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PÁTÁ PRAŽSKÁ KONFERENCE O TEORII INFORMACE, 
STATISTICKÝCH ROZHODOVACÍCH FUNKCÍCH A NÁHODNÝCH PROCESECH 

Československá akademie věd, Ústav teorie informace a automatizace organizuje v Praze 
ve dnech 9. až 14. září 1968 Pátou pražskou konferenci o teorii informace, statistických rozhodo
vacích funkcích a náhodných procesech. 

Na konferenci budou českoslovenští a zahraniční matematikové přednášeti o aktuálních problé
mech uvedených vědních oborů. Účastníci budou mít možnost přednést sdělení. Výsledky budou 
uveřejněny v „Transactions of the Fifth Prague Conference on Information Theory, Statistical 
Decision Functions and Random Processes." 

APLIKACE MATEMATIKY. Ročník 13 (1968). — Vydává Československá akademie věd v Aca
demii, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1 — Nové Město, Vodičkova 40, 
dod. pú 1. — Redakce: Matematický ústav ČSAV, Praha 2 — Nové Město, Žitná 28, dod. pú. 1. 
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