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VŠE otevírá nové multi-oborové pracoviště
pro vědeckou práci všech studentů
doktorského stupně studia
V rámci projektu OPPA „Laboratoř Systémové Analýzy“ bylo 1. listopadu 2012
uvedeno do provozu specializované pracoviště pro podporu vzdělávání, samostatné
vědecké práce a mezioborové spolupráce mladých vědeckých pracovníků Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Praha 1. listopadu 2012
Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze otevřela s dotační podporou Operačního
programu Praha – Adaptabilita Laboratoř Systémové Analýzy pro studenty doktorského
stupně studia.
„Díky finančním prostředkům EU vzniklo pro studenty doktorského studia špičkově IC/IT
vybavené pracoviště s unikátní podporou formou odborného poradenství,“ konstatuje doc.
Ing. Stanislava Mildeová, CSc. z katedry systémové analýzy.
Cílem aktivit spojených s projektem je podpořit mezioborovou spolupráci mezi novými i
stávajícími studenty doktorských programů VŠE v Praze. Prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
z katedry statistiky a pravděpodobnosti uvedla: „Projekt Laboratoře Systémové Analýzy
poskytuje doktorandům VŠE v Praze vhodné zázemí pro konzultace jejich problémů. Díky
laboratoři budou moci například doktorandi z oboru Statistika diskutovat své problémy při
programování metod pro analýzu dat s doktorandy oboru Aplikovaná informatika, kteří budou
mít naopak možnost konzultovat aplikace statistických postupů. Otevírá se tím prostor pro
společné publikace na mezioborové úrovni, které mají větší šanci na přijetí ve významných
časopisech.“
S projektem souvisí také inovace způsobu přípravy studijních materiálů pro nastupující
doktorandy. Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. z katedry informačních technologií k tomu říká:
„Vyučuji metody vědecké práce již více než 10 let na různých univerzitách (UTB ve Zlíně,
ČVUT v Praze a VŠE v Praze) a celou tu dobu měli studenti k dispozici pro své studium jen
stručné sylaby. Doposud museli čerpat z různých publikací, které jsou ovšem zaměřené vždy
jenom na určitou problematiku či metodu vědecké práce. Zásluhou projektu OPPA
CZ.2.17/3.1.00/34130 „Laboratoř Systémové Analýzy“ budou mít nyní studenti k dispozici
knihu, která shrnuje metody vědecké práce v souladu s nejnovějšími poznatky.“
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Laboratoř Systémové Analýzy zajišťuje studentům doktorského stupně následující služby:
•
•
•
•

Odborné poradenství a asistence
Zázemí v oblasti trvale udržitelného rozvoje, nervového ovládání počítače pomocí
EEG, systémové metodologie, modelování a simulací
Mezioborová kooperace doktorandů
Prostor pro vlastní odbornou a vědeckou práci

V současném módu je projekt plánován do září 2013 s následným vyhodnocením jeho
přínosů.
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 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.

Kontakt pro média
Ing. Radim Brixí
Vedoucí projektu, Fakulta informatiky a statistiky
E-mail: r a d i m . b r i x i @ v s e . c z
Tel.: 608 11 56 54, 605 24 11 56
Ing. Jaroslav Kalina
Pomocný koordinátor, Fakulta informatiky a statistiky
E-mail: j a r o s l a v . k a l i n a @ v s e . c z
doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Odborný garant, Fakulta informatiky a statistiky
E-mail: m i l d e o v a @ v s e . c z

Strana 2 (celkem 2)

