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Vážené absolventky, vážení absolventi,  

Jsme rádi, že s námi zůstáváte v kontaktu i v novém roce 2022. Přejeme vám hodně zdraví a úspěchů 
do nového roku.  

Vedení Fakulty informatiky a statistiky  

I rok 2022 přinese panelové diskuze  

V loňském roce proběhla řada panelových diskuzí, kdy jsem za vaši pomoci zjistili přínosné informace 
o informatických programech. Díky absolventským večerům víme, co zařadit do výuky a jak lépe 
nastavit bakalářské, respektive magisterské programy. V letošním roce proběhla diskuze o programu 
Statistika a Ekonometrie a operační výzkum. Poslední program, který zbývá evaluovat, je Ekonomická 
demografie. Na ni lze ještě vyplnit dotazník a přihlásit se na panelovou diskuzi.  

Fischer povede fakultu další čtyři roky  

Děkanem fakulty na období 2022-2026 zůstává Jakub Fischer, který získal 17 kladných hlasů ve 
fakultním akademickém senátu. Inaugurace děkana proběhla 16. února. Jmenovací protokol mu 
předal prorektor a budoucí rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Ten zastoupil 
dosluhující rektorku Hanu Machkovou, která se akce nemohla zúčastnit.  

Nový rektor byl jmenován prezidentem  

Na konci března jmenoval prezident Miloš Zeman Petra Dvořáka, prorektora VŠE, rektorem Vysoké 
školy ekonomické v Praze na čtyřleté funkční období (2022-2026). Spolu s Dvořákem se ujalo funkce 
dalších deset rektorů. Rektoři se nemění například na České zemědělské univerzitě (Petr Sklenička), 
nebo České vysoké učení technické (Vojtěch Petráček). Naopak nové vedení bude mít také Univerzita 
Karlova (Milena Králíčková) nebo Vysoké učení technické v Brně (Ladislav Janíček).  

Den otevřených dveří proběhl hybridně  

Den otevřených dveří Fakulty informatiky a statistiky proběhl 21. ledna v areálu Vysoké školy 
ekonomické, ale také online. Informace o všech studijních programech, které představili nejen 
pedagogové, ale i studenti, lze shlédnout na záznamu online streamu. Více informací a tipů, kde 
nalézt užitečné informace, si můžete přečíst na fakultních stránkách.  

Pracovníci fakulty hodnotili antigenní testy  

Do výzkumu, který hodnotil antigenní testy, se zapojili zaměstnanci fakulty. Tým se zaměřil na 
agregované výsledky AG a PCR testů, které byly registrovány v informačním systému od srpna do 
listopadu 2021. Výsledky byly sepsány do článku a zaslány do recenzního řízení. Zapojili se do něj také 
vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Národního institutu pro zvládání pandemie, 
Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění Státního 
zdravotního ústavu a Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického. 
Podrobné informace naleznete zde.  

Pracujete ve školství? Přednášky na středních školách pokračují  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNFADlbcL3rb1CB9avzxsumt8zHSR2pjBj2Jg0PTnTShuQsQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=Wp5KpAFzl8Q&feature=emb_title
https://fis.vse.cz/obecne-informace/den-otevrenych-dveri/
https://covidtesty.vse.cz/odhad-klinicke-ucinnosti-antigennich-testu-na-datech-populace-cr/


Oblíbená činnost fakulty – přednášky na středních školách – pokračují i v letošním roce. Zaměstnanci 
nabízejí 21 okruhů z oblasti matematiky, statistiky, informatiky, finanční gramotnosti, ekonomie nebo 
managementu. Kompletní seznam naleznete na fakultních stránkách. Mezi nejoblíbenější patří 
„Business Intelligence a datová věda kolem nás“ Martina Potančoka, „ICT trendy ve společnosti“ 
Filipa Vencovského a „Pepa z Litvínova: důsledky finanční negramotnosti“ Jakuba Fischera.   

  

  

 

https://fis.vse.cz/kurzy-pro-verejnost/prednasky-pro-ss/

