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Vážené absolventky, vážení absolventi,  

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Hlavně všem spoustu 
zdraví.  

Vedení Fakulty informatiky a statistiky  

Příští rok zahájíme s panelovou diskuzí o programu Statistika  

I v příštím roce budeme pokračovat s workshopy s absolventy a panelovými diskuzemi. První 
panelová diskuze se zaměří na program Statistika a proběhne 11. ledna. Pokud jste se ještě nezapojili 
do dotazníkového šetření, můžete se o své postřehy s námi stále podělit. V příštím roce budeme 
diskutovat také o demografii nebo ekonometrii. O dalších workshopech vás budeme informovat 
v následujících newsletterech.   

  

xPORT rozšířil spolupráci s V-Sharp Alpha  

Vysokoškolský inkubátor a akcelerátor xPORT VŠE zahajuje spolupráci s Venture studiem V-Sharp 
Alpha tandemem úspěšných podnikatelů Michala Menšíka a Zdeňka Šoustala. V-Sharp Alpha, které se 
zaměřuje na investice do e-commerce, logistiky nebo fintechu, tak chce talenty ve zmíněných 
oblastech hledat a podporovat už na vysokých školách. Spolupráce tak začínajícím firmám kromě 
finanční pomoci bude předávat také více zkušeností, kontaktů či pomoc s nastavením klíčových 
procesů důležitých pro rozvoj a venture studiu má také usnadnit aktivní zapojení do rozvoje a celkové 
edukace startupového prostředí v Česku. Pro xPORT, kterým již prošlo více než sto společností, je to 
zase další krok v jeho rozvoji. Stále je možné se se svými nápady zapojit na stránkách xPORTu.  

  

Registrace na MBA je v plném proudu  
Nový rok přináší i nová předsevzetí. Pokud hledáte i to své, máme pro vás jedinečnou příležitost. 
Právě se spustily registrace na další ročník jediné datového MBA v Evropě – Data & Analytics for 
Business Management. Staňte se i vy business manažerem, který rozumí datům a datové analytice. Ti 
jsou totiž nepostradatelní a v neposlední řadě i skvěle placení. Počet míst je omezený. Svou přihlášku 
můžete vyplnit na webových stránkách.   

Studijní programy v angličtině na FIS  

Fakulta nabízí možnost studovat i v angličtině. Již několik let otevíráme magisterské obory 
Information Systems Management (ISM) a Economic Data Analysis (EDA). Do prvních ročníků těchto 
programů letos nastoupilo celkem skoro 60 studentů – v současné době je přes 100 studentů 
studujících v anglicky vyučovaných programech a máme více než 70 absolventů. Studijní skupiny 
programů jsou mezinárodní. Od minulého akademického roku se pořádají online dny otevřených 
dveří pro uchazeče do ISM a EDA programu. V polovině prosince proběhl již druhý FIS Masters Open 
Day, online stream na YT. Záznam akce je dostupný zde.  

Zástupce programu Economic Data Analysis získal stipendium Miroslava Vlčka  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFYIUvRH_ewLsDqvTR3fimGnUGu1YxzXYoAdEmP8tf2IV95A/viewform
https://fis.vse.cz/english/open_day/


Ahmad Arsal Khateeb získal jako první student stipendium profesora Miroslava Vlčka. Stipendium se 
přiděluje zahraničnímu studentovi zapsaném na mezinárodním programu a letos se udělovalo poprvé 
v Rezidenci primátora hlavního města Prahy. Kromě toho se zástupce kromě plnění studijních 
povinností zaměřuje na propagaci VŠE a České republiky. Ahmad pomáhá s propagací studia nebo 
pomáhá s organizací webináře pro zájemce o studium. Stipendium získali také další čtyři studenti z 
pražských vysokých škol – Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického, Vysoké školy 
chemicko-technologické a České zemědělské univerzity.  

Diplomantka uspěla v soutěži IT SPY  

Fakultou nominovaná diplomová práce Sáry Jurankové na téma „Aspektově založená analýza 
sentimentu formulářů konferenčních recenzí“, kterou vedl profesor Svátek, se probojovala do finále 
soutěže IT SPY.  Finále se dostalo osm z celkem 1200 IT diplomových prací vedených na vysokých 
školách v České republice a na Slovensku.  IT SPY (IT Student Project of the Year) je elitní IT soutěž, 
hodnotící diplomové projekty studentů vysokých škol z obou zemí. Více informací naleznete na 
stránkách soutěže.  

V hodnocení žebříčku Financial Times VŠE skončila na 55. místě  

Financial Times publikoval výsledky hodnocení European Business Schools Ranking 2021. Do 
hodnocení se promítají se promítají: programy MBA, programy celoživotního vzdělávání (Executive 
Education), navazující magisterské programy v oblasti managementu a kvalita pedagogického sboru 
(podíl učitelů s titulem Ph.D., počet zahraničních pedagogů a zastoupení žen). Na prvních příčkách se 
umístila francouzská HEC Paris, britská London Business School a francouzská INSEAD. Vysoká škola si 
oproti loňskému roku pohoršila z 50.místa na letošní 55. příčku.  

Prosincový Den otevřených dveří proběhne online  

Živý přenos Den otevřených dveří Vysoké školy ekonomické proběhne 21. prosince od 14:00. 
V průběhu zodpoví zástupci jednotlivých fakult na otázky ohledně studia, ubytování, ale také 
zahraničních výjezdů nebo studentských spolků. Celý stream můžete sledovat na webové stránce Den 
otevřených dveří.  

 

https://www.itspy.cz/cz/
https://www.itspy.cz/cz/

