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Spuštění iTunes U na VŠE
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) se stala první univerzitou ve střední Evropě,
která se na základě smlouvy se společností Apple zapojila do projektu iTunes U a
umožnila tak vyučujícím prezentovat své kurzy a přednášky na největším portálu
podobného typu na světě.
Praha, 24. června 2014
Prvním pilotním kurzem publikovaným v iTunes U je Analýza a návrh informačních systémů
vyučovaný na katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE. „iTunes U
je platforma pro šíření vzdělávacího obsahu vyvíjená společností Apple, kterou využívají
přední světové univerzity jako například Harvard a ETH Zürich i mnoho dalších vzdělávacích
institucí z celého světa. Přístup k ní je možný přes vlastní mobilní aplikaci pro zařízení s
operačním systémem iOS, tedy iPad, iPhone či iPod, nebo program iTunes pro počítače s
operačním systémem Windows či Mac OS. Od sfvého vzniku v roce 2007 je v tomto segmentu
největším hráčem na trhu a postupně se rozrůstá z původně pouze amerických univerzit na
vzdělávací instituce z celého světa," říká student Fakulty informatiky a statistiky VŠE Adam
Brousek, který zavedl platformu iTunes U na VŠE a zpřístupnil na ní i první kurz.
„Vysoká škola ekonomická tak získává strategický marketingový kanál k propagaci studijních
programů, získávání nových studentů a podpoře digitálních studijních publikací,“ říká ke
spuštění iTunes U na VŠE prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy doc. Ing.
Jiří Hnilica, Ph.D.
K přednáškám odborníků se tak dostanou nejen studenti, ale i veřejnost. „Přístup z mobilního
zařízení podpoří přímou výuku studentů na VŠE. Materiály jsou ale dostupné veřejně a kdokoli
je tedy může využívat k samovzdělávání,“ dodává Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D., garant prvního
pilotního kurzu. Další kurzy, videa a materiály budou v budoucnu přibývat ve spolupráci s
vyučujícími konkrétních předmětů. „Nejprve půjde o vybrané kurzy studijního programu
Aplikovaná informatika,“ upřesňuje správce iTunes U a vedoucí katedry informačních
technologií doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Školní profil je dostupný na adrese
https://itunes.apple.com/cz/institution/vysoka-skola-ekonomicka-v/id882681240
(vyžaduje program iTunes)
nebo přímo v aplikaci iTunes U pro iPad, iPhone a iPod.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném sektoru.
Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné správy,
účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul doktor honoris causa VŠE
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převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na www.vse.cz.
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