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Fakulta pořádá seminář týkající se agilního řízení  

Fakulta informatiky a statistiky ve spolupráci s Českou asociací manažerů informačních technologií 
(CACIO) pořádá online seminář „Agilní řízení v praxi“, který proběhne 27. dubna od 13 do 15 hodin. 
Seminář provede účastníky nejnovějšími přístupy k agilnímu řízení. Následně budou prezentovány 
zkušenosti dvou významných subjektů – Vodafone a ministerstvo průmyslu a obchodu – s používáním 
představených přístupů. Účastníci tak budou moci porovnat použití agilních přístupů v soukromé 
společnosti i v prostředí veřejné správy. Na závěr semináře proběhne panelová diskuse 
s vystupujícími.   

Program online semináře:  

12:50 – 13:00: Připojování, test spojení  

13:00 – 13:05: Přivítání (M. Hübner – CACIO, D. Chlapek – FIS VŠE)  

13:05 – 13:30: Přístupy k agilnímu řízení projektů (J. Tesař – EY)  

13:30 – 14:00: Zkušenosti s agilním řízením projektů ve Vodafone (T. Hanka, M. Šimon – Vodafone)  

14:00 – 14:30: Agilně řízený projekt v podmínkách veřejné správy (M. Marčan – MPO, P. Faber – 
Unicorn)  

14:30 – 15:00: Panelová diskuse  

Na seminář se můžete přihlásit pomocí registračního formuláře. Registrovat se je možné do 26. 
dubna.  

Rozvíjejte své rétorické schopnosti i online  

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci fakulta pořádá oblíbený seminář pro veřejnost, který se 
zabývá prezentačními a rétorickými dovednostmi nově i v online prostředí. Kurz je vhodný nejen pro 
učitele, lektory a studenty, ale pro všechny, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev. Zájemci získají od 
lektorky kurzu Věry Radvákové zpětnou vazbu ohledně mluveného jazykového projevu i pomocných 
PowerPointových prezentací v online prostředí. Kromě toho také proběhnou individuální cvičení.   

Do kurzu Prezentační a rétorické dovednosti v online prostředí je možné se přihlásit na stránkách 
fakulty.  

  

Přednáška o 5G sítích proběhne v květnu  

Stejně jako v loňském roce i letos pro vás budeme mít řadu zajímavých přednášek s absolventy. 
V květnu proběhne seminář o 5G technologiích, během kterého přednášející zodpoví často kladené 
otázky související s udržitelným rozvojem a dopadem na životní prostředí. Pokud vás problematika 
zajímá, zapište si do diáře termín 25. května od 18 hodin. Pozvánku vám zašleme v následujících 
týdnech nebo sledujte fakultní stránky.  

https://fis.vse.cz/absolventi/workshopy-s-absolventy/agilni-rizeni-v-praxi/
https://fis.vse.cz/absolventi/workshopy-s-absolventy/registrace-na-workshop/
https://fis.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/retorika-online/
https://fis.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/prihlaska/
https://fis.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/prihlaska/
https://fis.vse.cz/absolventi/workshopy-s-absolventy/


 


