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Počet účastníků:  37 

 

 

Stručný popis průběhu a práce s cílovou skupinou letní školy 
 

Cílem letní školy bylo zprostředkovat studentům a vědeckým pracovníkům aktuální poznatky 

v oblastech týkajících se informace, neurčitosti a nepřesnosti v datech. V popředí zájmu byly 

zejména 

 

 fuzzy logika (a její historický vývoj) 

 algebry logiky 

 neurčitost a (zobecněné) míry neurčitosti 

 podobnost a její modelování 

 rough sets a jejich aplikace 

 

Letní škola sestávala ze série tutoriálových přednášek od významných a mezinárodně 

uznávaných odborníků a byla tak primárně určena pro mladé začínající vědce včetně 

doktorandů. Účastníci mohli na letní škole prezentovat svůj výzkum ve formě posterů. 

 

Zvanými řečníky pro letošní ročník 2012 letní školy byli A. G. Bronevich (Moscow, Russia), 

A. Dvurecenskij (Slovak Academy of Sciences, Slovakia), R. Emilion (University of Orléans, 

France), L. Godo (IIIA CSIC, Spain), S. Gottwald (University of Leipzig, Germany), S. O. 

Kuznetsov (NRU HSE, Russia), R. Mesiar (Slovak University of Technology, Slovakia), L. 

Polkowski (Polish-Japanese Institute of Information Technology, Poland), J. Recasens 

(Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, Spain) a R. Yager (Iona College, New 

Rochelle, USA). Těchto 10 zvaných řečníků ze sedmi zemí (Francie, Německo, Polsko, 

Rusko - 2, Slovensko - 2, Španělsko - 2 a USA) prezentovalo 26 příspěvků. Vedle přednášek 

bylo prezentováno 9 posterů.  



Před vlastním průběhem letní školy proběhla přípravná a organizační fáze, včetně oslovení 

potenciálních zvaných řečníků, zaslání oznámení o konání letní školy vybraným zahraničním 

a českým vědcům a výzkumným pracovníkům, spolu s žádostí o další šíření oznámení, 

vybídnutí mladých vědců a doktorandů katedry informatiky a matematických kateder PřF UP, 

byly vytvořeny webové stránky na webu projektu MCIN (http://mcin.upol.cz/SSWIU-2012/) 

a konečně proběhla i místní propagace akcí formou hromadného e-mailu všem zaměstnancům 

a studentům PřF a vyvěšením letáků po budově PřF, kde se letní škola konala. 

 

Letní škola byla zahájena úvodním slovem hlavního organizátora dr. Jana Outraty, který 

představil projekt MCIN, letní školu a zmínil důležité informace o programu školy, 

požadavků projektu na účastníky a některé organizační záležitosti (spolu s Lucií Urbanovou). 

Svůj pozdrav účastníkům letní školy přednesl i proděkan PřF pro vědecké a výzkumné 

záležitosti prof. Opatrný. Pak již následovaly přednášky letní školy, moderované doktorandy a 

mladými vědci katedry informatiky prokládané tradičně přestávkami s občerstvením a pauzou 

na oběd. Do programu  byla zařazena i prezentace posterů doktorandů katedry informatiky a 

také dvou zahraničních doktorandek se spolupracujících pracovišť (v Německu a ve Francii). 

Součástí programu  byly i dvě pracovní diskuzní sekce, naplánované na čas oběda, částečně i 

z důvodu omezeného množství času, neboť v průběhu letní školy se konal zároveň i workshop 

WIUI 2012. Nakonec ale uvolněné prostředí, stejně jako o přestávkách mezi přednáškami, 

dalo větší průchod živým diskuzím na vědecká témata z přednášek i o letní škole samotné. K 

navázání nových kontaktů, seznámení se s výzkumem, popř. dohodám na spolupráci, přispěla 

i  procházka historickým jádrem Olomouce s průvodcem a varhanním představením. 

 

Shrnutí 
 

Témata prezentovaná zvanými řečníky jsou patrná z názvů jejich přednášek v přiloženém 

programu. Většina účastníků hodnotila letní školu jako velice úspěšnou a přínosnou. 

Podrobnosti jsou uvedeny v přiložených reportech účastníků a ve vyhodnocení dotazníku na 

kvalitu a dopad letní školy, který byl rozdaný všem účastníkům během konání letní školy. 

Účastníci oceňovali zejména obsahově bohatý a kvalitní program. Zvaní řečníci vysoce 

hodnotili dobrou organizaci letní školy a vysoký počet účastníků z řad mladých vědeckých 

pracovníků. 

 

Všechny přednášky byly nahrávané, videa z nich budou pro studijní účely zpřístupněna všem 

zájemcům na webových stránkách letní školy spolu se vzdělávacími materiály, které připravili 

zvaní řečníci. 

 

Diskuze mezi účastníky letní školy i paralelně probíhajícího workshopu přinesly zejména 

 

 stanovení perspektivních směrů výzkumu v diskutovaných oblastech 

 formulace známých i nových otevřených problémů v diskutovaných oblastech 

 navázání nových kontaktů mezi účastníky 

 dohody o nové spolupráci mezi účastníky 

 

Účastníci z řad mladých vědců a doktorandů měli výbornou příležitost k seznámení se s 

významnými vědci a jejich výzkumem v oblastech informace a neurčitosti. Dohodnutá 

spolupráce mezi účastníky bude pokračovat na individuální bázi. Všichni účastníci letní školy 

získali vedle nových poznatků, zkušeností a kontaktů  jako upomínku na školu propagační 

materiály projektu MCIN, Univerzity Palackého a města Olomouce. Účastníkům 

http://mcin.upol.cz/SSWIU-2012/


kvalifikovaným jako úspěšně podpořené osoby projektu byl navíc vystaven certifikát o 

absolvování letní školy. 

 

Plán na další roky 
 

Plán na další roky projektu je realizovat letní školu ve stejném duchu i přibližně stejném 

termínu jako pilotní ročník 2012, opět s workshopem konaným v průběhu školy. Oblasti 

vědeckých témat jsou uvažovány rámcově stejné, konkrétní témata budou záviset na skladbě 

pozvaných řečníků. Pozváni budou kromě stávajících i další vědci. 

 

 

Přílohy 
 

Příloha č. 1 – prezenční listiny 

Příloha č. 2 – použité výukové materiály 

Příloha č. 3 – program letní školy 

Příloha č. 4 – vyhodnocení dotazníku pro účastníky letní školy 

 



International Center for Information and Uncertainty 

SSIU 2012: International Summer School “Information and Uncertainty”  

Palacký University Olomouc 
 

SSIU 2012 – PROGRAM 
 

Monday, 4
th

 June 2012 Tuesday, 5
th

 June 2012 Wednesday, 6
th

 June 2012 Thursday, 7
th

 June 2012 Friday, 8
th

 June 2012 

08.00 – 08.45 Bronevich 
Theory of generalized measures and its 
applications in decision theory and image 
processing I 

08.00 – 08.45 Emilion 
Probabilistic results in formal concept 
analysis II 

08.00 – 08.45 Polkowski 
Rough set theory: foundations, 
applications, extensions I 

08.00 – 08.45 Recasens 
Some aspects of indistinguishability 
operators I 

08.45 – 09.30 Bronevich 
Theory of generalized measures and its 
applications in decision theory and image 
processing II 

08.50 – 09.45 Yager 
Fuzzy methods for constructing multi-
criteria decision functions 

08.45 – 09.30 Polkowski 
Rough set theory: foundations, 
applications, extensions II 

08.45 – 09.30 Recasens 
Some aspects of indistinguishability 
operators II 

09.30 – 10.00 coffee break 09.45 – 10.15 coffee break 09.30 – 10.00 coffee break 09.30 – 10.00 coffee break 

10.00 – 10.45 Bronevich 
Theory of generalized measures and its 
applications in decision theory and image 
processing III  

10.15 – 11.10 Yager 
Social networks and social information 
sharing using fuzzy methods 

10.00 – 10.45 Polkowski 
Rough set theory: foundations, 
applications, extensions III 

 

10.00 – 10.45 Dvurečenskij 
Quantum structures I  

10.50 – 11.35 Kuznetsov 
Algorithmic knowledge discovery with 
concept lattices I 

10.55 – 11.40 Godo 
On models for reasoning under 
uncertainty, fuzziness and truthlikeness I 

10.45 – 11.30 Dvurečenskij 
Quantum structures II 
 

11.35 – 12.20 Kuznetsov 
Algorithmic knowledge discovery with 
concept lattices II 

11.15 – 12.45  
POSTER SESSION 11.40 – 12.25 Godo 

On models for reasoning under 
uncertainty, fuzziness and truthlikeness II 

11.30 – 12.15 Dvurečenskij 
Quantum structures III 

12.20 – 14.00 lunch 
12.45 – 14.10 lunch 
WORK DISCUSSION 

12.25 – 14.00 lunch 
WORK DISCUSSION 

14.00 – 14.45 Gottwald 
Mathematical fuzzy logic for the treatment 
of vague information I 

14.00 – 14.45 Godo 
On models for reasoning under 
uncertainty, fuzziness and truthlikeness III 

14.45 – 15.30 Gottwald 
Mathematical fuzzy logic for the treatment 
of vague information II 

14.50 – 15.35 Mesiar 
Aggregation functions I 

15.30 – 16.00 coffee break 15.35 – 16.05 coffee break 

16.00 – 16.45 Gottwald 
Mathematical fuzzy logic for the treatment 
of vague information III 

 

16.05 – 16.50 Mesiar 
Aggregation functions II 

16.50 – 17.35 Emilion 
Probabilistic results in formal concept 
analysis I 

 

17.00 – 20.15 
SOCIAL EVENT 

16.50 – 17.35 Mesiar 
Aggregation functions III 
 

 

Opening: 
 

Monday, 4
th
 June 2012 

07.50 – 08.00 
 
 
Location: 
 

Faculty of Science 
Palacký University 
17. listopadu 12, Olomouc 
room: 5.008, 5

th
 floor 

 
 
 
 
 
 

http://mcin.upol.cz/SSWIU-2012/ 
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Analýza dopadu letní školy Information and Uncertainty 2012 
na základě vyhodnocení dotazníků pro účastníky 

 
Dotazník vyplnilo a odevzdalo celkem 19 účastníků letní školy. Hodnocení z dotazníků 
převedené do číselných hodnot je shrnuté v následující tabulce (1=nejlepší, 4=nejhorší): 
 
 

otázky \ účastníci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Prrůměr 

Organizace školy 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1,21 

Důležitost tématu školy 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 3 1,79 

Kvalita přednášek 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1,42 

Srozumitelnost 
přednášek 

2 2 1 1 2 2 2 1 2 
 

2 3 2 2 1 3 3 2 4 2,06 

Kvalita stravování 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1,42 

Spokojenost s pobytem 
v Olomouci 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1,05 

 
 
Velmi dobře byla hodnocena celková kvalita přednášek a výběr zvaných řečníků, přínosnost 
prezentovaných témat a celková pochopitelnost lekcí byly hodnocena mírně hůře (nicméně 
stále téměř ze 70 procent nejhůře známkou 2). V poznámce jednoho dotazníku byla uvedena 
„rychlost a obtížnost přednášek nepřizpůsobená přítomnosti studentů“. Toto přičítáme 
celkové náročnosti programu (odborná témata, anglický jazyk), zejména pro studenty nižších 
ročníků, kteří byli rovněž přítomni. Některým účastníkům chyběly výukové materiály (zřejmě 
vytištěné kopie slajdů přednášejících) dostupné během konání školy. Tyto materiály jsou 
dostupné z webových stránek letní školy, v příštích ročnících můžeme zvané řečníky 
požádat o dodání materiálů (slajdů) pro účastníky předem. Všichni účastníci hodnotili vysoce 
kladně organizaci letní školy. Celkové hodnocení přepočtené na školní známku je mírně pod 
hodnotou 1.5, což považujeme za značný úspěch. 
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International Center for Information and Uncertainty
Registration number: CZ.1.07/2.3.00/20.0060

EVALUATION QUESTIONNAIRE FOR PARTICIPANTS
OF SSIU 2012: INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL
”INFORMATION AND UNCERTAINTY”

Please answer the following questions by filling in the appropriate checkboxes below and return
the completed questionnaire to organizers.

Please rate your satisfaction with the organization of SSIU 2012.
excellent good fair poor

Rate importance of the presented topics to you.
excellent good fair poor

How was overall quality of lectures?
excellent good fair poor

How was overall understandability of lectures?
excellent good fair poor

Were you satisfied with the quality of provided food services? Rate your satisfaction.
excellent good fair poor

How did you like Olomouc?
very much somewhat I didn’t like it.

Here you can write any comments or suggestions to organizers:


