
Zpravodaj pro absolventy 3.2021  

Milé absolventky, milí absolventi,  

Za celé vedení fakulty Vám přejeme krásné léto plné radosti, pohody, slunce a cestování. Děkujeme, 
že s námi zůstáváte ve spojení i po ukončení studií a těšíme se na Vás na podzimních akcích.  

Vedení Fakulty informatiky a statistiky  

  

Novinky z ekonomky si přečtěte ve zpravodaji   

Zajímají vás novinky i z ostatních fakult Vysoké školy ekonomické? V průběhu léta vám do e-
mailových schránek přijde Zpravodaj. Pokud nejste členy absolventského klubu VŠE, Zpravodaj si 
můžete otevřít na Absolventském portálu VŠE. Archiv všech vydání naleznete na webových stránkách 
portálu.  

Připravujeme pro vás diskuze i přednášky  

I na podzim se těšte na dvě panelové diskuze, které se budou týkat: programů kvantitativních metod, 
a programů Znalostní a webové technologie, Informační média a služby. Kromě toho také 
připravujeme odbornou přednášku. Více informací naleznete v dalším zpravodaji.  

  

xPORT fungoval i přes pandemii. Data Festival uspořádal online  

Letošní rok byl pro akcelerátor xPORT ve znamení výzev. xPORT zůstal všem podnikavým lidem 
otevřený a fungoval podle platných vládních opatření. „Máme velkou radost, že lidé byli kreativní a 
plní nápadů i během pandemie. Do inkubačního programu xPORTu se přihlásila řada nových projektů, 
rozrostla se tak naše startupová komunita a xPORT nyní začíná opět ožívat,“ komentuje letošní situaci 
Kamila Rychtaříková. „Nejkrásnější věcí v rámci xPORTu a celkově startupového prostředí je mít 
kolem sebe lidi, kteří prožívají stejné momenty a prochází se svým projektem podobnou cestou jako 
ostatní,“ dodává. Zkrátka nepřišli ani příznivci dat. Podařil se uskutečnit KPMG Data Festival. 
Organizátoři nechtěli nikoho o tak skvělou událost připravit, a tak ho realizovali v online formě. 
 Akcelerátor xPORT přijímá stále nové projekty. Pokud máte zájem rozjet nové podnikání, neváhejte 
s přihlášením.  

  

Projekt #onlinezatrest monitoruje změny z období pandemie  

Studenti bakalářského studia oboru Multimédia v ekonomické praxi pod dohledem agentury GEN 
zmonitorovali dopady pandemie na vysokoškolské studenty, kteří místo studia a seznamování zůstali 
u monitorů počítačů. Z průzkumu vyplývá, že necelé dvě třetiny studentů se potýká se zhoršením 
psychického stavu během pandemie. Téměř 90 % studentů uvedlo, že na elektronických zařízení tráví 
více jak šest hodin denně. Mění se i jejich preference v oblasti soukromého života – nyní hledají 
dlouhodobé vztahy, které jim dají jistotu. Cítí se neproduktivní, demotivovaní a trpí výčitkami, že 
nezvládli tolik povinností, kolik si mysleli. Další informace z průzkumu naleznete na webové stránce 
katedry multimédií.  

https://absolventi.vse.cz/zpravodaj-2/
https://absolventi.vse.cz/zpravodaj-2/
http://www.xport.cz/
https://kme.vse.cz/aktuality/onlinezatrest-a-generace-zavrenych/
https://kme.vse.cz/aktuality/onlinezatrest-a-generace-zavrenych/


Letní škola statistických metod proběhne i letos  

Již po patnácté proběhne Letní škola statistických metod a to ve dvou podobách: v červenci od 23. do 
27. v prezenční formě, od 16. do 20. srpna online. Akce je vhodná pro všechny, co plánují výzkum, 
vyhodnocují experimenty nebo vyučují statistiku. Kromě toho lze v rámci kurzu zkonzultovat 
disertační práci. Cena pro jednoho účastníka je 14 900 Kč. Více informací a přihlášku naleznete na 
webových stránkách.  

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vzniká nová specializace   

Katedra multimédií připravila pro studenty magisterského oboru Informační média a služby vedlejší 
specializaci UX výzkum a design, která bude poprvé otevřena v zimním semestru příštího 
akademického roku. Kromě katedry multimédií se na přípravě podílí také katedra informačních studií 
a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. „Na domácí půdě se povedlo nastavit důležité 
propojení mezi výukou multimédií a informatiky a absolventi bakaláře se zájmem o UX tak budou 
moci studovat magisterský program, který je první svého druhu v republice. Těší nás, že tento 
program v praxi vzbuzuje už záhy po akreditaci pozitivní odezvu,” říká Zdeněk Vondra, vedoucí 
katedry multimédií. Některé kurzy budou probíhat v angličtině. Důraz bude kladen na využití znalostí 
v praxi. Zájemci budou muset složit na vedlejší specializaci přijímací zkoušku. Více informací 
naleznete na webových stránkách katedry multimédií.  

  

  

 

https://www.sciserv.cz/_files/200000087-bc7babc7bb/Pozv%C3%A1nka_L%C5%A0_STAT_2021-2.pdf
https://kme.vse.cz/aktuality/katedra-multimedii-otevre-novou-specializaci-v-magisterskem-programu-informacni-systemy-a-technologie/

