
Vážené absolventky, vážení absolventi,  

S podzimem přichází první další newsletter týkající se novinek, které proběhly na Fakultě informatiky 
a statistiky během prázdniny, ale také pozvánky na workshop či panelové diskuze.  

Workshop o sázkách na fotbal, ale i o optimalizacích  

Podzimní přednáškou nás provedouzástupci firmy betsys, kteří 2. listopadu od 18 hodin budou mluvit 
na téma: Fotbalové Euro 2020 – příprava sázkového systému na masivní nárůst zátěže. Účastníci se 
dozví o budování a zajištění provozu masivníh oinformačního systému, včetně zkušeností z 
komunikace mezi DevOpstýmem, vývojáři a businessem. Část workshopu se zaměří na téma 
optimalizace v databázovém řešení celého systému.   

VŠE se zapojí do Noci vědců  

V pátek 24. září se Fakulta informatiky a statistiky zapojí do celorepublikové akce Noc vědců, která na 
jeden večer oživí stovky akademických a vědeckých budov. Návštěvníci tak mohou nahlédnout do 
tajů vědy. Naše fakulta přichází se hrou DATA ADVENTURE: Noční VŠE, která bude plná dat. Během 
hry se účastníci dozví, co mají společného data, peníze a čas.  Více informací na stránkách Noci 
vědců.  

KPMG festival se zaměří na data a moc  

V pátek 8. října pořádá xPORT VŠE, Data a Business a FIS VŠE již čtvrtý ročník KPMG Data Festivalu v 
atriu Rajské budovy VŠE. Akce má za cíl zbořit mýty kolem dat a složitosti práce s nimi. Tématem 
letošního ročníku jsou Data a moc. Podíváme na to, jak dobře pracovat s daty, abyste získali moc 
poznávat a ovlivňovat věci kolem sebe, ale nezapomněli na etiku, která je důležitá pro okolí.  

Na programu se pečlivě pracuje, sledujte webové stránky festivalu, kde můžete dokonce shlédnout 
přednášky z minulého ročníku. Těšit se můžete na zajímavé přednášky a worskopy od úspěšných 
startupů, firem a partnerů.  

Děkan FIS získal medaili od MŠMT  

Na konci srpna obdrželo od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 35 významných 
osobností pedagogiky medaili. Medaile je nejvyšším oceněním, kterou lze v oblasti vzdělávání a 
výchovy dostat. Děkan fakulty Jakub Fischer získal ocenění v kategorii Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Gratulujeme!  

Nejoblíbenějším pedagogem se stal Filip Vencovský  

Podruhé studenti volili nejoblíbenějšího pedagoga na Vysoké škole ekonomické. Ankety se na vysoké 
škole zúčastnilo 1500 studentů v zimním semestru a tisíc studentů v letním semestru, přičemž hlasy 
se sčítaly za celý rok. Za Fakultu informatiky a statistiky si ocenění odnesl Filip Vencovský, který 
působí na katedře informačních technologií. Vyučuje předměty z oblasti softwarového inženýrství, 
analýzy byznysu a zpracování nestrukturovaných dat. Dalšími oceněnými byli Jan Molín (Fakulta 
financí a účetnictví), Martina Jiránková (Fakulta mezinárodních vztahů), David Říha (Fakulta 
podnikohospodářská), Michal Mirvald (Národohospodářská fakulta) a Tomáš Kincl (Fakulta 
managementu).  

Studie: Chybí kvalifikovaní zdravotníci, což do budoucna může přinést problémy  

https://www.nocvedcu.cz/misto/639-fakulta-informatiky-a-statistiky
https://www.nocvedcu.cz/misto/639-fakulta-informatiky-a-statistiky
http://www.xport.cz/
http://www.databusiness.cz/
http://www.kpmgdatafestival.cz/


V rámci grantu Technologické agentury ČR vznikl společný projekt Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice a Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, který 
poukázal na to, že počet vystudovaných všeobecných sester z vysokých škol a vyšších odborných škol 
by měl být do budoucna minimálně dvojnásobný. Experti Fakulty informatiky a statistiky VŠE 
pracovali s daty Ústavu zdravotnických informací a statistik, Českého statistického úřadu a 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. „Výsledky projektu ukazují, že současný nízký počet 
absolventů může vést k poklesu počtu aktivních všeobecných sester o 20 procent v příštích patnácti 
letech. Aby k tomu nedošlo, je nutné co nejdříve zvýšit počet absolventů a absolventek s touto 
kvalifikací na více než dvojnásobek,“ uvedl Petr Mazouch z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké 
školy ekonomické v Praze. Každý rok ukončí studia 1500 až 1600 všeobecných sester na 100 tisíc 
obyvatel, což je hluboko pod průměrem OECD i Evropské unie. Děkanka Jana Holá tak apeluje v 
tiskové zprávě na zástupce státu, aby strategicky finančně podporoval učitele i lékaře, aby v 
budoucnu nenastal problém, protože školy situaci samy nevyřeší.  

Podívejte se na reportáž Události z Prahy, kde vystupuje také Petr Mazouch z katedry ekonomické 
statistiky nebo na rozhovor s děkankou Janou Holou (Fakulta zdravotnických studií Univerzity 
Pardubice) ve Studiu 6.   

Odpromovali první absolventi MBA programu Data & Analytics for Business Management powered 
by KPMG  

V červnu získali tituly absolventi prvního ročníku MBA programu VŠE Data & Analytics for Business 
Management powered by KPMG. Program trval rok a půl, kde kromě dovedností se studenti účastnili 
také workshopů, kterými je provedli odborníci z praxe. Oproti promocím českých programů studenti 
na svou slavností chvíli oblékli taláry a čepice, které známe z amerických univerzit.  

Pokud byste si chtěli rozšířit znalosti o datech a analytice, můžete se přihlásit ke studiu na 
akademický rok 2022/2023. Přihlášku naleznete na webových stránkách MBA programu.  

Studenti multimédií ovládli stupně vítězů v Moje Vize O  

Kooperativa a Tým silní bezpečnosti potřetí uspořádal soutěž Moje Vize O. Cílem akce je omezit 
nehodovost na českých vozovkách. Studenti kurzu Řízení multimediálních projektů se do soutěže 
zapojili. Do finálových kol prošlo pět týmů a přední příčky obsadili naši studenti První místo obsadila 
virtuální agentura Viněgret, která upozornila na to, že za volantem sedí skutečný člověk z masa a 
kostí, proto se nesmíme koukat na auta jako na stroje. Druhé místo získal tým TOP IT, který vedl 
kampaň s heslem: “Chytrý telefon, hloupá nehoda”. Bronz si odnesla fiktivní agentura Utopie, která 
pracovala s dilematem a vnitřními hlasy, které mluví v hlavě každého z nás a hrají roli v rozhodování 
na silnici. Všem oceněným gratulujeme!  

  

 

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/post/12059/VS-Cesku-chybi-kvalifikovani-zdravotnici.pdf
http://bit.ly/3evSaLu
http://bit.ly/3z7D9Y8
https://www.databusiness.cz/2021/06/15/promoce-historicky-prvniho-rocniku-mba/
https://www.databusiness.cz/2021/06/15/promoce-historicky-prvniho-rocniku-mba/
https://www.databusiness.cz/dabm/mba-registrace/#prijeti
https://fis.vse.cz/zpravodaj/finalove-kolo-moje-vize-0/

