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Ředitel institutu PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil poradu a uvítal přítomné.
1/ Bakalářské studium - reakreditace
M. Gregor zdůraznil, že je nespokojen s postupem FSV, které trvalo měsíc, než byla naše
akreditace předána na Rektorát UK. Nedostatečný byl i postup odpovědného garanta, který měl
brzké dodání materiálů pro akreditaci zajistit a zkontrolovat.
2/ Bakalářské placené studium v angličtině
Pro program byla zahájena jednání s proděkany MFF o zajištění výuka matematiky v angličtině,
proběhla již i korespondence s docentem Zeleným. Je nutno ještě sestavit a zveřejnit vzorový
studijní plán pro toto studium, který je v kompetenci odpovědného garanta.
Profesor Mejstřík by rád zahájil jednání s ministerstvem o nabídce našeho studia pro zahraniční
studenty. M. Gregor poznamenal, že propagaci a rozvoj placených programů bude mít na starosti
RNDr. Červinka, který již koordinuje všechny možnosti s mgr. Klamkovou.
3/ Finanční vyrovnání mezi MFF a FSV
Ve finančním vyrovnání zaslané paní tajemnicí FSV chybělo několik jednotlivých studentů
u různých předmětů a především 40 studentů předmětu Banking, kteří nebyli zapsáni v SISu.
Tento problém je třeba vyřešit, pravděpodobně se jedná o záležitost studijního oddělení MFF.
Věc je nyní u paní tajemnice. Profesor Mejstřík pro informaci sdělil, že na jeho předmětu
Banking musí mít asistenta navíc, aby studenty MFF doučoval makroekonomii a základy, které
jsou třeba pro zmiňovaný předmět.
4/ Magisterské studium
Doc. Dědek řekl, že státnice proběhly bez problémů. Jedna práce byla navržena na pochvalu.
Doc. Dědek dále zmínil, že má výrazné problémy s výukou zahraničních studentů IEPS, kterým
chybí základy ekonomie. Dr. Švarcová popisovala podobné problémy se zahraničními studenty

v kurzu Public Finance. Dr. Gregor dodal, že jednou z možností, která bude předmětem jednání
s garantem programu IEPS, bude zavedení předmětu Principles of Economics jako povinného,
aby se tento problém vyřešil.
5/ Hodnocení kurzů
V letním semestru bude opět provedeno hodnocení kurzů. Na základě minulého hodnocení a
diskuse s prof. Šmídkovou bylo rozhodnuto, že kurz European Economic Policies nebude
povinný pro všechny specializace, aby se mohl více vyprofilovat.
Bude třeba provést opět revizi Karolinek, která bude zaslána k odsouhlasení jednotlivým
garantům. Dr. Novák navrhuje úpravu kreditů na sudá čísla (resp. ze 7 na 6) dle zahraničního
vzoru.
6/ Double degree
Dr. Strielkowski sdělil, že smlouvy jsou již dofinalizované a program by mohl odstartovat od
září. Projekt byl prodloužen o další dva roky, ale jeho rozpočet byl snížen.
7/ Spolupráce s CERGE
Ing. Hollmannová uvedla, že probíhá spolupráce na propagaci naší mgr. specializace ekonomická
teorie, která umožňuje studovat část ekvivalentních kurzů na CERGE.
M. Gregor zdůraznil, že ze strany doktorandů CERGE je poptávka po tzv. „teaching
fellowships“, které administruje CERGE a které znamená možné rozšíření naší nabídky. Požádal
garanty, aby navrhli, v kterých semestrech a ročnících by jaké konkrétní kurzy byly žádoucí.
CERGE akreditovalo placený jednoroční magisterský program na základe americké akreditace.
Jde o přímého konkurenta (v ceně i obsahu) k našemu programu Master in Economics and
Finance. Schůzka s CERGE k možné spolupráci proběhne v dubnu. Profesor Víšek podotknul,
že nebude snadné získat nostrifikaci k diplomu z jejich novému programu. Navíc dle předpisů
Evropské unie se bude moci na evropských VŠ vyučovat jen na základě akreditací Evropské
unie.
Dr. Strielkowski prozatím nepodal návrh na OPVK z důvodu krátkého termínu. Jednou
z diskutovaných variant byla ekonomii zdravotnictví. Profesor Mejstřík zmínil, že ji dříve s doc.
Schneiderem uvažovali o distančním vzdělávání s 2. LF UK, obdrželi výjimečné posudky, a
přesto byl na Magistrátě hl.m. Prahy zvolen jiný kandidát.
Další možnosti jsou zkusit jednání s MFF anebo vytvořit program Law and Economics s Justiční
akademií, jejímž ředitelem se nově stal náš absolvent Jan Petrov. Tam by se skvěle mohli uplatnit
např. dr. Vacek, nebo dr. Richter, který se chce více věnovat vědě.
8/ Ph.D. studium
Profesor Víšek řekl, že studium probíhá relativně rozumně. Velké díky patří CDS, které výborně
pracuje a poděkování patří také profesorovi Jandovi, který CDS rozběhl.
Výuka doktorandů a jejich asistence v kurzech nově nemůže být povinností; lze jen výuku
předmětů doporučit jako ekvivalent kreditů za JED semináře. Profesor Mejstřík navrhl, že také
můžeme mobilizovat Rektorát UK ke změně potřebného zákona.
Dále stačí publikovat výsledky z disertačních prací a nikoliv disertace celé.

Hodnocení studentů: jedna polovina je vynikající a druhá výrazně horší. Je třeba již při
přijímacím řízení dbát na výběr solidních školitelů.
Profesor Mejstřík podotkl, že se dosud nepodařilo sehnat zdroje pro CDS – není bohužel
kompatibilní s předpisy fakulty.
Dr. Gregor požádal, pokud někdo z doktorandů odmítne učit, aby věc byla řešena na úrovni
školitel versus garant. Jistě se najde spousta řešení – třeba jiný student.
9/ Public Relations
Ing. Hollmannová prezentovala výsledky z úspěšného DOV – kde proběhly inovace – prezentace
dr. Gregora, E klubu a anketa, která ukázala na potřebné zkrácení časového úseku mezi
prohlídkou budovy a zahájením přednášky. Z ankety dále vyplynulo, že se o IES uchazeči
dozvěděli nejvíce od rodičů a známých.
Vyučující nabídli ještě jiné možnosti pro zlepšení DOV:
- více vyučujících (se jmenovkami) kteří budou informovat o kvalitách, výuce, výhodách
studia na IES apod.
- přidat občerstvení
- prezentace úspěšných absolventů
- zaměřit se na unikátnost IES.
Druhý DOV bude 3.6. tedy v době, kdy budou probíhat státní maturity resp. maturita z němčiny,
která naštěstí účast uchazečů tolik neomezí. V dalším roce je třeba DOV naplánovat mimo tyto
termíny.
Prof. Mejstřík navrhl, že by bylo dobré uspořádat DOV pro ředitele středních škol na FSV –
představení všech institutů.
Proděkan dr. Láb předá na instituty manuál, co bude zpracovávat děkanát sám (inzerce apod.),
nebo za úhradu (audio, video, atd.). Celkově je v rozpočtu FSV cca 300 – 400 tis. na PR.
Velkou reklamu IES zajistili také doktorandi J. Chvalkovská, P. Janský a J. Skuhrovec se svým
výzkumem veřejných zakázek, který zveřejnila všechna média (ČT 1, MF Dnes a další).
SCIO – pokračuje s ním úspěšná spolupráce na propagaci našeho studia formou vložených
letáčků, kterou loni započala dr. Chytilová. SCIO nám také dodalo průměry z gymnázií, seznam
nejlepších škol, na které jsme rozeslali pozvánky. Jednalo se především o školy s výukou
informatiky. SCIO bude pořádat kulatý stůl k vytvoření publikace o VŠ, tajemnice IES se ho
zúčastní.
Ing. Hollmannová informovala o výsledcích ankety E-go, kde se především slovenští uchazeči
dozvěděli o IES tímto způsobem.
Počet zapsaných studentů se proti loňsku zvedl z 62% na 72%.
Aktivita E klubu letos poklesla a na střední školy vyjelo asi o polovinu méně studentů než loni.
Ing. Hollmannové studenti slíbili, že se přes letní semestr zaměří na třetí ročníky středních škol
s informacemi o naší škole. Dr. Gregor uvedl, že by vhodný termín pro prezentaci IES na
středních školách byl listopad, prosinec, kdy se studenti rozhodují na jakou VŠ si podají
přihlášku.
Ing. Hollmannová navrhla, že by mohlo být dobré, aby doktorští či magisterští studenti udělali
třeba jednu hodinu výuky v ZSV o ekonomii. Dále SCIO nabídlo projekt „Maturita“ – např.

vedení prací na středních školách našimi doktorandy, nebo vytvořit zkušební texty jako doplněk
ke státním maturitám. Vedení prací dr. Gregor zamítl jako neefektivní.
Ing. Hollmannová zmínila úspěšné konference pořádané k dvaceti letům oslav FSV, z nichž nás
nejvíce zviditelnila konference „Akademické lekce pro hospodářskou politiku“.
Žebříček v HN – letos jsme skončili na druhém místě za Národohospodářskou fakultou VŠE
o 1,6 bodu. Důvody jsou dva. HN nenormalizují vědeckou produktivitu na počet pracovníků,
čímž snižují hodnotu IES ve srovnání s FNH VŠE na jednu čtvrtinu. Reálná produktivita
pracovníka IES je ve skutečnosti třikrát vyšší než produktivita pracovníka FNH VŠE (19,04 vs.
6,4 bodů). HN jako významné kritérium zájmu o školu počítá podíl skutečně zapsaných studentů
k přijatým studentů. FNH VŠE ale vydává studentům potvrzení o přijetí až u zápisu, čímž
automaticky vykazuje 100% zájem o školu. Bude připravena reakce redaktorce Machálkové z
HN. V žebříčku nakonec nebyly využity názory odborníků (kde bychom měli velké plus),
protože do seznamu nezařadili jednu školu. Paní Machálková v on line rozhovoru uvedla, že jsou
otevřeni připomínkám, poznámkách, nápadům a radám k metodice tvorby žebříčků. Jeden
z návrhů byl třeba hodnocení vyučujících dle dlouhodobých pobytu v zahraničí. Na uspořádání
dat měla málo času. Bohužel se novináři často střídají, takže není možné zaručit, že budou
žebříčky příští rok v pořádku.
Možná bychom měli zopakovat průzkum absolventů.
Profesor Mejstřík navrhl, že bychom měli pozvat redaktorku na IES ještě i se zástupci jiných
škol, nebo ČSE a probrat s ní metodiku osobně případně vymyslet „tahák“ na velký titulek. Dr.
Gregor řekl, že předešlý redaktor Němeček na podobné nabídky nereflektoval
Pracovníci LN nakonec žádné konkurenční žebříčky nevytvářeli, jak původně proklamovali.
Sekretariát bude nadále pracovat na zlepšení webu IES.
10/ Věda
Dr. Horváth zpracovává nové hodnocení časopisů a knih (skupiny A B C D).
Výsledky RIV se nyní promítají do výzkumu, specifického výzkumu, žebříčků a vzdělávací
činnosti. Dr. Gregor je nakloněn publikování absolventských prací v zahraničních
nakladatelstvích. Vedení se shodlo, že otázka bude tématem další porady a že na toto téma
nepanuje jednotný názor.
Ing. Hollmannová připomněla, že bychom měli zlepšit naše časopisy, zejména včasnost vydání.
11/ IT
Proběhlo jednání s novým šéfem CIVTu Ladislavem Ježkem, který připraví zadání auditu.
Měl by se udělat upgrade nových Office a nainstalovat WINZIP a případně posílat další nápady.
Bude probíhat monitoring našeho CIVT. Veškerá komunikace s CIVT by měla jít emailem a
v kopii panu Ježkovi.
Dr. Novák zkontaktoval firmu Urkund a zprostředkoval nabídku antiplagiátorského software pro
anglický jazyk pro FSV UK. Věc je nyní v jednání vedení FSV UK.
12/ Různé
Bylo vyhlášeno a proběhne výběrové řízení na nové vedoucí kateder.

Schůze pléna IES se bude konat 21.2.2011 v 11.00.
Zapsala:M.Klajblová
Ověřili: PhDr. M.Gregor, Ph.D.

