
 

 

 

Analýza a zpracování ekonomických dat 
 Letní škola na PEF MENDELU 2018 

 

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně vás ve dnech 18. 9. – 21. 9. 2018 zve na 

třetí ročník letní školy se zaměřením: 

Použití statistických metod ve vybraných oblastech analýzy dat 

z dotazníkových šetření. 

 

PROGRAM 

18. 9. 2018 

První den LŠ probíhají úvodní keynote přednášky, tematické zaměření je na metodické principy 

přípravy dotazníkových šetření a základy jejich zpracování.   

Lektoři a přednášky 

 

 

Ing. Jan Tuček vystudoval obor ekonomická statistika na VŠE, poté pracoval 
téměř 20 let na Českém statistickém úřadě. Od roku 2003 je ředitelem 
renomované výzkumné agentury STEM/MARK.  

Role dotazníku v marketingovém výzkumu: pravidla, triky a úskalí 
 

 

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. je profesorem ekonomie na CERGE-EI, 
zaměřuje se na oblasti aplikované ekonometrie, firemních financí a bankovnictví. 

Všechno co jste chtěli vědět o sběru a analýze dat z dotazníkových 

šetření … ale báli jste se zeptat 

 

Dr. Michaela Gstrein je absolventkou Vienna University of Business and 
Economics. Působila na Insitute of Advanced Studies ve Vídni a v současnosti 
pracuje na institutu WPZ Research, kde se zaměřuje na analýzu problémů rodinné 
politiky, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti žen.  

Barriers and drivers of extended working life - a look at gender-
relevant indicators and datasets 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

19. – 21. 9. 2018 

Ve druhé části probíhá výuka formou dopoledních přednášek a odpoledních seminářů (PC labs), na 

kterých budou účastníci analyzovat související problémy na datových souborech v software SPSS nebo 

MATLAB (registrace probíhá pro jednu ze dvou odpoledních sekcí). 

Semináře budou vyučovat Ing. Mgr. Milan Machalec (Acrea a.s.) v sekci SPSS a doc. Mgr. David 

Hampel, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně) v sekci MATLAB.  

Účast na odpolední sekci nepředpokládá dřívější znalost práce v programu MATLAB a SPSS. Výuka 

bude probíhat převážně v češtině (pouze přednáška Michaely Gstrein je v angličtině). 

  

Podrobnější program, registrace a další informace na:  

letniskola.pef.mendelu.cz 

Místo konání 

Kampus Mendelovy univerzity v Brně: Zemědělská 1, 613 00 Brno-sever-Černá Pole, budova Q. 

Poplatek za letní školu 

Doktorští a magisterští studenti: 3 000 Kč, ostatní účastníci: 6 000 Kč 

Cena zahrnuje studijní materiály, certifikát o absolvování letní školy, občerstvení v průběhu konání 

letní školy a večerní posezení v akademické vinotéce. Po registraci dostanou účastníci potvrzující email 

s informacemi o způsobu úhrady školného. 

Kontakt na organizační team 

Petr Koráb email: petr.korab@mendelu.cz, Soňa Kukučková email: sona.kukuckova@mendelu.cz  

 


