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Pokračujeme v online workshopech 

První online absolventský workshop je za námi a my jsme si do letních prázdnin pro vás 

připravili ještě jeden. Na něm vystoupí Jakub Tesař, manažer v týmu Innovation & Technology 

Consulting, a Petr Plecháček, Associate Partner, CyberSec & Technology Consulting ze 

společnosti EY. Účastníkům představí problematiku Business Continuity Management, který 

pomáhá firmám připravit se na to, aby uměly čelit důsledkům pandemie, hackerským útokům, 

případně poradí, jak na ně reagovat a minimalizovat jejich dopad. Přihlaste se na online 

workshop na webových stránkách fakulty. 

A jak vypadal první workshop? Na začátku workshopu přivítal účastníky proděkan Dušan 

Chlapek, který účastníky seznámil s konceptem workshopů. Následně se ujal slova Ota 

Novotný, který představil datové programy na VŠE. Kromě toho zmínit akce na podporu datové 

analytiky jako je DataX nebo Data Festival. Po zodpovězení dotazů týkající se magisterského 

studia, partnerů programů nebo blokového učení v rámci MBA programu se slova ujal David 

Slánský z KPMG. Ten představil účastníkům, jak programy dokáže díky strojovému učení 

analyzovat zvuk nebo účetní dokumenty. Kromě toho s účastníky diskutoval predikční modely 

– jak využít velké množství dat např. pro správné rozmístění bankomatů na Kypru nebo jak 

mají jezdit sanitky v australském regionu (případně faktory, které je nutné optimalizovat, aby 

se zkrátil čas akce – aplikace nabídne záchranáři, do jaké nemocnice jet). Poslední ukázkou 

bylo zobrazení ohrožených míst ve firmě v okamžiku, kdy je ve společnosti identifikován 

zaměstnanec s koronavirem (kromě ohrožených míst bylo zachyceno i barevnou škálou “míra 

nebezpečnosti”). Na závěr proběhla anketa mezi účastníky ohledně “chytré karantény pro 

firmy” a jejích hrozeb. Díky propojení tří klíčových skupin – absolventů, akademických 

pracovníků a studentů – došlo k zajímavé diskuzi (více než 80 účastníků), poznatků, kdy se 

názory propojily v rámci řešení studií, které přednášel David Slánský. Bylo dobré i zjištění, že 

naši absolventi se zajímají o další možnosti rozšíření odborných znalostí na akademické půdě. 

VŠE spouští nový portál pro absolventy 

Pokud chcete vědět, co je nového na ekonomce nebo najít své bývalé spolužáky, zaregistrujte 

se na novém portálu pro absolventy. Kromě toho dostanete pozvánky na odborné, společenské 

ale i sportovní akce. 

ToJeIT: propagujeme informatiku na základních a středních školách 

Fakulta informatiky a statistika připravila společně s Technickou univerzitou v Liberci a 

Univerzitou Hradec Králové popularizační kampaň ToJeIT. Jejím cílem je za pomoci online i 

offline marketingovými nástroji popularizovat informatické profese mezi studenty základních 

a středních škol.  V rámci projektu došlo také k natočení dokumentu Offline, který zachycuje, 

jak čtyři teenageři zvládli sedm dní bez IT. O dokumentu mluvil v DVTV režisér filmu Pavel 

Michalík a aktérka Kristýna Weberová. V návaznosti na to proběhla “Offline challenge”, kdy 
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si žáci základních a středních škol vyzkoušeli víkend bez mobilního telefonu a internetu. 

Přínosem výzvy bylo, aby si studenti uvědomili dopad IT na jejich každodenní život. Všechny 

informace o popularizační kampani naleznete na webových stránkách projektu. 

Naučte se ovládat multimédia a využijte je pro svůj byznys 

Katedra multimédií FIS opět otevírá letní kurzy Akademie multimédií, které účastníky naučí 

fotit portréty i produkty v ateliéru, exteriéru. Účastníci si také osvojí, jak tvořit poutavé 

reklamní bannery a fotomontáže nebo natočit a sestříhat si vlastní videodokument a reklamní 

video. 

Výběr je ze tří intenzivních kurzů: Focení a úprava fotografií, Grafika a montáž fotografií, 

Natáčení a střih videa. Nabízené kurzy lze studovat všechny najednou, či se zaměřit na 

konkrétní oblast, která Vás zajímá nejvíce. 

Jednotlivé kurzy vedou zkušení odborníci z praxe a lektoři katedry multimédií. Výuka probíhá 

v malých skupinkách – maximálně 15 studentů – a samozřejmostí je zapůjčení veškeré 

techniky, které k absolvování budete potřebovat. Kurzy jsou určené pro začátečníky a budou 

probíhat 10. – 28. srpna v prostorách Vysoké školy ekonomické. "Školné" Akademie 

multimédií lze platit i fakturou. Více informací najdete na webu. 

O čem chcete číst? 

Zajímá vás konkrétní věc, co se děje na fakultě, co připravujeme? Budeme rádi, když se s námi 

podělíte o vaše očekávání týkající se newsletteru a workshopů pro absolventy. 

Své připomínky, nápady, komentáře lze také zasílat na e-mailovou adresu: 

absolventiFIS@vse.cz. 
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