15 Tomáš Hála Novinky v projektu bib.sty

11:45 15 Pavel Stříž, Michal Mádr Překlad knihy The Not So Short Introduction to LaTeX2ε po 12 letech a zkušenosti
s jeho zveřejněním na ctan.org

12:00 90 oběd

Začátek 30.9.2011 pátek odpoledne
Stakan (Gejza Dohnal)

13:30 30 Jaromír Antoch Zvaná přednáška: Detection of multiple changes
14:00 20 Petr Klímek Představení programu Gretl
14:20 10 přestávka

Stakan (Libor Sarga)
14:30 20 Hana Skalská Výuka statistiky pro aplikovanou informatiku a informační management
14:50 20 Nikola Kaspříková Analýza sociálních sítí
15:10 10 Lubor Homolka Představení programu K3DSurf
15:20 10 přestávka

Stakan (Lubor Homolka)
15:30 35 Libor Sarga Tutoriál k programu WinQSB
16:05 15 Pavel Stříž Představení programu Gambit
16:20 10 přestávka

Stakan (Jaromír Antoch)
16:30 15 Josef Tvrdík Medici, doktoři a statistika
16:45 15 Marek Malý K otázkám prezentace statistických informací v lékařských časopisech
17:00 20 Zdeněk Půlpán Jsou meze pro užití didaktických testů k odhadu vědomostí žáků a studentů?
17:20 10 přestávka

Stakan+TeXperience (Miloš Brejcha)
17:30 15 Martina Litschmannová Tvorba internetových učebnic pravděpodobnosti a statistiky jako součást projektu MI21



17:45 15 Zdeněk Wagner, Miroslav Fridrich,
Jaroslav Schwarz, Vladimír Ždímal

Zvaná přednáška: Zpracování hromadných dat distribuce velikosti aerosolových částic
v reálném čase a jejich prezentace v evropských i celosvětových databázích

Začátek 30.9.2011 pátek večer
18:00 90 večeře

TeXperience (Zdeněk Wagner)
19:30 80 Karel Horák Cvičení s MetaType1 (tutoriál)
20:50 10 přestávka

Stakan+TeXperience (Pavel Stříž)
21:00 30 Pavel Stříž Představení matematického výpočetního prostředí Sage (Python) a SageTeXu

21:30 30 Pavel Stříž Interaktivní dokument v Sage a představení programu Asymptote s doplňujícím
LaTeXovým balíčkem asymptote

Začátek 1.10.2011 sobota dopoledne
8:00 60 snídaně

TeXperience (Jiří Rybička)
9:00 50 Zdeněk Wagner Daňová evidence pomocí LaTeXu, XML, Tcl/Tk a Subversion
9:50 10 přestávka

TeXperience (Jiří Rybička)
10:00 15 Petra Čačková (rozená Talandová) Sazba zdrojových kódů
10:15 20 Pavol Kráľ O LyX 2.0
10:35 15 Jan Přichystal Představení serveru TeXonWeb (pro TeXové začátečníky)
10:50 10 přestávka

TeXperience (Libor Sarga)

11:00 20 Jan Přichystal Novinky a možnosti na TeXonWebu, které plánujeme uvést na podzim 2011
(navazující přednáška pro v TeXu zkušenější)

11:20 20 Pavol Kráľ Kolektívna práca pomocou programov ScribTeX, Verbosus, MonkeyTeX a LaTeXlab

11:40 10 Pavel Stříž, Libor Sarga,
Lubor Homolka Kolektivní práce pomocí Google dokumenty a nástrojů typu EtherPad

11:50 10 přestávka

TeXperience (Lubor Homolka)
12:00 40 Jaroslav Hajtmar O knihovně ScanCSV.lua
12:40 20 Pavel Stříž O přípravě jednoho grafu na zakázku přes PGFplots a PGFplotstable

13:00 60 oběd

Začátek 1.10.2011 sobota odpoledne
14:00 360 pěší výlet k Čertovu a Černému jezeru Průvodci: Jaromír Antoch, Gejza Dohnal, Lubor Homolka

Začátek 1.10.2011 sobota večer
20:00 120 večeře

Začátek 2.10.2011 neděle dopoledne
8:00 60 snídaně

Stakan (Gejza Dohnal)

9:00 20 Pavol Kráľ O možnosti použitia štatistického systému R pri výučbe jednosemestrálnych kurzov
štatistiky s nízkou hodinovou dotáciou pre ekonómov

9:20 15 Lubor Homolka Text mining v open source: R + Weka
9:35 15 Libor Sarga Concorde TSP Solver
9:50 10 přestávka

Stakan (Jaromír Antoch)
10:00 20 Martina Litschmannová Waldův intervalový odhad parametru binomického rozdělení a jeho alternativy
10:20 20 Jana Kubanová, Bohdan Linda Stochastický přístup k výpočtu pojistných rezerv
10:40 20 Pavel Stříž, Miroslava Dolejšová Představení simulačního nástroje Arena
11:00 10 přestávka

TeXperience (Miloš Brejcha)
11:10 50 Rostislav Štork TeXový styl Mezinárodní astronomické unie a jak pozorujeme meteory
12:00 10 přestávka

TeXperience (Miloš Brejcha)
12:10 30 Pavel Stříž Sazba šachu v TeXu a práce s balíčkem animate
12:40 15 Jan Šustek TeXperience 2012 na Ostravsku

12:55 5 Miloš Brejcha, Zdeněk Wagner,
Střížovic rodina Uzavření dvoukonference a »Vitej na Ostravsku, dalši ročniku!« ...

Začátek 2.10.2011 neděle odpoledne
13:00 90 oběd a odjezdy účastníků

Změny programu vyhrazeny!
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Prečo študenti uprednostňujú MS EXCEL
pred špecializovanými štatistickými programami

Július Alcnauer, Mária Hudáková

Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita

Konštantínova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika
alcnauer@gmail.com;mariahudakova11@gmail.com

Príspevok mapuje názory študentov a absolventov štúdia manažmentu na vý-
ber programu pre štatistické výpočty. Prezentuje výsledky prieskumu a hľadá
prvotné východiská na zmenu aktuálneho stavu. Obsahuje návrhy na zvýšenie
využívania špecializovaného štatistického softvéru pri vyhodnocovaní študent-
ských výskumov.

Zvaná přednáška: Detection of multiple changes

Jaromír Antoch

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 12000 Praha 2
antoch@karlin.mff.cuni.cz

Detection of multiple changes and/or data segmentation belong among basic
problems of statistics and data analysis. In this lecture we concentrate on
multiple change point detection in the mean of a series of independent random
variables. Maximum type test statistic is derived and arguments for its use
discussed. Main attention is devoted to the effective calculation of critical
values for very large sample sizes (tens or hundreds thousand of observations)
and large number of segments (tens to hundreds). To that purpose Monte
Carlo simulations combined with Bellman’s principle of optimality are used.
It is shown that for these problems it is a memory of the computer which is an
indisputable bottleneck of the problem. Thus, minimization of the memory
requirements and appropriate order of calculations appears to be the key
points to success. Aside simulations computational issues connected with
the calculation of approximate critical values using the theory of exceedance
probability of Gaussian fields over a high level are thoroughly discussed as
well.

mailto:alcnauer@gmail.com;mariahudakova11@gmail.com
mailto:antoch@karlin.mff.cuni.cz
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Sazba zdrojových kódů

Petra Čačková (rozená Talandová)

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Zemědělská 1, 61300 Brno, Česká republika

petra.cackova@mendelu.cz

Představeny budou některé možnosti sazby zdrojóvých kódů v TEXu, jako
jsou balíčky verbatim1, fancyvrb2, lineno3 a především listings4, . . .

Představení simulačního nástroje ARENA5

Miroslava Dolejšová, Pavel Stříž

dolejsova@fame.utb.cz;striz@fame.utb.cz

1http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/required/tools/verbatim.pdf
2http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/fancyvrb/fancyvrb.pdf
3http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/lineno/lineno.pdf
4http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/listings/listings.pdf
5http://arenasimulation.com/

mailto:petra.cackova@mendelu.cz
mailto:dolejsova@fame.utb.cz;striz@fame.utb.cz
http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/required/tools/verbatim.pdf
http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/fancyvrb/fancyvrb.pdf
http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/lineno/lineno.pdf
http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/listings/listings.pdf
http://arenasimulation.com/
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Novinky v projektu bib.sty1

Tomáš Hála

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Zemědělská 1, 61300 Brno, Česká republika

thala@pef.mendelu.cz

KONVOJ, spol. s r. o., Brno
konvoj@konvoj.cz

Častým problémem v ediční činnosti je sazba a jednotná úprava bibliogra-
fických citací. Projekt bib.sty se zaměřuje na řešení z hlediska nakladatel-
ské praxe, tj. optimalizuje sazbu a snižuje náročnost korektur, neboť množina
prvků a následně jejich pořadí jsou kontrolovány automaticky podle zvoleného
druhu publikace.
Aktuální verze stylu bib.sty (2.30) byla vyvíjena pro použití v LATEXu, před-
stavovaná nová verze (2.46) je již oproštěna do specifických prvků této nad-
stavby, zejména čitačů, čímž se stává plně použitelnou v prostředí plainu
a především v nadstavbě ConTEXt.
Z novinek lze zmínit například rozšíření o struktury pro další typy biblio-
grafických citací, jako jsou normy, mapy a zákony, implementaci nepovinného
údaje o vydání, volitelně aditivní chování makropříkazu pro uložení URI v pří-
padě odkazu na více internetových zdrojů či uživatelsky snadnější nastavení
fontů. Dále bylo navrženo řešení problému zlomu standardních čísel publikací
(ISBN, ISSN, ISMN) a implementováno příkazem \typesetorbreak.
V závěru budou nastíněny další směry vývoje (rozšíření repertoáru atributů,
např.DOI, podřízená odpovědnost; kontrola abecedního řazení atd.).

***
Ukázka sazby zdrojového kódu citace a vysázeného tvaru

\publA{\autor{Stříž, Pavel\ed}
\nazev{Kniha abstraktů dvoukonference

\TeX{}perience 2011 a~Stakan 2011}
\nakl{Bučovice}{Nakladatelství Martin Stříž}
\vyd{1} \rozsah{38\stran} \rok{2011}
\isbn{978-80-87106-44-0}}

Stříž, Pavel (ed.). Kniha abstraktů dvoukonference TEXperience 2011
a Stakan 2011. 1. vyd. Bučovice : Nakladatelství Martin Stříž,
2011. 38 s. ISBN 978-80-87106-44-0.

1http://www.konvoj.cz/styly/biblio/2.46/bib.sty

mailto:thala@pef.mendelu.cz
mailto:konvoj@konvoj.cz
http://www.konvoj.cz/styly/biblio/2.46/bib.sty
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O knihovně ScanCSV.lua1

a ConTEXtovém modulu t-scancsv.lua

Jaroslav Hajtmar

Gymnázium Zábřeh, nám. Osvobození 20, 789 01 Zábřeh
hajtmar@gyza.cz

Při hromadném zpracování dat se často využívají údaje uložené v textových
CSV (Comma Separated Values) souborech. Tyto mohou být zpracovávány
bez použití externích nástrojů přímo PlainTEXem, LATEXem či ConTEXtem.
V přednášce bude popsána knihovna ScanCSV.lua, umožňující zpracovávat
CSV soubory prostřednictvím LuaTEXu, LuaLATEXu či ConTEXtu MkIV.
Ukážeme, jak lze velmi jednoduchým a přirozeným způsobem vytvářet hro-
madné tiskové sestavy (formuláře, vysvědčení, pozvánky, faktury, průkazky,
vizitky, oboustranné kartičky atd.). Základem přednášky je text, který zazněl
na loňskémConTEXtMeetingu v Brejlově. Připomínky vývojářůConTEXtu,
které zazněly po loňské přednášce byly důležitým impulsem k zásadnímu pře-
pracování původní knihovny ScanCSV.lua a k vzniku ConTEXtového MkIV
modulu t-scancsv.lua, který autor poprvé veřejně představí.

Text mining v open source: R2 + Weka3

Lubor Homolka

homolka@fame.utb.cz

1http://public.hajtmar.com/files/tex/scancsv.lua/demo-scancsv.lua.zip
2http://www.r-project.org/
3http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/

mailto:hajtmar@gyza.cz
mailto:homolka@fame.utb.cz
http://public.hajtmar.com/files/tex/scancsv.lua/demo-scancsv.lua.zip
http://www.r-project.org/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Představení programu K3DSurf1

Lubor Homolka

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Department of Statistics and Quantitative Methods
nám. T.G.Masaryka 5555, 76001 Zlín, Czech Republic

homolka@fame.utb.cz

Cvičení s MetaType12 (tutoriál)

Karel Horák

Matematický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
horakk@math.cas.cz

1http://k3dsurf.sourceforge.net/
2http://en.wikipedia.org/wiki/METATYPE1

mailto:homolka@fame.utb.cz
mailto:horakk@math.cas.cz
http://k3dsurf.sourceforge.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/METATYPE1
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Analýza sociálních sítí

Nikola Kaspříková

Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra matematiky
Ekonomická 957, 140 00 Praha 4 – Jižní Město

data@tulipany.cz

Analýza sociální sítě patří k tradičním prvkům sociologických výzkumů a je
užitečnou technikou i v dnešní době, nejen pro analýzy sociálních komunit
vytvářených na webu. Nad ukázkou analýzy spolupráce na publikacích budou
připomenuty vybrané pojmy z oblasti analýzy sociálních sítí a naznačeny
některé typy úloh, které může mít význam v souvislostech se sociálními sítěmi
řešit. Pozornost bude věnována také otázkám reprezentace problému, přípravy
dat a datové kvality.

Zobrazení sociální sítě pomocí balíčku sna1 v prostředí R

1http://CRAN.R-project.org/package=sna

mailto:data@tulipany.cz
http://CRAN.R-project.org/package=sna
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Představení programu Gretl1

Petr Klímek

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Department of Statistics and Quantitative Methods
nám. T.G.Masaryka 5555, 76001 Zlín, Czech Republic

klimek@fame.utb.cz

Příspěvek představí program Gretl, který je volně dostupný na Internetu. Je
zaměřen především na analýzu časových řad. To jej činí vhodným nástrojem
pro použití v kurzech ekonometrie na vysokých školách. Po stručném úvodu
bude popsána instalace programu, jeho vestavené manuály a funkce, práce
s různými formáty dat. Na závěr zmíníme celkové zhodnocení programu.

Zvyšovanie matematickej gramotnosti žiakov
základnej školy v oblasti kombinatoriky,

pravdepodobnosti a štatistiky

Mária Kóšová, Eva Uhrinová, Ľubomír Rybanský

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
maria.kosova@ukf.sk;eva.uhrinova@ukf.sk;lubomir.rybansky@ukf.sk

V príspevku poukazujeme na potrebu zvyšovania matematickej gramotnosti
žiakov ZŠ v oblasti náhodnosť. Tejto problematike sa na Slovensku venuje
projekt KEGA 3/7001/09, ktorý prebieha už tretí rok a v súčasnosti je do
neho zapojených 737 žiakov z 27 škôl. Chceme prezentovať niektoré z doteraz
vytvorených materiálov v rámci riešenia tohto projektu v oblasti náhodnosť
pozostávajúcich z úloh predstavujúcich riešenie problémov z reálneho sveta
a taktiež metodických pokynov pre vyučujúcich. Zároveň informujeme o vý-
sledkoch riešenia tohto projektu z prvých dvoch rokov.

1http://gretl.sourceforge.net/

mailto:klimek@fame.utb.cz
mailto:maria.kosova@ukf.sk;eva.uhrinova@ukf.sk;lubomir.rybansky@ukf.sk
http://gretl.sourceforge.net/


14 Kniha abstraktů dvoukonference TEXperience 2011 a Stakan 2011

GUIDE – Vývojové prostředí Matlabu pro tvorbu GUI

Martin Kovářík

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Department of Statistics and Quantitative Methods
nám. T.G.Masaryka 5555, 76001 Zlín, Czech Republic

martinkabe@seznam.cz

Všechny grafické objekty aplikace tvoří grafické uživatelské prostředí. V an-
gličtině se pro toto prostředí vžila zkratka GUI (Graphical User Interface).
Programátor dává přednost nástroji, který za něho všechny grafické prvky vy-
tvoří. Takový nástroj, jakýsi automatický generátor GUI, je v systému Matlab
integrován. Nazývá se GUIDE (Graphical User Interface Development Envi-
ronment). Po jeho spuštění vás tento GUIDE vede interaktivním způsobem
a uživatel si vybírá grafické objekty, myší je umisťuje a zadává jejich parame-
try. Jde o řešení univerzální a časově nenáročné.
V příspěvku budou představeny výhody a nevýhody GUIDE. Dále bude před-
staven MatlabCompiler, který umožňuje automaticky konvertovat uživatel-
ské programy v Matlabu do samostatných aplikací a softwarových kompo-
nent a sdílet je s koncovými uživateli. Aplikace a komponenty vytvořené po-
mocí MatlabCompileru nevyžadují ke svému chodu Matlab, ale používají run-
time engine MatlabCompiler Runtime (MCR). MCR je poskytován společně
s MatlabCompilerem a je určen k volné distribuci s vytvořenou aplikací pro
uživatele, kteří Matlab nepoužívají.

mailto:martinkabe@seznam.cz
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Štatistický systém R1 pri výučbe základného kurzu
štatistiky pre ekonómov

Pavol Kráľ

Ekonomická fakulta, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
pavol.kral.2@gmail.com

Príspevok analyzuje možnosti použitia štatistického systému R pri výučbe
jednosemestrálnych kurzov štatistiky s nízkou hodinovou dotáciou pre ekonó-
mov. Zameriame sa najmä na voľbu vhodného platformovo nezávislého IDE
alebo GUI (RStudio2, Deducer3, R Commander4, Rattle5, . . . ) a na výber
zostavy R balíčkov vhodnej pre základný kurz štatistiky. Pozornosť venujeme
aj zdrojom voľne dostupných materiálov pre študentov a automatickému ge-
nerovaniu testov s využitím R balíčka exams6 a Sweave7.

RStudio – snímok obrazovky

1http://www.r-project.org/
2http://rstudio.org/
3http://www.deducer.org/
4http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/
5http://rattle.togaware.com/
6http://cran.r-project.org/web/packages/exams/index.html
7http://www.stat.uni-muenchen.de/~leisch/Sweave/

mailto:pavol.kral.2@gmail.com
http://www.r-project.org/
http://rstudio.org/
http://www.deducer.org/
http://socserv.mcmaster.ca/jfox/Misc/Rcmdr/
http://rattle.togaware.com/
http://cran.r-project.org/web/packages/exams/index.html
http://www.stat.uni-muenchen.de/~leisch/Sweave/
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O LYX 2.01

Pavol Kráľ

Ekonomická fakulta, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
pavol.kral.2@gmail.com

V príspevku budú stručne predstavené možnosti a vlastnosti LYXu zaujímavé
z hľadiska potenciálneho používateľa systému LATEX a príbuzných programov.

Programy na kolektívnu prácu v TEXu

Pavol Kráľ

Ekonomická fakulta, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
pavol.kral.2@gmail.com

V príspevku budú predstavené niektoré programy určené na kolektívnu prácu
s textami v TEXu, napr. ScribTEX

2, Verbosus3, MonkeyTEX
4 a LATEXlab

5.

ScribTEX – snímok obrazovky

1http://www.lyx.org/
2http://www.scribtex.com/
3http://www.verbosus.com/
4http://monkeytex.bradcater.webfactional.com/
5http://docs.latexlab.org/

mailto:pavol.kral.2@gmail.com
mailto:pavol.kral.2@gmail.com
http://www.lyx.org/
http://www.scribtex.com/
http://www.verbosus.com/
http://monkeytex.bradcater.webfactional.com/
http://docs.latexlab.org/
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Představení technického řešení a nové služby
projektu Citace Pro1

Martin Krčál

Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
martin.krcal@citace.com

Přednáška se zaměří na představení projektu Citace Pro se zmíněním nejdůleži-
tějších funkcí a možnosti importu dat z externích systémů.

Stochastický přístup k výpočtu pojistných rezerv

Bohdan Linda, Jana Kubanová

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká republika
Jana.Kubanova@upce.cz;Bohdan.Linda@upce.cz

V aktuárské praxi se používá řada metod odhadu pojistných rezerv. Výstu-
pem těchto metod bývají často pouze bodové odhady sledovaných koeficientů
modelu, které se obecně mohou lišit od skutečných hodnot. Pak může být i od-
had pojistných rezerv značně nepřesný. Při aplikaci klasických metod je rovněž
vyžadováno ověření řady předpokladů, což může přinášet problémy vzhledem
k nedostatečnému počtu dat, neúplnému souboru dat či vzhledem k obtíž-
nosti příslušného matematického aparátu. Z hlediska pojišťovnické praxe je
prospěšné získat informaci, s jakou odchylkou byla pojistná rezerva počítána,
aby bylo možné v dalších úvahách brát tuto skutečnost v úvahu.

1http://citace.com/

mailto:martin.krcal@citace.com
mailto:Jana.Kubanova@upce.cz;Bohdan.Linda@upce.cz
http://citace.com/
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Příspěvek se zabývá metodou Chain-ladder, ale nikoliv v její klasické podobě,
nýbrž pro výpočet koeficientů modelu λj a výšek kumulativních pojistných
plnění Ci,j je využit bootstrap. Výhodou tohoto postupu je, že kromě je-
jich bodových odhadů lze určit i standardní chyby těchto odhadů a také
jejich intervalové odhady. Na rozdíl od klasické Chain-ladder metody, kde
je vztah kumulativních plnění ve vývojových letech j a j + 1 popsán mode-
lem Ci,j+1 = λjCi,j , při bootstrapové Chain-ladder metodě se uvažuje model
Ci,j+1 = λjCi,j + σj

√
Ci,jεi,j+1. Při aplikaci bootstrapu jsou místo reziduí

εi,j+1 použita tzv. adjustovaná rezidua.
V příspěvku jsou na příkladu ukázány výsledky bootstrapové Chain-ladder
metody po 1000 provedených bootstrapových simulacích, vypočítány intervaly
spolehlivosti pro pojistná plnění v jednotlivých letech (i, j) a určena dolní
a horní meze pojistných rezerv na další období. V závěru následuje porovnání
výsledků získaných klasickou a bootstrapovou Chain-ladder metodou.
Poznámka. Příspěvek vznikl za podpory grantu GAČR 402/09/1866, Mode-
lování, simulace a řízení pojistných rizik.

Tvorba internetových učebnic pravděpodobnosti
a statistiky jako součást projektu MI21

Martina Litschmannová

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

martina.litschmannova@vsb.cz

Jedním z výstupů projektu
”
Matematika pro inženýry 21. století – inovace

výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se
vyvíjející informační a technické společnosti“ (zkráceně MI21) je vytvoření
13 základních matematických modulů, 13 specializovaných matematických
modulů, 13 mezioborových modulů a 20 modulů pro pedagogy. Výukové mo-
duly jsou vytvářeny jednak ve formě určené pro tisk, jednak v elektronické
formě vhodné pro prohlížení na monitoru. Obrazovkové verze modulu jsou do-
plňovány řadou multimediálních prvků, jako jsou animace, výpočetní applety,
interaktivní testy, videa či 3D grafika.
Tento příspěvek popisuje dva moduly věnované vybraným kapitolám z prav-
děpodobnosti a úvodu do statistiky, jejichž tiskové verze, připravené animace
a výpočetní applety byly aplikovány ve výuce během tzv. pilotních kurzů
v letním semestru školního roku 2010/2011.

mailto:martina.litschmannova@vsb.cz


Kniha abstraktů dvoukonference TEXperience 2011 a Stakan 2011 19

Waldův intervalový odhad parametru binomického
rozdělení a jeho alternativy

Martina Litschmannová

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

martina.litschmannova@vsb.cz

V biomedicínských aplikacích, a nejen v nich, se velmi často setkáváme s po-
měrně nízkou incidencí některých kategorií sledované proměnné, resp. s malým
rozsahem výběru (např. incidence významných komplikací spojených s radi-
oterapii karcinomu prostaty). To jsou situace, které z důvodu porušení před-
pokladů plynoucích z centrální limitní věty kontraindikují možnost použití
standardně využívaného Waldova intervalu spolehlivosti pro výpočet inter-
valového odhadu relativní četnosti. V literatuře (například: Agresti & Coull
(1998, 2000), Anděl, Černý, Charamza a Neustadt (2004), Blyth & Still (1983),
Clopper & Pearson (1934), Neyman (1935), Pires (2008), Wald (1939), Wilson
(1927)) lze najít zhruba 20 různých alternativních metod umožňujících sta-
novit intervalový odhad parametru binomického rozdělení (angl.

”
confidence

interval for binomial proportion“).
Příspěvek je věnován přehledu a srovnání vybraných typů intervalových od-
hadů na základě statistik používaných k hodnocení jejich vlastností.

Možnosti aplikácie zhlukovej analýzy v manažérskych
podnikových analýzach

Ladislav Mura

Ústav odborných predmetov a informačných technológií, Dubnický
technologický inštitút, Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

ladislav.mura@gmail.com

Zhluková analýza sa používa v rôznych oblastiach ekonomických vied. Šta-
tistická analýza formou zhlukovania je súborom metód, ktoré umožňujú hľa-
dať v empirických údajoch zoskupenia podobných objektov. Použitie metód
zhlukovej analýzy je obzvlášť vhodné najmä v štádiu explorácie problému.
Pri analýze a komparácii rôznych ukazovateľov úspešnosti podnikateľských
subjektov sa okrem iných štatistických metód často využíva práve zhluková
analýza. Cieľom článku je poukázať na možnosti aplikácie zhlukovej analýzy
a jej využitia v manažérskych podnikových analýzach.
Plný text ke stažení ve formátu PDF:
http://striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/2011-mura.pdf

mailto:martina.litschmannova@vsb.cz
mailto:ladislav.mura@gmail.com
http://striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/2011-mura.pdf
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K otázkám prezentace statistických informací
v lékařských časopisech

Marek Malý

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10, 100 42
mmaly@szu.cz

V příspěvku bude probrána problematika kvality prezentace statistických té-
mat v lékařských časopisech. Různé problémy vznikají ve fázi designu, analýzy,
interpretace i prezentace dat. Jsou spojeny i s úrovní recenzování statistických
postupů.

O tvorbě, testování a použití složitého OpenType fontu

Karel Píška

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
piska@fzu.cz

The talk presents development of complex OpenType fonts. The sample fonts
cover Czech and Georgian handwriting with numerous letter connections. At
the beginning, we show general principles of “advanced typography” – com-
plex metric data represented by OpenType tables (GSUB and GPOS) – and
compare them with the ligature and kerning tables in METAFONT. Then we
describe a history of the OpenType font production – approaches, tools and
techniques. We discuss crucial problems, critical barriers, attempts and ways
how to reach successful solutions.
We demonstrate several tools for font creating, testing, debugging and con-
versions between various source and binary formats. Among these tools are,
for example, AFDKO1, VOLT2, FontForge3, TTX4, Font-TTF5. We illustrate
their features, advantages, disadvantages, and also cases of possible incom-
patibilities (or maybe bugs). Finally, we present using the OpenType fonts
in the TEX world applications: X ETEX and LuaTEX (ConTEXt MkIV), the
programs allowing to read and process OpenType fonts directly.

1http://www.adobe.com/devnet/opentype/afdko.html
2http://www.microsoft.com/typography/volt.mspx
3http://fontforge.sourceforge.net/
4http://www.letterror.com/code/ttx/index.html
5http://search.cpan.org/~mhosken/Font-TTF/

mailto:mmaly@szu.cz
mailto:piska@fzu.cz
http://www.adobe.com/devnet/opentype/afdko.html
http://www.microsoft.com/typography/volt.mspx
http://fontforge.sourceforge.net/
http://www.letterror.com/code/ttx/index.html
http://search.cpan.org/~mhosken/Font-TTF/


Kniha abstraktů dvoukonference TEXperience 2011 a Stakan 2011 21

Matematika hrou – interaktivní výukové
materiály v PDF formátu

Roman Plch1, Petra Šarmanová2

1Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 61137 Brno
plch@math.muni.cz

2Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

petra.sarmanova@vsb.cz

Cílem příspěvku je představit možnosti, které poskytuje TEX tvůrcům in-
teraktivních výukových materiálů v PDF formátu. Na příkladech výukových
objektů z matematické analýzy ukážeme použití a možnosti interaktivní 3D
a 2D grafiky, testů a her.

Představení serveru TEXonWeb
1

Jan Přichystal

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Zemědělská 1, 61300 Brno, Česká republika

jprich@pef.mendelu.cz

Přednáška pro TEXové začátečníky.

TEXonWeb – horní část

1http://tex.mendelu.cz/

mailto:plch@math.muni.cz
mailto:petra.sarmanova@vsb.cz
mailto:jprich@pef.mendelu.cz
http://tex.mendelu.cz/
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Novinky a možnosti na TEXonWebu,
které plánujeme uvést na podzim 2011

Jan Přichystal

jprich@pef.mendelu.cz

Navazující přednáška pro v TEXu zkušenější.

TEXonWeb – spodní část pracovní plochy

Jsou meze pro užití didaktických testů k odhadu
vědomostí žáků a studentů?

Zdeněk Půlpán

Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
Zdenek.Pulpan@uhk.cz

Stať upozorňuje na důležitost analýzy podmínek aplikací statistických me-
tod a s tím související možné omezení interpretace výsledných numerických
hodnot. V důsledku vysoké variability proměnných, definovaných v souborech
živých jedinců, by se měla pedagogika také zaměřit na užívání informačních
teorií. Nabádá k tomu v této souvislosti i moderní přístup kognitivní psycho-
logie. Plný text ke stažení ve formátu PDF:
http://striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/2011-pulpan.pdf

mailto:jprich@pef.mendelu.cz
mailto:Zdenek.Pulpan@uhk.cz
http://striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/2011-pulpan.pdf
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Zvaná přednáška: X ELATEX – krok správným směrem

Jiří Rybička

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Zemědělská 1, 61300 Brno, Česká republika

rybicka@mendelu.cz

Mnoho uživatelů osobních počítačů má zájem vytvořit kvalitní dokumenty,
nejčastěji ze své profesní oblasti, tedy odborné texty s řadou speciálních sym-
bolů. Donedávna byla jednou z mála skutečně použitelných variant sazba
v systému LATEX – avšak vzhledem k jeho historické koncepci vznikala řada
obtížně řešitelných problémů zejména s fonty a kódováním vstupu. Příspěvek
se zabývá možnostmi a některými zkušenostmi při použití systému X ELATEX,
jehož vlastnosti mohou výrazně přispět k zachování kvalitní sazby jako ve zná-
mém a rozšířeném systému LATEX, ale s mnoha zajímavými rozšířeními: využití
fontů instalovaných v rámci operačního systému, možnosti vstupu znaků v kó-
dování UTF-8 a s tím spojené možnosti sazby v různých jazycích, možnosti
matematické sazby a použití speciálních symbolů potřebných pro odborné
texty.

Ukázka potenciálu X ETEXu pro cizojazyčnou sazbu

mailto:rybicka@mendelu.cz
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Analýza vztahů ordinálních proměnných aplikovaná na
úrovně kompetencí absolventů vysokých škol

Hana Řezanková, Renáta Kunstová

University of Economics, Prague (VŠE), Faculty of Informatics and
Statistics, Department of Statistics and Probability, W. Churchill sq. 4

Prague 3, CZ-130 67, Czech Republic
Rezanka@vse.cz

Příspěvek je zaměřen na zhodnocení různých koeficientů závislosti, souhlasu
a podobnosti při aplikaci na ordinální proměnné. Cílem je posouzení vhodnosti
využití těchto koeficientů ve vícerozměrných statistických metodách, zejména
shlukové analýze, dále při párových porovnáních (dosažených a požadovaných
úrovní kompetencí) a při porovnáních v různých časových obdobích (nezá-
vislé výběry). Bude zkoumán vliv různých rozsahů škál, porovnání výsledků
pro původní sedmibodové a desetibodové škály a pro překódovanou tříúro-
vňovou škálu. Pro ilustraci budou analyzována data z šetření prováděných
u absolventů vysokých škol, týkající se dosažených úrovní kompetencí absol-
ventů a požadovaných úrovní těchto kompetencí ze strany zaměstnavatelů.

Concorde TSP Solver1

Libor Sarga

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Department of Statistics and Quantitative Methods
nám. T.G.Masaryka 5555, 76001 Zlín, Czech Republic

sarga@fame.utb.cz

Příspěvek ve stručnosti představí software určený pro řešení problémů obchod-
ního cestujícího (TSP: Traveling Salesman Problem) Concorde TSP Solver,
který je pro akademické účely poskytován zdarma, včetně zdrojového kódu
pro případné další modifikace. Budou zmíněny předpoklady použití tohoto
nástroje, rozebrán formát vstupních souborů TSPLIB, časová náročnost vý-
početních operací i heuristické algoritmy, které jsou v programu obsaženy.
Odkazy na rozsáhlé datasety pro další testování a možnost získat je přímo od
přednášejícího umožní zájemcům velmi rychle začít s vlastními experimenty.
V neposlední řadě budou uvedeny i v současnosti nejrozsáhlejší vyřešené in-
stance TSP a možná další rozšíření tohoto konceptu.

1http://www.tsp.gatech.edu/concorde.html
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Concorde TSP – snímek obrazovky s vyřešenou situací

WinQSB – modul Network Modeling
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Tutoriál k programu WinQSB1

Libor Sarga

sarga@fame.utb.cz

Cílem příspěvku je představit vybrané základní moduly nástroje WinQSB.
WinQSB je modulárním prostředím pro matematickou optimalizaci, využí-
vaný při výuce předmětu Kvantitativní metody v rozhodování (čeština a ang-
ličtina) a Manažerské rozhodování v riziku a nejistotě (angličtina) na Fakultě
managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavní důraz
je při výuce a využivání software kladen na lineární programování (modul
Linear and Integer Programming), stochastické a deterministické varianty
síťové analýzy (PERT CPM) a analýzu front (Queuing Analysis). Program
však obsahuje množství dalších funkcí: umístění a rozvržení prostoru (Facility
Location and Layout), tvorba časových rozpisů (Job Scheduling) nebo ma-
teriálové plánování (Material Requirements Planning). Výhodou je podrobná
nápověda ke všem modulům v anglickém jazyce. Budou uvedeny praktické
příklady a možnosti úprav souborů mimo prostředí programu.

Výuka statistiky pro aplikovanou informatiku
a informační management

Hana Skalská

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Hana.Skalska@uhk.cz

Efektivita výuky statistiky u studentů, jejichž hlavním oborem studia není
statistika nebo matematika, závisí na mnoha činitelích, z nichž některé lze
ovlivnit přípravou na výuku a výukovým stylem, obsahem kurzu nebo jeho
organizací, některým okolnostem je naopak nutné styl výuky přizpůsobit, což
může být obtížné bez ztráty kvality výuky. Článek mapuje výsledky někte-
rých zahraničních výzkumů, zabývajících se problémem výuky statistky pro
nestatistiky a shrnuje některé jejich výsledky a doporučení. Tyto částečně
konfrontuje s názory a analýzami, prezentovanými v publikacích konferencí
Stakan a ve Zpravodaji ČStS, které odrážejí zkušenosti s výukou statistiky
v našich podmínkách. Zmíněny jsou také vlastní zkušenosti s možnostmi akti-
vizace studentů při výuce dvou předmětů, založených na aplikacích statistiky
a pravděpodobnosti.

1http://striz8.fame.utb.cz/courses/qmd/files/winqsb_alternative1.zip
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Překlad The Not So Short Introduction to LATEX 2ε po
12 letech a zkušenosti s jeho zveřejněním na ctan.org

Pavel Stříž, Michal Mádr

striz@fame.utb.cz

Představíme balíček lshort-czech1 volaný např. přes texdoc lshort-czech v pří-
chozím TEX Live 2011. Snažili jsme se doplnit mezeru v sadě překladů knihy
The Not So Short Introduction to LATEX 2ε. Ukážeme si přípravu balíčku před
odesláním na ctan.org2, a dílčí kroky, které následovaly. Přednáška by měla
být inspirací pro ty, kteří zvažují zaslat svůj balíček, ale do pozadí zatím
nevidí.
Druhá verze3 (zdrojové kódy4) ke stažení a komentování, 15. června 2011.
Zveřejněno na ctan.org5.
První verze6 ke stažení a komentování, 2. března 2011.
Další zkušenost byla získána při publikování LATEXovníku

7,8 doktora Rudolfa
Blaška ze Žilinské univerzity.

Představení programu Gambit

Pavel Stříž

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Department of Statistics and Quantitative Methods
nám. T.G.Masaryka 5555, 76001 Zlín, Czech Republic

striz@fame.utb.cz

V tomto příspěvku si představíme Open Source Software pojmenovaný Gam-
bit9, který je využíván ve výuce v předmětu Manažerské rozhodování v riziku
a nejistotě na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně. Je to zároveň vylepšená alternativa vůči WinQSB, modulu Decision
Analysis. Autor poukáže na instalaci programu, ukázky z teorie her i z roz-
hodovacích a pravděpodobnostních stromů. Též bude nabídnuta účastníkům
konference hra proti přednášejícímu. . .

1http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/info/lshort/english/lshort.pdf
2http://ctan.org/tex-archive/info/lshort/czech
3striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/lshort-cs.pdf
4striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/lshort-czech-4.27.src+build.tar.gz
5http://ctan.org/tex-archive/info/lshort/czech
6striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/old-LShortCS.pdf
7striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/latexovnik.pdf
8http://frcatel.fri.uniza.sk/~beerb/latex/latex.htm
9http://www.gambit-project.org/
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striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/lshort-cs.pdf
striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/lshort-czech-4.27.src+build.tar.gz
http://ctan.org/tex-archive/info/lshort/czech
striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/old-LShortCS.pdf
striz9.fame.utb.cz/texperience/2011/latexovnik.pdf
http://frcatel.fri.uniza.sk/~beerb/latex/latex.htm
http://www.gambit-project.org/
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Gambit – zadání problému z teorie her

Gambit – řešení úlohy z teorie her

Gambit – zadání úlohy jako rozhodovacího stromu
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Představení matematického výpočetního prostředí Sage
(Python) a SageTEXu

Pavel Stříž

Tvůrci Sage1 si dávají za cíl vytvořit open-source alternativu komerčním sys-
témům jako jsou Matlab2, Mathematica3 či Maple4. Platí to i pro interak-
tivní prostředí5, které je poměrně známé u systému Mathematica6. Systém je
podrobně zdokumentován7. Zobrazování 3D grafiky většinou zajišťuje Jmol8,
který je znám především chemikům a biologům. Výpočetní prostředí je složeno
z dílčích open-source programů9 unifikovaných silným programovacím jazy-
kem Python10, který se snaží být čitelný a srozumitelný a pomocí knihoven
je snadno rozšiřitelný, viz PyPi11.
V přednášce si ukážeme instalaci a virtualizaci Sage, první výpočetní kroky
a grafické výstupy až po užití knihoven na problematiku combinadics (com-
binatorial number system12). Tuto oblast pravděpodobnosti (užití například
v karetní hře bridž a její nemožnou knihu rozdání, viz řešení Richard Pavli-
cek13 nebo Thomas Andrews14) se pokusíme společnými silami naprogramo-
vat v Pythonu tak, abychom nepotřebovali ani externí knihovnu, v tomto pří-
padě se bude jednat o Sage-combinat15, který je znám především uživatelům
staršího prostředí MuPAD16 a jeho MuPAD-CombiNAT17. Tím si zajistíme
nejen možnost naše výstupy zveřejnit na The Sage Notebook18, ale také jako
na Sage nezávisle spustitelný zdrojový kód v Pythonu s možností si snadno
vytvořit spustitelné soubory, viz cx Freeze19.
Okrajově si též během přednášky vyzkoušíme funkčnost SageTEXu, viz soubor
sagetex.sty20, a nahlédneme na jeho dokumentaci.

1http://www.sagemath.org/
2http://www.mathworks.com/products/matlab/index.html
3http://www.wolfram.com/mathematica/
4http://www.maplesoft.com/products/maple/
5http://www.sagenb.org/
6http://demonstrations.wolfram.com/
7http://www.sagemath.org/doc/reference/
8http://jmol.sourceforge.net/
9http://www.sagemath.org/links-components.html
10http://www.python.org/
11http://pypi.python.org/pypi
12http://en.wikipedia.org/wiki/Combinatorial_number_system
13http://www.rpbridge.net/7z68.htm
14http://bridge.thomasoandrews.com/impossible/
15http://wiki.sagemath.org/combinat
16http://www.mupad.com/
17http://mupad-combinat.sourceforge.net/
18http://www.sagenb.org/
19http://cx-freeze.sourceforge.net/
20http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/sagetex
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http://www.wolfram.com/mathematica/
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http://demonstrations.wolfram.com/
http://www.sagemath.org/doc/reference/
http://jmol.sourceforge.net/
http://www.sagemath.org/links-components.html
http://www.python.org/
http://pypi.python.org/pypi
http://en.wikipedia.org/wiki/Combinatorial_number_system
http://www.rpbridge.net/7z68.htm
http://bridge.thomasoandrews.com/impossible/
http://wiki.sagemath.org/combinat
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http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/sagetex
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Interaktivní dokument v Sage a představení programu
Asymptote s doplňujícím LATEXovým balíčkem

asymptote

Pavel Stříž

{Stručný úvod1. Oficiální galerie2. Galerie na piprime.fr3. Galerie na serveru
marris.org4. Galerie na math.mad5. Asymptote jde hlouběji do 3D6.}
Vrcholem předchozí přednášky o Sage bude příprava interaktivního doku-
mentu v Sage na rotaci křivky zadané y = f(x) kolem osy x nebo osy y.
Výstupem našich snah bude možnost si vybrat osu, úhel (nula až 360 stupňů)
a explicitně zadanou křivku (kvůli zjednodušení si navolíme tři učebnicové
případy). Sage nám vykreslí vybranou křivku (2D graf), její rotaci (3D graf)
a numericky spočte obsah (S) a objem (V) vznikajícího tělesa (zvolíme Me-
thod of Rings7 či Method of Cylinders8).
Problém nastává tehdy, pokud chceme získat 3D model v PDF (výstupy
z Jmolu nebyly ideální, dle mých testů). S touto situací nám pomůže pro-
gram Asymptote9, který byl inspirován Metapostem, a s LATEXovým balíčkem
asymptote10. Naší snahou bude získat interaktivní 3D model bez integrálních
výpočtů, což je vhodná forma na tisk a do elektronických knih. Jako prohlížeč
využijeme Adobe Reader11.
Závěr přednášky bude tvořit ukázka TEXové sazby na plochu takového 3D ob-
jektu. A možná dojde i na popsání objektů jiných. . .

1http://asymptote.sourceforge.net/intro.pdf
2http://asymptote.sourceforge.net/gallery/
3http://www.piprime.fr/asymptote/
4http://www.marris.org/asymptote/
5http://math.mad.free.fr/depot/asysvn/essai.html
6http://www.mathbko.marot.org/src/asy3d/ASY_3D.pdf
7http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcI/VolumeWithRings.aspx
8http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcI/VolumeWithCylinder.aspx
9http://asymptote.sourceforge.net/
10http://ftp.cvut.cz/tex-archive/graphics/asymptote/doc/asy-latex.pdf
11http://get.adobe.com/cz/reader/

http://asymptote.sourceforge.net/intro.pdf
http://asymptote.sourceforge.net/gallery/
http://www.piprime.fr/asymptote/
http://www.marris.org/asymptote/
http://math.mad.free.fr/depot/asysvn/essai.html
http://www.mathbko.marot.org/src/asy3d/ASY_3D.pdf
http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcI/VolumeWithRings.aspx
http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcI/VolumeWithCylinder.aspx
http://asymptote.sourceforge.net/
http://ftp.cvut.cz/tex-archive/graphics/asymptote/doc/asy-latex.pdf
http://get.adobe.com/cz/reader/
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Kolektivní práce pomocí Google dokumenty1

a nástrojů typu EtherPad2

Pavel Stříž, Libor Sarga, Lubor Homolka

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Department of Statistics and Quantitative Methods
nám. T.G.Masaryka 5555, 76001 Zlín, Czech Republic

striz@fame.utb.cz;sarga@fame.utb.cz;homolka@fame.utb.cz

Poukážeme na tyto dva reprezentanty editačních nástrojů, a ukážeme si, že
lze bez větších problémů editovat i TEXový zdrojový kód. To se může hodit
při přípravě programů, bodů jednání, úvodníků apod.
Zde jeden veřejně dostupný a editovatelný vzorek na Google dokumenty.3

Zde veřejně dostupný vzorek ke konferenci na serveru PiratePad.4

Prostředí EtherPad v akci na Žilinské univerzitě

1http://docs.google.com/demo/
2http://etherpad.org/
3https://docs.google.com/document/d/1HA1RVOYhbrDYamuApljqK88_

HZry2VId6J0Kp5ntYbs/edit?hl=cs
4http://piratepad.net/B0o2KAmxq5

mailto:striz@fame.utb.cz;sarga@fame.utb.cz;homolka@fame.utb.cz
http://docs.google.com/demo/
http://etherpad.org/
https://docs.google.com/document/d/1HA1RVOYhbrDYamuApljqK88_HZry2VId6J0Kp5ntYbs/edit?hl=cs
https://docs.google.com/document/d/1HA1RVOYhbrDYamuApljqK88_HZry2VId6J0Kp5ntYbs/edit?hl=cs
http://piratepad.net/B0o2KAmxq5
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O přípravě jednoho grafu na zakázku
přes PGFplots1 a PGFplotstable2

Pavel Stříž

Příspěvek představuje vybrané partie dvou LATEXových balíčků PDFplots
a PGFplotstable z TEXového světa. Zdrojové kódy jsou vždy pod 1 KiB.
Autor ukazuje dílčí situace, které vyústí v netradiční, programovatelný graf
na konci našich snah. Bude se jednat o graf – metrovou grafovou housenku
– která je autorem představena v samotném úvodu/závěru tohoto konferenč-
ního příspěvku. A jako taková bude předána v podobě dárku příchozím.
Mezi netradiční řešené partie můžeme zařadit: stupňovité měřítko vodorovné
osy, několik hlavních a vedlejších svislých os v jednom grafu, mřížka umístěná
do pozadí, umístění objektů absolutně či relativně vůči souřadnicovému sys-
tému, úprava dat za běhu TEXu, změna vzhledu značek, nastavení stylu
a sazba matematiky za účasti TEXu, zvětšení grafu se zachováním os, příprava
podkladů pro balíček animate3, jako vhodné dělení grafu (s i bez překryvu)
pro vložení dílčích částí pod sebe atp.

Sazba šachu v TEXu a práce s balíčkem animate

Pavel Stříž

Budou představeny TEXové balíčky xskak
4 a chessboard5. Naznačena bude

též sazba exošachu pomocí definování vlastních figur a za užití X ELATEXu.
Bude ukázáno jednoduché i náročnější užití balíčku animate6 a jeho použití
(nejen) na šachové diagramy.

80Z0ZkZ0Z
7Z0Z0ZrZ0
60Z0Z0Z0Z
5Z0Z0Z0Z0
40Z0Z0Z0Z
3Z0Z0Z0Z0
20s0Z0Z0Z
1Z0ZQJ0S0

a b c d e f g h

8zzzz1kzzz
7zzzzz3rzz
6zzzzzzzz
5zzzzzzzz
4zzzzzzzz
3zzzzzzzz
2z3rzzzzzz
1zzz5Q1Kz3Rz

a b c d e f g h

viii 3VrzZ4Wb5™Xq1Tk4˜Wb2Un3—Vr
vii zZ6Yp6šYp6YpzZ6Yp6šYp6Yp
vi 6YpzZ2UnzZzzZzzZ
v zZ4WBzZz6šYpzzZz
iv zzZzzZ6YPzZzzZ
iii zZzzZzzZ2UNzZz
ii 6YP6šYP6YP6šYPz6šYP6YP6šYP
i 3—VR2UN4˜WB5XQ1•TKzzZ3VR

1 2 3 4 5 6 7 8

1http://ftp.cvut.cz/tex-archive/graphics/pgf/contrib/pgfplots/doc/latex/
pgfplots/pgfplots.pdf
2http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/graphics/pgf/contrib/pgfplots/doc/latex/

pgfplots/pgfplotstable.pdf
3http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/animate/animate.pdf
4http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/xskak/xskak.pdf
5ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/contrib/chessboard/chessboard.pdf
6http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/animate/animate.pdf

http://ftp.cvut.cz/tex-archive/graphics/pgf/contrib/pgfplots/doc/latex/pgfplots/pgfplots.pdf
http://ftp.cvut.cz/tex-archive/graphics/pgf/contrib/pgfplots/doc/latex/pgfplots/pgfplots.pdf
http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/graphics/pgf/contrib/pgfplots/doc/latex/pgfplots/pgfplotstable.pdf
http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/graphics/pgf/contrib/pgfplots/doc/latex/pgfplots/pgfplotstable.pdf
http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/animate/animate.pdf
http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/xskak/xskak.pdf
ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/contrib/chessboard/chessboard.pdf
http://ftp.cvut.cz/tex-archive/macros/latex/contrib/animate/animate.pdf
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Představení jednoho TEXového stylu
a jak pozorujeme meteory

Rostislav Štork

Astronomický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
stork@asu.cas.cz

Bude představen TEXový styl, který používá Mezinárodní astronomická unie
1,

a bude předvedena práce s ním na článku autora. Plynule se přejde do astro-
nomie, TEX se opustí a bude řečeno něco o tom, jak meteory pozorujeme.

TEXperience 2012 na Ostravsku

Jan Šustek

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra matematiky
30. dubna 22, 701 03 Moravská Ostrava

jan.sustek@osu.cz

Představení okolí dalšího ročníku TEXperience, která se bude konat od čtvrtka
23. srpna do neděle 26. srpna 2012 na Ostravsku.

Medici, doktoři a statistika
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Krátké sdělení o dlouhé spolupráci s lékaři ve statistickém zpracování dat
a krátkých zkušenostech z výuky statistiky v prvním ročníku lékařské fakulty.
Budou zmíněny některé otázky týkající se zodpovědnosti statistika při spolu-
práci s lékařem a také oblasti, ve kterých je pomoc statistika potřeba nejčastěji.
Ze zkušeností z výuky budou uvedeny některé triky, které zvýšily zájem a po-
zornost studentů při přednáškách a které se osvědčily v minulém akademickém
roce.

1http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezinárodní_astronomická_unie
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Zvaná přednáška: Zpracování hromadných dat distribuce
velikosti aerosolových částic v reálném čase a jejich
prezentace v evropských i celosvětových databázích

Zdeněk Wagner1, Miroslav Fridrich2, Jaroslav Schwarz3, Vladimír Ždímal3

1Termodynamická laboratoř E. Hály, Ústav chemických procesů
AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

zdenek.wagner@gmail.com

2Oddělení IT, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135,
165 02 Praha 6

3Oddělení aerosolových a laserových studií, Ústav chemických procesů
AV ČR, v. v. i., Rozvojová 135, 165 02 Praha 6

Jedním z cílů mezinárodního projektu EUSAAR byla srovnávací kalibrace
měřicích přístrojů a standardizace metodik měření veličin, které vypovídají
o kvalitě ovzduší. Současně byly standardizovány formáty pro výměnu a uklá-
dání dat a vypracována infrastruktura pro předávání dat ze všech evropských
stanic do centrální databáze, a to v téměř reálném čase (NRT = near real
time). Centrálně dostupná data pak mohou sloužit teoretikům při vývoji a tes-
tování modelů atmosféry, data poskytovaná v téměř reálném čase lze využít
jak pro zlepšování kvality krátkodobých předpovědi počasí, tak při hodno-
cení rizik při neobvyklých událostech (sopečné erupce, úniky škodlivých lá-
tek z továren). V příspěvku je popsáno softwarové řešení pro přenos dat ze
spektrometru SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer) odebírajícího vzorky
aerosolu na stanici Českého hydrometeorologického ústavu v Košeticích na
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pracoviště autorů v Praze a dále do centrální databáze provozované v Norsk
institutt for luftforskning, Kjeller, Norsko. Dále jsou popsány matematické
metody zpracování, kde je hlavní důraz kladen na automatičnost, stabilitu,
robustnost a rychlost výpočtu i na rychlé zveřejnění grafického výstupu na
webu. Výpočet a prezentace grafů slouží mimo jiné i k detekci neobvyklých
jevů a k diagnostice přístroje, takže lze včas objevit případnou poruchu a ser-
visním zásahem zkrátit dobu výpadku měření.
Práce byla podporována grantem GAČR č. 209/11/1342.
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Časový průběh polohy módů a koncentrací částic ve třech velikostních
intervalech při nukleační události 7. března 2011
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Daňová evidence pomocí LATEXu,
XML, Tcl/Tk a Subversion

Zdeněk Wagner

Přednáška bude zaměřena především na ukázky běhu, krátké ukázky kódů
budou součástí článku.
Vedení účetní a daňové evidence bez pomoci výpočetní techniky patří již
nenávratně do minulého století. V současné době klesá význam papírových
daňových dokladů a dokumenty v elektronické podobě hrají stále větší roli.
Na dokumenty, používané k výpočtu základu daně, jsou však kladeny větší
požadavky. Forma takového dokladu musí být v souladu s odpovídajícími zá-
kony, které se však mění. Je tedy nutno pružně reagovat na všechny změny.
Na druhou stranu je daňový subjekt povinen před uplynutím skartační lhůty
vytisknout opakovaně daný dokument v identické podobě. Tento příspěvek
ukazuje, jak lze pomocí LATEXu, XML, Subversion a dalších nástrojů vytvořit
systém dostatečně flexibilní, ale na druhou stranu s omezujícími podmínkami
na předepsaný vzhled dokumentu. Nástroje ze světa XML slouží k definici
struktury a validaci dokladů i k provádění výpočtů, jakým je např. výpočet
DPH. LATEX je využit k tisku dokumentů, Tcl/Tk k tvorbě GUI. Použití Sub-
version umožní kromě historických pohledů na hospodaření i vazbu mezi do-
kladem a softwarovými nástroji platnými v době vystavení dokladu.
Navržený systém je vhodný pro drobné živnostníky. Je postaven jako sta-
vebnice, řeší jen potřeby autora, v žádném případe se nejedná o kompletní
implementaci všech účetních a daňových zákonů. V přednášce budou předsta-
veny principy činnosti a bude předvedeno použití na modelovém příkladě.

Kde studenti hledají informace

Marta Žambochová

Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem
Marta.Zambochova@ujep.cz

Moderní doba vytváří stále větší tlak na individuální vzdělávání člověka a tím
klade stále větší důraz na co nejefektivnější získávání vědomostí. Pro poskyto-
vatele těchto informací je důležité znát oblibu jednotlivých způsobů předávání
znalostí. Uskutečnili jsme průzkum mezi lidmi staršími 15 let a zjišťovali, jak
a kde získávají informace a vědomosti. Na základě tohoto průzkumu jsme pro-
vedli klasifikaci respondentů z různých hledisek, jmenovitě z hlediska věku,
velikosti obce bydliště, dosaženého vzdělání, jeho oboru a typu, a zároveň
z pohledu oblíbenosti různých informačních zdrojů. Použili jsme dva základní
typy klasifikace – shlukovou analýzu a klasifikační stromy.

mailto:Marta.Zambochova@ujep.cz


Kniha abstraktů dvoukonference TEXperience 2011 a Stakan 2011 37

Rejstřík autorů a přednášejících

A
Alcnauer, Július ....................... 7
Antoch, Jaromír....................... 7

Č
Čačková, Petra......................... 8

D
Dolejšová, Miroslava ................. 8

F
Fridrich, Miroslav ....................34

H
Hajtmar, Jaroslav....................10
Hála, Tomáš ............................ 9
Homolka, Lubor ............. 10, 11, 31
Horák, Karel ..........................11
Hudáková, Mária...................... 7

K
Kaspříková, Nikola ..................12
Klímek, Petr ..........................13
Kóšová, Mária ........................13
Kovářík, Martin ......................14
Kráľ, Pavol ....................... 15, 16
Krčál, Martin .........................17
Kubanová, Jana ......................17
Kunstová, Renáta....................24

L
Linda, Bohdan ........................17
Litschmannová, Martina ...... 18, 19

M
Mádr, Michal..........................27
Malý, Marek...........................20
Mura, Ladislav .......................19

P
Píška, Karel ...........................20
Plch, Roman ..........................21
Přichystal, Jan................... 21, 22
Půlpán, Zdeněk.......................22

R
Rybanský, Ľubomír .................13
Rybička, Jiří...........................23

Ř
Řezanková, Hana.....................24

S
Sarga, Libor .................. 24, 26, 31
Schwarz, Jaroslav ....................34
Skalská, Hana .........................26
Stříž, Pavel .................... 8, 27–32

Š
Šarmanová, Petra ....................21
Štork, Rostislav ......................33
Šustek, Jan ............................33

T
Talandová, Petra ...................... 8
Tvrdík, Josef ..........................33

U
Uhrinová, Eva ........................13

W
Wagner, Zdeněk ................. 34, 36

Ž
Žambochová, Marta .................36
Ždímal, Vladimír.....................34



Název: Kniha abstraktů dvoukonference TEXperience 2011 a Stakan 2011
Editor: Pavel Stříž, sazba v TEXu (formát LuaLATEX) s CSfonty a Xindy

Vytisklo a vydalo: Nakladatelství Martin Stříž, www.striz.cz
2. vydání, Bučovice, XI/2011, 40 stran

ISBN 978-80-87106-44-0 (1. vydání)
ISBN 978-80-87106-48-8 (2. vydání)



Vítejte v Železné Rudě!
Za fotky děkujeme Vladimíru Novému.



9 788087 106488

ISBN 978-80-87106-48-8


