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10. PRAŽSKÁ KONFERENCE
o teorii informace, statistických rozhodovacích funkcích a náhodných procesech
Jubilejní desátá Pražská konference je další z dnes již tradičních konferencí, zaměřených
na aplikace teorie pravděpodobnosti, zejména v oborech uvedených v jejich názvu. Bude po
řádána Ústavem teorie informace a automatizace ČSAV v létě 1986, pravděpodobně začátkem
července, v Praze.
Příští konference je spojena s několika výročími. Jubilejní není pouze její číslo, ale i rok konání,
ve kterém uplyne právě třicet let od první Pražské konference. Roku 1986 uplyne rovněž 75 let
od narození a 25 let od úmrtí profesora Antonína Špačka, předního odborníka v oblasti aplikací
teorie pravděpodobnosti, který se významně zasloužil o rozvoj československého výzkumu
v oborech, jimž je konference věnována, a který stál také u zrodu tradice Pražských konferencí.
Organizátoři očekávají, že také 10. Pražská konference bude, podobně jako všechny předchozí,
reprezentativním setkáním odborníků z mnoha zemí celého světa, na kterém budou předneseny
podnětné referáty o zajímavých výsledcích dosažených v oborech, kterým je konference věnována.
Pokud máte zájem o bližší informace, obraťte se na adresu:
10. Pražská konference, ÚTIA ČSAV, Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8.
Milan Mareš
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