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Děkujeme za pomoc při validaci programů   

Úvodem druhého letošního newsletteru bychom vám vedením fakulty rádi poděkovali – všem, co si 

našli čas a vyplnili dotazníky, které se týkaly validace programů vyučovaných na Fakultě informatiky 

a statistiky. Jedná se pro nás o cenný zdroj informací ohledně úpravy programů, aby co nejlépe 

pomohly připravit absolventy na trh práce. Další dík patří absolventům, kteří diskutovali během večera 

přímo se zástupci kateder, kteří programy zaštiťují. Děkujeme!  

Jak jsme se sečetli, to zodpoví workshop s absolventy  

Minulý rok jsme na workshopu představili, jak se připravuje Sčítání lidu, domů a bytů. Pokud vás 
téma zajímalo anebo začalo zajímat, máme pro vás dobrou zprávu. 12. dubna od 18:00 proběhne 
přednáška od Petry Kuncové z Českého statistického úřadu na téma: Řízení projektu SLDB 2021. 
Přednášející okomentuje organizaci celého projektu a nastíní, jak si státní správa vedla při používání 
všech dostupných administrativních zdrojů – což byla jedna ze zkoušek na digitalizaci státní správy. 
Workshop proběhne hybridně: v RB 209 i online v MS Teams. Na akci se můžete již nyní přihlásit. Po 
skončení proběhne i neformální posezení s rautem.  

Stále se lze přihlásit na MBA  

Fakulta spouští další ročník VŠE Data & Analytics for Business Management powered by KPMG. První 
kolo přijímacích pohovorů proběhne 19. dubna, takže je stále možné si podat přihlášku. Přihlásit se 
může každý, kdo má ukončené alespoň bakalářské vzdělání nebo jiný MBA program, dva roky 
pracoval v oboru, doloží profesní životopis a motivační dopis. Následuje osobní pohovor. Školné je 
280 000 Kč. “Pokud se člověk sám nebude vzdělávat průběžně celý život, stane se jen součástí masy 
ovládané emocemi a technologiemi,” říká Ota Novotný, zakladatel a CEO Data & Business a vedoucí 
katedry informačních technologií na VŠE.   

Nejoblíbenější pedagožkou s FIS je matematička  

Potřetí proběhla na VŠE anketa ohledně nejoblíbenějšího pedagoga fakulty. Na Fakultě informatiky a 
statistiky vyhrála Miroslava Otavová. Absolventi si ji mohou pamatovat z přednášek a cvičení z 
matematiky. V současné době vyučuje kurzy Matematika pro ekonomy, Matematika pro informatiky 
a Matematika 2. Za Fakultu financí a účetnictví získal ocenění Jan Molín, na Fakultě mezinárodních 
vztahů Martina Jiránková, na Fakultě podnikohospodářské David Říha, na Národohospodářské fakultě 
Michal Mirvald a na Fakultě managementu Jan Závodný Pospíšil. Ocenění předala vítězům rektorka 
VŠE.  

  

Na Českém rozhlasu diskutoval děkan o školství i Ukrajině  

V rozhovoru pro Českých rozhlas děkan fakulty Jakub Fischer diskutoval s moderátorkou nejen 
současnou politickou situaci, ale také kvalitu vysokého školství nebo změny ve vládě. „Já se připojuji k 
pochvalnému hodnocením bývalého ministra Plagy. Myslím, že z předchozí vlády byl jedním z 
nejlepších ministrů. U Petra Gazdíka (STAN) mně zatím velmi konvenuje, že se v řadě věcí rozhodl na 
dosavadní kroky Plagy navázat,“ komentuje Fischer střídání vlády. Celý rozhovor si můžete 
poslechnout zde.  

https://fis.vse.cz/absolventi/workshopy-s-absolventy/rizeni-projektu-sldb-2021/
https://www.databusiness.cz/dabm/mba-registrace/
https://plus.rozhlas.cz/situaci-na-ukrajine-povazuji-za-velmi-vaznou-chci-verit-ze-zapad-vi-co-dela-8686842


  

  

  

  

  

 


