PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2011/12
Dne: 20.2.2012
Účast:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
Julie Chytilová, Ph.D.
RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Jiří Novák, Ph.D.
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa
PhDr. Martin Netuka
PhDr. Ladislav Krištoufek
PhDr. Tomáš Havránek
PhDr. Jiří Schwarz
PhDr. Jiří Kukačka
Ing. Monika Hollmannová
Ing. Ivo Koubek
Ing. Irena Kemény
Mgr. Milan Ščasný PhD.
Petr Janský, M.Sc.
JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Martin Kopeček
Omluvili se:
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., PhDr. Roman Horváth, Ph.D.,Ph. D., prof. Ing. Lubomír
Mlčoch CSc., Ph.D., Mgr. Tomáš Holub, Ph.D, PhDr. Ing. Petr Jakubík Ph.D., Prof. Ing.
Miloslav Vošvrda, CSc., PhDr. Jan Šolc, PhDr. Adam Geršl, Ph.D., prof. Ing. Luděk Urban
CSc.,Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc., Doc. Ing. Pavel Mertlík, Doc. RNDr. Ondřej Kalenda,
Ph.D., PhDr. Jakub Seidler, PhDr. Jana Votápková, Ing. Karel Sladký, CSc., PhDr. Lenka
Šťastná, Ph.D., Mgr. Michaela Gloverová, PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

1/ Zahájení
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil plénum, uvítal přítomné a popřál úspěšné zahájení LS
2011/12.

2/ informace o českém a placeném bakalářském studiu –– Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
a) BC SZK proběhly dne 25. ledna 2012, jeden student absolvoval úspěšně a druhý bude zkoušky
opakovat.
b) BEF – zkoušky z matematiky složili dva studenti a jedna zkouška byla uznána. Ostatní
studenti u zkoušek neuspěli. Byl vytvořen nový doplňující kurs matematiky JEB122 Introductory
Mathematics pro tyto studenty.
Dr. Červinka podotkl, že by se pro nové anglické předměty měla udělat revize záměnností, aby
se čeští studenti nezapisovali na stejné předměty v angličtině.
Pan ředitel uvedl, že Vědecká rada FSV UK schválila rozšířený seznam našich vyučujících na
státnice. Bude nyní možná vzájemná zastupitelnost.

3/ informace o magisterském studiu – prof. ing. Oldřich Dědek, CSc.
Dr. Gregor poblahopřál prof. Dědkovi ke jmenování profesorem.
MGR SZK proběhly dne 2.2.2012, úspěšně absolvovalo 13 studentů a 3 budou zkoušku
opakovat. Studium nadále probíhá bez indexů, vše musí být evidováno v SISu UK. Systém zatím
není dobře doladěn, není schopen rozlišit změny způsobené diferencemi mezi Karolínkami
předchozích let.
Studentům, kteří mají zájem, je umožněno studovat dříve magisterské předměty v bakalářském
studiu. Pokud si je nevykáží ve stávajícím studiu, budou jim pak předměty uznány ve studiu
magisterském.
Občas se vyskytnou problémy s nostrifikacemi diplomů z bývalých republik Sovětského Svazu.
Pravidlo nostrifikací je existence shodných předmětů na odpovídající úrovni. Tj. nejsou
nostrifikovány diplomy z manažerských a obchodních VŠ aněkteré pětileté vysokoškolské
studium je nostrifikovatelné na UK pouze jako studium bakalářské. Neuspokojené žadatele
odkazuji na VŠE, sdělil prof. Dědek.
4/ informace o placeném magisterském studiu MEF – Jiří Novák, Ph.D.
V současné době studuje v prvním ročníku 18 studentů a 29 ve druhém ročníku. Daří se zvyšovat
povědomí o našem studiu. Do přijímacího řízení na oba nabízené placené programy se přihlásilo
okolo 75 studentů. Bohužel z přijatých pak nastoupilo podstatně menší množství. Ostatní dali
přednost konkurenčním programům na jiných VŠ.
Bude končit pětileté období plateb pro stipendisty. Jedná se o jeho pokračování, MŠMT má
s námi dobré zkušenosti.
Byla uskutečněna schůzka s novým vedoucím zahraničního oddělení mgr. Martinem. Na základě
schůzky budou uskutečněny nové propagační metody a orientace nejen směrem na východní
země. V současném BEF jsou i studenti z USA, Velké Británie, Turecka a dalších zemí.
Dr. Novák navrhl možnost čtyř stupňových slev na školném 0%, 25%, 50% a 75% podle kvality
kandidátů.
5/ informace o doktorském studiu – Prof. Ing. Jan Ámos Víšek, CSc.
V LS máme celkem 72 studentů, 16 nově přijatých. Oborová rada rozhodla o snížení stipendia
u 18 doktorandů kvůli neplnění studijních plánů (publikace). Zítra se Oborová rada sejde, aby
stipendia zvýšila u osmi doktorandů, kteří již podmínky pro udělení stipendia splnili.

IES je druhý institut, který má největší počet doktorandů. Nejlepší studenti jsou odměňováni ze
specifického výzkumu (28 studentů). Rovněž probíhá soutěž GAUK, kde se úspěšnost našich
studentů pohybuje okolo 50%.
Pan profesor Víšek na závěr poděkoval všem z Centra doktorských studií.

6/ Erasmus – PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
V loňském roce se kvůli nedostatku financí krátily měsíce pobytu z deseti na pět a z pěti na tři.
Limit na FSV na rok 2012/2013 činí 920 studentoměsíců (tj. zhruba 184 vyslání v délce jednoho
semestru). V současné době jsou kvóty pro každý institut zvlášť podle nového vzorce, v němž je
zahrnuto celkové vyjetí studentů do zahraničí, počet Erasmus smluv a počet přijatých studentů ze
zahraničí v rámci Erasma. My jsme získali 44 pětiměsíčních pobytů pro 25 univerzit a 17
náhradních míst.
Výběr na IES: bude preferována seniorita, průměr a brán ohled na žebříček partnerských
univerzit.
Původní pravidla byla, že se mohou hlásit jen studenti do průměru 2,0, která byla nyní změněna
s tím, že se mohou přihlásit všichni studenti. Platí přitom, že studijní průměr do 2,0 je jedním z
hodnotících kritérií a studenti, kteří jej přesáhnou, budou ve srovnání s těmi, kteří jej splní,
v
horší výchozí pozici. Konečné rozhodnutí o nominaci studenta na pobyt v rámci programu
Erasmus je v kompetenci příslušné výběrové komise. Všechny informace k Erasmu jsou uvedeny
na stránkách IES i FSV.
Studijní průměr do 2,0, který se počítá výhradně na základě dosavadního studia na FSV podle
výpisu ze SIS, a to aritmetickým průměrem všech dosažených známek se započítáním uvedených
hodnocení "neprospěl(a)" (v hodnotě 4).
K hodnocení a zapisování neúspěšných pokusů, neomluvených termínů zkoušek proběhla
diskuse. Pravidla a instrukce budou zpracována během letního semestru a budou všem rozeslána
mailem.
6/ Propagace, finance, věda a výzkum, - PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
a) Propagace - IES má prvenství v žebříčku Hospodářských novin, po loňském druhém místě.
Žebříček ale sdružuje mnoho VŠ s různými programy a není postaven na úplně vypovídajících
kritériích kvality. Příští rok můžeme dopadnout zcela jinak. Je to určitě ale výborné
marketingové hledisko pro střední školy.
Proběhla online diskuse na www.jobs.cz, na kterou odpovídala ing. Hollmannová, které tímto
děkuje. Dále byla uskutečněna kampaň na středních školách a dobře hodnocený Den otevřených
dveří.
Pro všechny uchazeče, studenty, absolventy a veřejnost máme funkční a stále aktualizovaný web,
dobře organizovanou skupinu Alumni a různé prezentace našeho institutu.
b) Finance - Finanční situace bude pravděpodobně o něco horší kvůli škrtům ministerstva.
Máme ale vysokou kvalitu výuky, širokou publikační činnost, takže zatím snad nebudou dopady
pro nás tak vážné. Rozpočet FSV zatím není k dispozici.
c) Věda a výzkum - Naši vyučující byli úspěšní s projekty GAČR. Dostali jsme několik grantů
včetně podílu na velkém grantu Excelence. Bude zavedena nová institucionální podpora
PRVOUK (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), do kterého budeme zapojeni
v rámci univerzity společně s CERGE.

d) Roční odměny interních zaměstnanců - Dále budou sledovány a odměňovány aktivity jako
je vedení absolventských prací, výzkum, vedení Ph.D. seminářů a méně standardní výuka.
Bude rovněž upraven bonusový systém pro interní zaměstnance. RIV body jsou pro nás stále
důležité z hlediska finančního zhodnocení pro VŠ, ale vznikne nové kritérium výzkumu pro
články. Je založeno na rekurzivním impakt-faktoru (tzv. Article Influence) a časopisy budou
rozděleny do kategorií A+,A, B, C, D a E.
Přesná kritéria a seznam žurnálů bude rozeslán všem zaměstnancům mailem. V případě více
autorů a více afiliací platí, že zahraniční autor se nepočítá jako poloviční a podíl domácích
afiliací se dělí proporčně.

8/ Různé:
V diskuzi byly zmíněny problémy se stipendii doktorandů v rámci celé FSV. Náprava bude
v letošním roce. Peníze vytvořené krácením stipendií by měly být rozděleny na PhD. studenty
jednotlivých institutů, které by si s nimi měly hospodařit samy.

Zapsala: M. Klajblová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

