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EKONOMICKÁ FAKULTA HOSTÍ MATEMATIKY Z CELÉHO SVĚTA 

 

Plzeň, 10. 9. 2015 – Od 9. do 11. září se v Chebu koná 33. ročník mezinárodní konference 
Matematické metody v ekonomii, kterou pořádá Fakulta ekonomická Západočeské 
univerzity v Plzni. Hostí zde téměř dvě stovky odborníků na ekonometrii, matematické 
modely a operační výzkum z celého světa.  
 
Konference je jednou z prestižních událostí v ekonometrické a matematické společnosti. 
Podílí se na ní celá řada českých vysokých škol, ale také odborná vědecká sdružení  
a společnosti, jako např. Česká a Slovenská společnost pro operační výzkum nebo Česká 
ekonometrická společnost. V pořádání se každoročně střídají významná univerzitní 
pracoviště v České republice.  
 
Úvodní slovo letos patřilo Peteru Toumanoffovi z Marquette University z amerického 
Milwaukee ve Wisconsinu. Jeho přednáška na téma „A Mathematical Model of Institutional 
Choice“ byla přijata s velkým ohlasem. Praktický pohled na matematické modelování 
v ekonomii zprostředkoval druhý hlavní řečník, vedoucí Referátu krátkodobých predikcí  
a analýz České národní banky Radek Šnobl, který konstatoval: „Konference Matematické 
metody v ekonomii dává příležitost k propojení teoretické sféry s praxí.“ 
 
Konference je mezi odbornou veřejností velice oblíbená. „Letošní ročník se řadí z hlediska 
účasti k těm početnějším, na čemž má zásluhu organizační výbor, partneři, ale také zajímavé 
a příjemné místo konání,“ uvedl David Martinčík, hlavní organizátor akce. Konference se 
stala i místem, kde pravidelně jednají zástupci České společnosti pro operační výzkum 
(ČSOV). „Jsem velice rád, že Fakulta ekonomická ZČU umožnila důstojný průběh setkání 
zástupců naší společnosti, které je pro letošek setkáním volebním,“ dodal prezident ČSOV 
Martin Dlouhý.  
 
Účastníci konference si kromě odborných informací odvezou zážitky z doprovodného 
programu. Jedno z večerních neformálních setkání například proběhlo v Galerii výtvarných 
umění Cheb, účastníci si mohli užít také prohlídku města Františkovy Lázně a přírodní 
rezervace SOOS nebo historického centra města Chebu s hradním komplexem, ale i celou 
řadu sportovních aktivit, jako je minigolf, lukostřelba nebo šplhání v lanovém centru. 
Ochutnali rovněž produkty z lokálního minipivovaru v Kynšperku, který tak představil  
i gastronomii západních Čech. „Jsem ráda, že se mohu setkat s kolegy z oboru a diskutovat 
s nimi v tak příjemném a zajímavém prostředí, jakým Cheb bezpochyby je,“ pochvalovala si 
Martina Kuncová, jedna z účastnic konference.  


