PORADA VEDENÍ IES
Dne: 14.9.2011
Účast:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Monika Klajblová
Omluveni: Prof. Ing. Karel Janda, M.A.,Dr.,Ph.D., Roman Horváth, Ph.D. Jiří Novák, Ph.D.,
Ředitel institutu PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil poradu a uvítal přítomné.
1/ Bakalářské studium – doc. Cahlík
Doc. Cahlík informoval o udělení akreditace pro bakalářské studium programu Ekonomické
teorie s novým názvem oboru Ekonomie a finance a rovněž do na dostudování stávajících
studentů oboru Ekonomie obojí, do 31.10.2015. Upozornil, že pro další akreditace je třeba
nových habilitací. Proběhla diskuse o očekávaném systému akreditací v novém zákonu o VŠ.
Proběhly státní zkoušky. Nově se vše administruje přes SIS – vkládání a stahování závěrečných
prací, posudků a protokolů, stejně tak jako kontrola splněných kreditů. Doc. Cahlík děkuje všem
zaměstnancům a doktorandům za zpracování posudků na bakalářské práce.
Co se týče změn v bakalářské Karolince, zjednodušilo se započítávání povinností u předmětů,
které nejsou povinné. Nyní je povinný již jen jeden jazyk a druhý je povinně volitelný.
Doc. Cahlík by rád sjednotil srovnání kreditů tak, aby cca 1 kredit odpovídal 30 hodinám práce –
bude zmíněno na schůzi pléna a několik předmětů uvedeno jako příklad. Dále se diskutovalo o
odpovídajícím počtu kreditů za absolventskou práci (resp. za seminář k bc./mgr. pracím).
Kreditové ohodnocení bude diskutováno s proděkanem pro studijní záležitosti.
Bakalářské studium v předchozím semestru mělo dobré hodnocení studentů.
2/ Magisterské studium – doc. Dědek
Doc. Dědek uvedl, že státnice letos probíhaly poprvé bez indexů. Změny v SISu provázejí ještě
drobné nedostatky, např. při kontrole splnění počtu kreditů před státní zkouškou.
V červnu se státních zkoušek zúčastnilo 30 a v září 20 studentů – jeden student po vylosování
otázek ze zkoušky odstoupil.
V hodnocení studentů byl problém s předmětem ing. Zajíčka JEM050 Economic Policy. Stížnosti
byly především na nedodržení přesného rozvrhu a častých pozdních příchodů. Dr. Vacek sdělil
výsledky ještě dodatečného průzkumu mezi jeho studenty. Dr. Bauer uvedl, že ing. Zajíček jako
ředitel Laboratoře experimentální ekonomie (LEE) organizuje řadu zajímavých akcí a
zprostředkovává atraktivní hostující profesory za zahraničí. LEE propojuje tak VŠE, IES FSV a
CERGE-EI. Pro velkou vytíženost ing Zajíčka bylo dohodnuto, že v zimním semestru nebude
vyučovat kurz Industrial Organisation a v letním semestru se ještě dohodne systém zkoušení.
3/ Doktorské studium - prof. Víšek
Prof. Víšek informoval, že máme celkem 71 Ph.D. studentů, z toho 17 nově přijatých. Dále
zmínil hlavní body z proběhlé Oborové rady IES FSV UK:

1) doktorandi budou vedeni tak, aby obhájili pokud možno do pěti let od začátku studia
2) když budou hodnoceni dvakrát B, bude navrženo jejich vyloučení
Ph.D. studenti mají povinnost chodit na doktorské obhajoby a publikovat. V prvním roce se
vyžaduje WP vycházející z přepracované kvalitní diplomová práce.
Dr. Bauer uvedl, že je třeba posuzovat splnění publikačních požadavků individuálně, neboť
někteří z nich se zabývají dlouhodobějšími projekty, na které si třeba i sehnali financování. Prof.
Víšek s tím souhlasí a dodal, že odpovědnost je i na školitelích.
Co se týká výuky doktorandů, bude nadále od nich vyžadována a hodnocena. Na ostatních
vysokých školách výuka seminářů doktorandy běžně probíhá a dokonce je součástí akreditací. Za
jejich výuku bude opět odměna.
4/ Novinky na IES - dr. Gregor
Následně byly shrnuty novinky na IES za poslední půlrok:
Přijímací řízení
Došlo k mírnému zvýšení percentilu nutného pro přijetí (nyní 80.1, nepřetržitý růst hranice od
roku 2008). Dle údajů SCIO IES zaznamenalo nejvyšší průměrné MAT skóre uchazečů na IES z
celé ČR (19 fakult v ČR).
Byla upravena struktura Dnů otevřených dveří na jarní (formální) a letní (neformální s
interaktivními workshopy). Více viz web IES, Sekce Zájemci.
Do nově otevřeného programu BEF se přihlásilo 32 uchazečů. Přesný počet nových studentů
bude znám po zápisu.
Došlo k nárůstu počtu stipendií MZV a MŠMT pro MEF studenty; dále bude OZS FSV
zprostředkovat přihlášky studentů, kteří mají zájem o Joint Japan/World Bank Scholarship.
Od následujícího roku bude probíhat společně s CERGE propagace společného mgr. studia s
CERGE (spočívající v uznávání ekvivalentních kurzů) a to na MFF, ČVÚT FJFI, FFÚ VŠE a
v Bratislavě.
Proděkan pro PR dr. Láb oživuje jednání o žebříčcích škol s redaktory HN.
Extra kurzy
IES nabídlo 4 nové kompaktní kurzy zahraničních přednášejících:
1. Topics in Experimental Economics: Andrew Schotter (Professor, New York University)
2. Selected Topics in Financial Intermediation: Marie Hoerova (Economist, Financial Research
Division, European Central Bank)
3. Customer Relationship Marketing and Management: Diana Luck (London Metropolitan
University)
4. Macroeconomics with Microfoundations: Ctirad Slavík (Frankfurt University)
V LS úspěšně proběhly poprvé nové kurzy, které zařazujeme do stálé nabídky:
1.
2.
3.
4.

Strategic Management – Petr Balcar
Advanced Data Analysis in MS Excel – Jakub Mikolášek
Topics in Law and Regulation – Juraj Alexander
Real Estate Investment – Tomáš Jandík, Pavel Streblov

Pro nové Karolinky byly vypsány nově: Mathematics for Economics (Anna Kochanova) a
Economics of Transition (Nagriza Maksudova). V roce 2012/13 bude kurz History of Economic
Thought pravidelně učit Julius Horváth (Central European University).
Rozběhnulo se testování absolventských prací systémem Urkund (antiplagiátorský systém).

Probíhá diskuse o uspořádání teaching module pro MASTER Production (Azerbajan National
University students).
Lidé
Byla podána habilitace dr. Romana Horvátha. Byl vypsán konkurz na 3 research fellowships (0,2
úvazky). Dr. Barbara Pertold-Gebická získala částečnou post-doc pozice na Aarhus University na
2 roky a bude dále členkou IES se zařazením VP1.
Probíhá jednání o Fulbright Scholarship Charlese Linda z Cornellu (P. Vacek)
Doc. Benáček se ujal garance IEPS programu a přislíbil zahrnutí Principles of Economics I mezi
povinné předměty, čímž se vyřeší dlouhodobý problém slabší připravenosti IEPS studentů na
ostatní kurzy na IES.
Rozšířil se počet teaching fellows z CERGE (tj. PhD studenti z CERGE, kteří získali externí
financování od amerického sponzora na výuku na IES):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nargiza Alimukhamedova: Economics of Transition (BA) - Spring 2012
Iuliia Brushko: Financial Economics (BA) - Spring 2012
Eva Hromádková: Advanced Macroeconomics (MA) - Fall 2011
Vahagn Jerbashian: Introductory Macroeconomics (BA) - Spring 2012
Anna Kochanova: Mathematics for Economists (BA) - Fall 2011
Tomas Lichard: Introductory Macroeconomics (BA) - Fall 2011
Pavla Nikolovova: Introductory Econometrics (BA) - Fall 2011

Ceny
Cena za tvůrčí počin UK – prof. M. Sojka in memoriam (nominace IES).
Global Development Network (World Bank) Award, 1. místo – T. Havránek.
Cena Otto Wichterleho – M. Bauer.
Cena České ekonometrické společnosti, 1. místo – J. Baruník.
Finance
Odměny za výuku a agendu nově probíhají v půlročním (nikoli ročním) rytmu.
Byla zajištěna nová sponzorská podpora pro M. Bauera a J. Chytilovou (Renomia Chairs) a pro
R. Horvátha (ČSOB Chair).
Společně s CERGE bude podán projekt UNCE na financování mladých výzkumníků,
předpokládáme zapojení 4-7 zaměstnanců IES.
Řada mgr. studentů uspěla se svými DP a publikovala je v německých nakladatelstvích VDM a
Lambert.
Rozvoj
Po delším zvažování bylo odloženo jednání o MBA s certifikací s Katz Business School,
University of Michigan, na neurčito.
Byla uzavřena a rektorem UK podepsána smlouva potřebná k akreditaci programu Corporate
Finance and Strategy s University of Strasbourg.
Proděkanovi pro rozvoj byly detailně spočítány a zaslány prostorové požadavky a následně bylo
vedení IKSŽ požádáno o sdílení místností v Hollaru v případě urgentní potřeby.
Výzkum
Byl podán projekt Centra Excelence (s VŠE, CERGE, UTIA) a projekt pro Omega TAČR
(společně s EEIP, a.s.).
V přípravě je workshopu s EACES na podzim 2012 (včetně možného special issue Economic
Systems) – organizuje dr. Horváth.

Nový interní materiál o hodnocení publikací na IES bude podroben další diskusi ve vedení IES a
poté dán k diskusi všem zaměstnancům.
PR
Web nyní v revizi, dochází ke kontrole anglické verze, nová je sekce Příležitosti.
Kniha s příspěvky k výročí 20. let IES by se měla nyní finalizovat.
Úspěšně bylo zorganizováno ICT Fórum, společný program IES FSV UK a Telefonica O2 CR.
IES web plní funkci mimořádně funkčního média - za období 1.1.-23.6. obsahuje 188 zpráv.
Na adrese IES (Opletalova 26) sídlí nově Centrum aplikované ekonomie, o.s. (sdružení
současných doktorandů IES, kteří rozvíjejí především tzv. zIndex).
Zapsala:M. Klajblová
Ověřil: PhDr. M.Gregor, Ph.D.

