TISKOVÁ ZPRÁVA

VŠE a MSD IT Global Innovation Center
podepsaly dohodu o spolupráci pro rok
2015/2016
1. září 2015 podepsala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana
Machková, CSc., a ředitel MSD IT inovativního centra v Praze John Westby smlouvu o
spolupráci na další akademický rok. Se začátkem zimního semestru se odborníci
z technologického hubu společnosti MSD opět zapojí do výuky na VŠE, naváží na
spolupráci se studenty při zadávání diplomových prací a studenti budou mít opět
možnost zapojit se do projektů MSD IT inovativního centra.
Praha 2. září 2015
MSD (ve Spojených státech a Kanadě známá pod značkou Merck &
Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA) je jednou z největších
farmaceutických firem na světě. Přináší inovativní léčbu v diabetu a
kardiologii, onkologii a infekčních onemocněních, je přední
společností dodávajících biologické léky, a dlouhodobě je předním
vynálezcem a dodavatelem vakcín. Od roku 2014 je partnerem
Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) MSD IT Global Innovation
Center, který poskytuje služby pro všechny pobočky MSD na celém
světě.
„Naše společnost má zájem spolupracovat s vysokými školami v Praze. Partnerství s VŠE se
nám podařilo navázat nejrychleji a navíc je i nejpokročilejší ze všech,“ uvedl při jednání na
VŠE John Westby. Během prvního roku spolupráce se totiž stihlo zrealizovat mnoho aktivit.
Odborníci z MSD IT inovativního centra se zapojili do výuky na VŠE a spolupracují se studenty
na zadávání diplomových prací. Studenti také v rámci kompetenčních center na Fakultě
informatiky a statistiky pracují na inovativních projektech zadaných společností. Spolupráci
s VŠE v akademickém roce 2014 / 2015 mapuje následující video.
„Základním předpokladem úspěchu je vzájemně výhodné partnerství. Spolupráce s MSD IT
Global Innovation Center v Praze je velmi intenzivní, protože ji řídí z obou stran profesionálové
se zájmem o věc. Z naší strany oceňuji aktivity ředitele xPORTu VŠE doc. Ing. Oty Novotného,
Ph.D., který je také vedoucím Katedry informačních technologií na Fakultě informatiky a
statistiky VŠE. Ze strany partnera je mimořádné osobní zaujetí ředitele Johna Westbyho a
zapojení dalších špičkových manažerů společnosti“, hodnotí partnerství rektorka VŠE prof.
Ing. Hana Machková, CSc.
Uplynulý rok byl významný i pro MSD IT inovativní centrum v Praze. Své sídlo na jaře
přesunulo do zcela nové budovy Riverview na Smíchově. Během celého roku také nabíralo
vysoce kvalifikované IT specialisty, ekonomy, vědce a matematiky. S náborem počítá i
v příštím roce. Celková výše investice do fungování pražského centra v letech 2014-2016
dosáhne 1,5 miliardy korun. Centrum se zaměřuje zejména na výzkum v oblasti informačních
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technologií, matematického modelování, bezpečnosti informací, mobilních technologií a
analýz dat.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 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
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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