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Odborníci z UC Berkeley budou učit
MBA studenty na VŠE
Praha, 6. června 2019 - Velcí hráči na českém trhu jako KPMG nebo ŠKODA AUTO avizují
nedostatek odborníků, kteří umí ve své profesi pracovat s daty a AI. Vysoká škola
ekonomická v Praze proto ve spolupráci s těmito společnostmi v září spouští první
datově a analyticky orientované MBA ve střední Evropě. Do výuky programu s názvem
Data & Analytics for Business Management se zapojí i prestižní americká univerzita UC
Berkeley, se kterou Fakulta informatiky a statistiky VŠE uzavřela partnerství.
V září 2020 se k novému MBA otevře i profesní magisterský program zaměřený na podobnou
problematiku. VŠE tak chce pomoci tomu, aby české firmy nemusely složitě doškolovat vlastní
zaměstnance nebo spoléhat na specialisty, kteří získali vzdělání v zahraničí. Absolventi se
budou moci uplatnit ve všech profesích, kde dochází k propojení datové analytiky a podnikání
firem. Právě těch dnes podle odhadů chybí přes 10 000.
„Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na objem a kvalitu zpracovaných dat na českém
trhu v současnosti dramaticky roste nedostatek zaměstnanců se vzděláním v oblasti datových
věd a zároveň praktickými zkušenostmi jejich aplikace v byznysu. Právě takové odborníky
bude tento MBA program vychovávat,“ vysvětluje David Slánský za KPMG, generálního
partnera programu.
Růst IT týmů a maximální využití dostupných dat v nejbližších letech čeká i ŠKODU AUTO.
„Těšíme se na první absolventy. Ani v jednom segmentu dnes není na českém pracovním trhu
dostatek dostupných kvalifikovaných odborníků, a zatímco celková tržní poptávka se
meziročně zvyšuje, počty absolventů oborů, které k dané specializaci vedou, nijak rapidně
nestoupají,” vysvětluje Petra Meliška, vedoucí náboru a HR marketingu ŠKODA AUTO, proč
se rozhodli stát hlavním partnerem programu a přispět ke vzdělávání odborníků na data.
„Data se dnes stávají mozkem firmy a její vedení již nemusí při rozhodování spoléhat pouze
na intuici, ale může se z dat učit. Doposud zde však chyběl studijní program zaměřený na
využití dat v podnikání a byznysu. Proto VŠE jako první v ČR takový program otevírá, a to na
Fakultě informatiky a statistiky”, říká garant MBA programu Ota Novotný.
V novém studijním programu se budou podílet na výuce jak odborníci z KPMG a ŠKODA
AUTO, tak profesoři z UC Berkeley ze San Francisca. „Je vzrušující vidět, že VŠE v Praze
má díky nabídce nového typu MBA programu vedoucí postavení v regionu. Na spolupráci se
velmi těšíme. Studenty MBA v Praze budeme učit podle metodiky Data-X Berkeley, včetně
poradenství v reálných projektech a se stejnými nástroji a strojovým učením, jaké globálně
využívají moderní firmy a datoví vědci,“ říká Ikhlaq Sidhu, ředitel Sutardja Center for
Entrepreneurship and Technology UC Berkeley.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 13 000 studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
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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
převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell,
prof. Milton Friedman či prof. Richard Thaler. Více informací na www.vse.cz.
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