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Přejeme všem absolventům klidné léto a děkujeme, že jste s námi stále ve spojení.   

Fakulta slaví 30 let existence   

Fakulta informatiky a statistiky v letošním roce oslaví třicet let existence. Zaměstnanci oslaví výročí 
prostřednictvím čísel z fakultní historie, nahlédnutím do zákulisí fakulty, ochutnávkou studentského 
života v režii studentského spolku 4FIS a v neposlední řadě také premiérovým uvedením dokumentu 
o 30 letech fakulty a dynamickém vývoji jejích oborů. Vy se o historii fakulty můžete přečíst na 
fakultních stránkách.   

Ota Novotný bude mít na starosti rozvoj a spolupráci s praxí   

Funkce rektora se ujal Petr Dvořák a s ním i noví prorektoři. Ota Novotný z katedry informačních 
technologií bude mít nově na ekonomce na starosti rozvoj a Corporate Relations. Novotný působil na 
Fakultě informatiky a statistiky jako vedoucí katedry informačních technologií. Kromě toho stál u 
vzniku MBA programu Data Analytics for Business Management powered vy KPMG a již sedm let 
působí v xPORT Business Acceleratoru.   

Fakulta je nyní na LinkedIn   

Pokud používáte LinkedIn, tak nyní naleznete na sociální síti i Fakultu informatiky a statistiky. 
Neváhejte a označte ji ve svém virtuálním životopise.    

V červnu lze podat přihlášky do MBA programu   

V minulých newsletterech jsme vás informovali, že MBA program Data & Analytics for Business 
Management powered by KPMG přijímá studenty do dalšího ročníku. První kolo proběhlo a my jsme 
vybrali 15 skvělých studentů různého zaměření, protože krom nesporných osobních kvalit klademe 
důraz na různorodý kolektiv. K patnácti výjimečným hledáme další kolegy, kteří doplní přijaté 
studenty.     

Nepropásněte svou životní šanci a studujte jediné datové MBA v Evropě. Lidé, kteří rozumí datům 
jsou v dnešní době nepostradatelní, poptávka po nich stoupá a v neposlední řadě jsou za ně firmy 
ochotné platit zlatem.  Každý chce ve své firmě mít člověka, který má data v malíku. Ve 2. kole 
přijímacího řízení dáváme šanci dalším třem až pěti lidem, kteří doplní stávající kolektiv. Přihlaste se 
do 4. ročníku jediného datového MBA ve střední Evropě, kde vám své zkušenosti předá více než 50 
lektorů, specialistů a manažerů. Přihlášky můžete posílat do 17. června. Více informací o programu a 
přihlášku najdete na webových stránkách.   

Studentky multimédií vyhrály Young Lions 2022   

Vymyslet koncept reklamy pro Dobré víly dětem byl úkol pro absolventku Alžbětu Gburíkovou a 
studentku Kláru Hurtlovou v soutěži Young Lions v kategorii PRINT. Projekt měl nalákat nové 
dobrovolníky, kteří by trávili čas s dětmi z dětských domovů. Zástupkyně katedry multimédií vytvořily 
vzkazy, na kterých demonstrovaly přátelství mezi Annie z dětského domova a její víly. Oceněným 
gratulujeme!   

Nový balíček na shlukování dat najdete v Rku   

https://fis.vse.cz/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHONGIgrj9PDwAAAYCs47HIVlnADu19JKBYZeFtvhAwTc3Mh7y6q8aQqpm5vjt7Ar0uvSUbi_NuT1-OXOyDpAZDe8nRy6NEB2hH7IuKq1ahvxMdpwV3TnVboCl8txncKIM1LbI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ffis-vse%2F
https://www.databusiness.cz/dabm/mba-registrace/


Zástupci katedry statistiky a pravděpodobnosti – Zdeněk Šulc, Jana Cibulková a Hana Řezanková – 
vytvořili nový balíček v softwaru R. Zmíněný nástroj Nomclust 2.0 zveřejnili v článku. Jeho cílem je 
usnadnit práci s kvantitativními i nominálními daty. Kromě toho přináší nové míry podobnosti pro 
hierarchické shlukování nominálních dat nebo nové metody, jak lze kvalitu shluků hodnotit. Balíček je 
uživatelsky přívětivý a lze přidat do zajeté workflow, výpočetní optimalizace v C++ zajišťují svižný 
chod programu. Samozřejmostí je vysoká kompatibilita s ostatními funkcemi pro shlukování v 
softwaru R. Celý článek si můžete přečíst v databázi Springer.   

   

   

   

  

  

 

https://cran.r-project.org/web/packages/nomclust/index.html
https://link.springer.com/article/10.1007/s00180-022-01209-4

