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Poslední dva letošní workshopy proběhnou s Vodafonem 

Do Vánoc proběhnou ještě dva workshopy s absolventy, které uspořádá partner fakulty 

společnost Vodafone. První z nich proběhne 24.listopadu od 18:00 do 19:30 a ponese název 

Agile ve Vodafonu. Tomáš Hanka, Martin Šimon a Kateřina Bajerová představí své zkušenosti, 

postup implementace, souběh s Waterfall přístupem nebo nastíní, jaký může mít agile přesah i 

mimo oblast řízení IT projektů. Druhý workshop bude 1.prosince od 18:00 do 19:30. Na něm 

Marek Nekvasil, Jan Šimbera a Petr Kněz budou mluvit o Big Data ve Vodafonu. Zájemci se 

tak dozví více informací o práci s daty, využití architektury a budeme společně diskutovat i 

otázku, jaké pozice jsou v oblasti Big Data a jaké vlastnosti by měl mít analytik, který ve 

zmíněné oblasti působí. 

Na workshopy se můžete přihlásit již nyní na stránkách fakulty. Oba semináře proběhnou v MS 

Teams.  

Jaký dopad bude mít zrušení superhrubé mzdy na spotřebu domácností? 

Předseda vlády Andrej Babiše v rámci poslaneckého pozměňovacího návrhu k tzv. daňovému 

balíčku předkládá návrh na zrušení tzv. superhrubé mzdy včetně snížení mezní efektivní sazby 

daně z příjmu fyzických osob o čtvrtinu. Předpokládaný negativní dopad do veřejných rozpočtů 

je přibližně 90 miliard korun. Dle ministerstva financí předložený návrh výrazně podpoří 

spotřebu domácností. Děkan Fakulty informatiky a statistiky Jakub Fischer, vedoucí katedry 

ekonomické statistiky Petr Mazouch a členka katedry veřejných financí Fakulty financí a 

účetnictví Savina Finardi zpracovali studii, která tento argument vyvrací. 

Na stránkách Fakulty informatiky a statistiky byla publikována tisková zpráva i kompletní 

analýza, kterou si na odkazech mohou zájemci přečíst.  

Přihlaste se na doktorské studium 

Chcete si rozšířit své znalosti z informatiky a statistiky? Rádi byste své znalosti předávali 

během výuky studentům? Do 15. prosince je možné podat přihlášku na doktorské studium. Je 

nutné si vybrat program, téma a školitele disertační práce. Kromě toho k přihlášce musí zájemci 

dodat Dodatek k přihlášce, Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, strukturovaný 

odborný životopis, doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a disertační projekt. Za 

přihlášku zaplatíte 810 Kč. Přijímací zkouška proběhne 26. ledna. Všechny informace naleznete 

na stránkách fakulty.  

DS&BI Academy uzavírá přihlášky na začátku prosince 

Příští rok proběhne čtvrtý ročník Data Scince&Business Intelligence Academy. Projekt je 

vhodný pro každého, kdo si chce rozšířit znalosti z daných oblastí nebo se chce profesně 

posunout. Výukou vás provedou datoví experti z komerční praxe. Kurzem již prošlo téměř 
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šedesát účastníků a všem absolventům pomohla v pracovním životě. Přihlášky je možné zasílat 

do 1. prosince – navíc pro studeny VŠE je kurz zdarma. 

Hlávkova cena i medaile míří letos statistikům 

Každoročně Hlávkova nadace uděluje ocenění pro nadané studenty i pedagogy českých 

veřejných vysokých škol. V letošním roce Cena pro vynikající studenty získala doktorandka 

Veronika Ptáčková z katedry ekonomické statistiky. To ale není jediné ocenění, které si 

statistici odvezou. Zlatou medaili dostal od nadace Richard Hindls jako ocenění jeho 

celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Oceněným gratulujeme! 

Vrakoviště snů přineslo studentům druhé místo 

Studenti FIS uspěli v celorepublikové soutěži Moje vize nula: studenti pro bezpečnější silnice. 

Čtveřice studentů: Martin Ludvík, Michal Dvonč, Václav Rychtařík a Jakub Jarolímek vytvořili 

koncept fiktivní studentské agentury 4x4 studio. Studio pracuje s vizualizací reálných silničních 

hrozeb (například pokuta za vysokou rychlost nebo vrak auta u silnice). „Tým 4×4 pracoval 

během letního semestru skvěle, kluci měli správný přístup, brali to profesionálně a pokaždé se 

ptali na zpětnou vazbu, aby se mohli pořád zlepšovat. Umístění v soutěži je pro ně zasloužená 

odměna a my jsme moc rádi, že obsah našeho předmětu pro ně nebyl jen jedním semestrem, ale 

přesáhlo to do pěkné reference pro jejich budoucí kariéru. Jsme na ně hrdí.“ říká Zdeněk 

Vondra, garant předmětu. Studentský návrh nesl název Vrakoviště snů a umístil se na druhém 

místě. Gratulujeme!  
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