
Zpravodaj pro absolventy 5.2022   

Pozvánka na workshop   

Na podzim pro vás připravujeme tři workshopy, o kterých budete informování na stránkách Fakulty 

informatiky a statistiky nebo pozvánkou, v případě, že ve svém absolventském portálu máme 

označenou možnost, že chcete být informování o akcích, které fakulta pořádá.   

KPMG festival se zaměřil na zlá data   

Jak zkrotit zlá data se bude řešit již na pátém KPMG Data Festivalu, který proběhl 14. října. Mezi 

přednášejícími bude KPMG, Škoda Auto, Adastra, Livesport, Fortina, Moneta nebo Komix. Festival 

byl rozdělen do tří bloků přednášek: Data Governance - včera, dnes a zítra, Ryzí data – bohatství 

budoucnosti, Nevšední data pro všední dny. Více informací lze sledovat na webových stránkách 

festivalu.   

O festivalu, a hlavně o tématu Data Governance, mluvil pro web Věda a výzkum Martin Potančok z 

katedry informačních technologií.   

Noc vědců i letos zavítala na VŠE   

I letos proběhla na podporu vědecko-popularizační činnosti Noc vědců, která se uskutečnila na konci 

září, se dostala také na Vysokou školu ekonomickou (VŠE). Zapojit se mohli děti, dospělí, ale také 

zástupci z celé školy. Katedra multimédií připravila akci “Money Adventure - zažij prachy na vlastní 

kůži”. Účastníci se tak dozvěděli o finanční gramotnosti nebo o způsobech, jak reagovat na nečekané 

události. Další program, který byl na ekonomce, si můžete přečíst na stránkách fakulty.   

Letošní rozpočet komentuje pro Český rozhlas Hindls   

Richard Hindls, člen katedry statistiky a pravděpodobnosti a bývalý člen Národní rozpočtové rady, v 

rámci rozhovoru na Českém rozhlasu ohodnotil návrh rozpočtu. Ve své části rozhovoru zmiňuje, že ve 

střednědobém horizontu bude muset dojít ke zvýšení daní, regulaci nebo úpravě daňového systému. 

Celý komentář si lze poslechnout na stránkách Českého rozhlasu.    

Karel vyprávěl pro SKOK o nejistotě   

Tomáš Karel z katedry statistiky a pravděpodobnosti se rozpovídal pro podcast studentské organizace 

Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK) o nejistotě šestého smyslu, nejistotě 

rozhodování, ale také o tom, jaká je šance, že vyhrajete v loterii. Celý podcast naleznete například na 

platformě Spotify.   

Fakulta oslavila výročí   

Jak jsme vás již dříve informovali, fakulta letos oslavila 30 let. Účastníci během večera si mohli zahrát 

fakultní kvíz, projít si zajímavá čísla z fakultní historie nebo se podívat na dokument O číslech a 

lidech. Reportáž z večera si můžete prohlédnout na webu. *   
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