
a my ti řekneme, jak to chodí na Fakultě
informatiky a statistiky Vysoké školy
ekonomické v Praze.

www.stacisezeptat.cz

Stačí se zeptat
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Ahoj, jsme Stačí se zeptat!
Jsme studenti Fakulty informatiky a statistiky a chceme  
ti pomoct s výběrem vejšky. U nás na FISu jsme jedna velká 
parta. Protože se pravidelně scházíme, tak nikdy nebudeš jen 
jedno z čísel v systému. Vždycky tu najdeš někoho, kdo ti 
rád pomůže, ať už jde o zápis předmětů nebo přihlašování 
na zkoušky.

Mrkni na výběr našich bakalářských studĳních programů,  
a když ti něco nebude jasné, stačí se někoho z nás zeptat. 
U každého programu najdeš studenty, kterým můžeš kdykoliv 
napsat na Facebooku, Instáči nebo na mail.

Videopříručky
Rádi ti pomůžeme se zorientovat v areálech školy  
a kolejích, v informačním systému, ale i ve všem  
ostatním, co se VŠE týká.

Navštiv web s video příručkami přes odkaz 
bit.ly/Prirucky nebo naskenuj QR kód.
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Jak se k nám přihlásit?
Podání přihlášky
Na FIS se přihlásíš přes prihlasky.vse.cz, kde si můžeš vybrat  
1 hlavní a 2 záložní (alternativní) programy podle tvé chuti. 
V případě, že ti dosažené body z přĳímaček nebudou stačit na 
tvůj preferovaný program, můžeš být automaticky přĳat/a 
do programu, který sis zvolil/a na druhém nebo třetím místě.

Platba za přihlášky
Cena jedné přihlášky je 880 Kč. Nezapomeň, že částka musí 
být připsána na účet školy nejpozději do 30. 4.

Podmínky přĳetí
Přĳímačky probíhají formou Národních srovnávacích  
zkoušek (NSZ) aka SCIO testů. Ty se skládají z Obecných 
studĳních předpokladů (OSP). NSZ můžeš absolvovat  
vícekrát, počítá se nejlépe dosažený výsledek. Pokud ses  
přihlásil/a ke studiu v 1. kole přĳímaček, máš možnost  
si střihnout OSP (slovenské VŠP) bezplatně ve variantě mini  
na základě poukazu, a to 20. 5.

Zaslání výsledků
Pro plynulé přĳetí na FIS je potřeba zaškrtnout ve svém osob-
ním profilu na webu SCIO kolonku, že souhlasíš s předáním 
svých výsledků Fakultě informatiky a statistiky.

Do 30. 4.
Přĳetí bez přĳímaček
Pokud se na prvním místě hlásíš na programy Aplikovaná 
informatika, Informační média a služby nebo Matematické 
metody v ekonomii, můžeš si nechat přĳímačky prominout. 

• Výsledky studia ze SŠ v ČR či SR

Když do 30. 4. doložíš průměr 1,75 (včetně)  
z matematiky a angličtiny za posledních  
7 vysvědčení, máš přĳetí v kapse.

• Matematika+ / Matematika rozšiřující

Pokud dáš nepovinnou část maturity z matematiky  
alespoň na 50 % a zašleš svůj výsledek škole  
do 31. 5., jsi přĳatý/á.

• Soutěže

Za předpokladu, že doložíš nejpozději do 31. 5.  
svou účast a výsledky v celostátních přehlídkách 
SOČ, celostátních kolech nebo (po individuál-
ním posouzení) jiných soutěžích, jsi přijat/a.

Více o přĳímačkách
Víc najdeš na webu pod odkazem  
bit.ly/Bc_Prĳimacky nebo naskenuj QR kód.
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Aplikovaná informatika AI

Navrhujeme a řídíme IT business
Hraní her na kompu a programování webů je fajn, ale tady 
se učíme, jak navrhnout a řídit informační systémy pro 
ty největší firmy na trhu. Komunikace s lidmi nám není cizí,  
na denní bázi totiž prezentujeme své nápady a řešení, která 
umíme odůvodnit trefnými daty. Jsme schopni analyzovat  
a pochopit uživatelská data, a ty pak přetavit v jasné  
a smysluplné doporučení. Díky těmto 3 schopnostem se  
neztratíme na manažerských pozicích v jakékoliv firmě.

Koho se zeptat?

Filip Rott
Aplikovaná informatika

mladey_rotty
filipprottacak
rotf00@vse.cz

Jana Štolcová
Aplikovaná informatika

janiss.ka
jana.stolcova
stoj10@vse.cz

Pár předmětů,  
které se budeš učit

Přĳímaných: 300 
Délka: 3 roky

Data a programování

Programování v Javě Softwarové inženýrství

Informační a komunikační technologie Datové minimum

Řízení podnikové informatiky

Podnikové informační systémy IT Governance

Ekonomický základ

Ekonomie Účetnictví Právo Finance podniku

Bude tě to bavit, pokud...

• ...preferuješ profesní univerzálnost nad odborností.

• ...se vidíš v budoucnosti jako manažer v IT.

• ...tě láká nakouknout pod pokličku zabezpečení systémů.

Více o Aplikované informatice
Navštiv oficiální web Aplikované informatiky 
přes odkaz bit.ly/FIS_AI nebo naskenuj QR kód.
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Informační média a služby
Efektivně zjišťujeme informace
a pak je umíme prodat
Každý máme toho jednoho kamaráda, který vždy podá správné  
info, když jde do tuhého, a ušetří tím spoustu trápení. Tady 
na IMESu takový kámoše vytváříme. Komunikační technolo-
gie a práce s informacemi budou tvůj denní chleba. A na trhu 
práce jsou firmy, co tyhle schopnosti umí náležitě ocenit! Kro-
mě analýzy a úschovy dat dokážeš sestavit třeba přehledné 
reporty. Neztratíš se na pozicích, jako jsou třeba IT manažeři, 
datoví analytici nebo správci informačních systémů.

Koho se zeptat?

Petr Hollan
Informační média a služby

petrhollan
petr.hollan.1
holp11@vse.cz

Lucie Pinterová
Informační média a služby

lucka_pinterova
luckapinterova1
pinl02@vse.cz

IMES

Přĳímaných: 60 
Délka: 3 roky

Práce s informacemi

Obchodní a firemní informace Psychologie kreativity

Teorie a praxe týmové práce Informace a společnost

IT základ

Programování v Javě Informační architektura

Ekonomický základ

Ekonomie Účetnictví Právo Finance podniku

Bude tě to bavit, pokud...

• ...rád/a získáváš ty nejnovější informace a pracuješ s nimi.

• ...máš přehled o všem, co se kolem tebe děje.

• ...potřebuješ mít organizované složky/dokumenty na PC.

Více o IMESu
Navštiv oficiální web IMESu přes odkaz  
bit.ly/FIS_IMES nebo naskenuj QR kód.

Pár předmětů,  
které se budeš učit
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Multimédia  
v ekonomické praxi
Ovládáme kreativní stránku businessu
Multimédia jsou nejčastějším způsobem komunikace jak v osob- 
ním, tak i profesním životě. Pokud tě láká práce v reklamním  
průmyslu, na Multimédiích ti ukážeme, jak na to. Kromě 
klíčových ekonomických znalostí nahlédneš pod pokličku řady 
kreativních disciplín, jako je fotografie, grafika nebo web 
design, zvuk, video, animace a copywriting. Během studia 
budeš spolupracovat na řadě projektů, které dokážeš nejen 
vymyslet a zrealizovat, ale také spočítat a vydělat na nich.

Koho se zeptat?

Tomáš Duy Tung Tran 
Multimédia v ekonomické praxi

the_tomas_tran
tomastranduy
trad06@vse.cz

Kristýna Janouchová 
Multimédia v ekonomické praxi

k_ janouchova
kristy_ janouchova
jank22@vse.cz

MVEP

Přĳímaných: 60 
Délka: 3,5 roku

Kreativa

Digitální fotografie Audiovizuální komunikace

3D grafika Počítačová grafika

Řízení projektů

Řízení multimediálních projektů Reklamní agentura

Ekonomický základ

Ekonomie Účetnictví a daně individuálního podnikatele

Bude tě to bavit, pokud...

• ...tě to táhne k tvůrčí činnosti (kreslení, fotografování, ...).

• ...rád/a hledáš způsoby, jak myšlenku zpropagovat.

• ...se chceš naučit řídit projekty z kreativní branže.

Více o Multimédiích
Navštiv oficiální web Multimédií přes odkaz  
bit.ly/FIS_MVEP nebo naskenuj QR kód.

Zvuk a multimédia

Pár předmětů,  
které se budeš učit
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Data Analytics
Rozumíme datům, která hýbou světem
Dat je obrovské množství a jen málokdo s nimi umí nakládat. 
Tady tě naučíme pracovat s databázemi, zkrotit nekonečné 
řady čísel a získávat z nich takové informace, za které ti kde-
jaká firma utrhá ruce. Kromě interpretování se naučíš data  
i graficky vizualizovat. Uplatnit se budeš moct nejen přímo  
na datových pozicích, ale i v křesle manažera. Ve výuce 
pořádně procvičíš angličtinu, jelikož více jak ⅓ kurzů probíhá  
v angličtině, a proto se neztratíš ani v džungli mezinárodního 
pracovního trhu.

Koho se zeptat?

Jakub Planka 
Data Analytics

ten_ jakub_planka
jakub.planka.54
plaj08@vse.cz

Helena Bílková 
Data Analytics

hel.bilko
helbilkova
bilh00@vse.cz

DA

Přĳímaných: 80 
Délka: 3,5 roku

Kvantitativní předměty

Ekonometrické modely Exploratorní analýza dat

Úvod do programování v jazyce Python Databáze

Informatika

Strojové učení Úvod do programování v R

Ekonomický základ

Ekonomie Účetnictví

Bude tě to bavit, pokud...

• ...se chceš umět orientovat ve velkém množství dat.

• ...máš rád/a matematiku a logiku.

• ...chceš na půlroční praxi do velké datové firmy.

Více o Data Analytics
Navštiv oficiální web Data Analytics přes  
odkaz bit.ly/FIS_DA nebo naskenuj QR kód.

Bankovnictví a finanční instituce

Pár předmětů,  
které se budeš učit
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Matematické metody  
v ekonomii
Jsme analytickým poradcem pro společnost
Naučíš se sbírat, analyzovat a taky vizualizovat data. Pomocí 
matematických modelů budeš umět simulovat reálné situace 
a vytvářet scénáře pro jejich budoucí vývoj. V rámci studia 
kombinujeme postupy z matematiky a statistiky s poznatky 
z demografie, ekonometrie a operačního výzkumu. Stávají se 
z nás tak odborníci, kteří díky nabytým znalostem o získávání, 
analýze a interpretaci dat dokáží předvídat vývoj různých 
situací nejen ve firmách. Své závěry proto zvládneš levou zadní 
jak vizualizovat, tak i odprezentovat.

Společné předměty

Po prvním roce si zvolíš specializaci
Náš program se od těch ostatních trochu liší – po prvním 
roce studia si vybíráš jednu ze 3 specializací.

1. rok 2. rok 3. rok

Výběr specializace SPECIALIZACE

Datová analýza a modelování

Ekonomická demografie

Ekonometrie a operační výzkum

MM

Přĳímaných: 160 
Délka: 3 roky

Modely operačního výzkumu Základy demografie

Matematika, data a statistika

Základy datových analýzÚvod do programování v R

Ekonomický základ

Ekonomie Účetnictví

Bude tě to bavit, pokud...

• ...si myslíš, že matematika může být zábava.

• ...tě baví zkoumat různé pravděpodobnosti.

• ...rád/a řešíš zapeklité logické úlohy.

Tohle ještě není všechno!
Více o konkrétních specializacích na programu 
Matematické metody se dozvíš na další stránce.

Právo

Na začátku absolvuješ několik předmětů, které jsou pro všechny 
specializace stejné. Tohle jsou některé z nich:

Pár předmětů,  
které se budeš učit
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Datové analýzy a modelování
Do tajů statistických a matematických metod pronikneš na 
kurzech datové analýzy a modelování, kde se naučíš vyhod-
nocovat data. Predikce lidského chování ti pak už nebude 
dělat problém.

Základy pojišťovnictví Hospodářská a sociální statistika

Ekonomická demografie
Minulým, současným a budoucím vývojem populace se zabývá 
ekonomická demografie a jejím úkolem je analyzovat dopady 
různých změn na životy lidí v masovém měřítku.

Regionální demografie Hospodářská politika pro statistiky

Ekonometrie a operační výzkum

Tohle je ideální specializace pro ty, které baví matematika, 
programování, ekonomie a statistika. Na programu vám pak 
ukážeme, jak zmíněná odvětví navzájem propojit.

Teorie her a ekonomické rozhodování Ekonometrie

Matematické metody  
v ekonomii

MM
Koukni se na web matematických metod  
na bit.ly/FIS_MM nebo načti QR kód.

Karel Ziernwald
Datové analýzy  
a modelování

karlos_ziernwald
karel.ziernwald
ziek00@vse.cz

Nela Hamáčková
Ekonomická demografie

nela_hamackova
nela.hamackova
hamn01@vse.cz

Lukáš Kuchař
Ekonometrie  
a operační výzkum

lukas_kuchar
lukas.kuchar.923
kucl07@vse.cz
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Nebo napiš tajemníkovi! 
Pokud nevíš, kterému z ambasadorů svůj dotaz směřovat, nebo 
se netýká přímo jednoho studijního programu, obrať se na  
studentského tajemníka, který ti zodpoví každou tvou otázku!

Nemůžeš se rozhodnout?

Udělej si náš test!
Díky němu zjistíš, který program na FIS 
ti padne na míru. 
Test najdeš na stacisezeptat.cz/#test.

mila_vach
mila.vach
vacm09@vse.cz

Míla Vach 
Studentský tajemník



Máš nějaké otázky?
Stačí se zeptat!

Sleduj nás na sociálních sítích  
a na webu.

fisvse fis_vse FISVŠEvPraze

fis.vse.cz stacisezeptat.cz


