PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU 2014/15
Dne: 29.9.2014
Účast:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
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Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
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Jiří Novák, Ph.D.
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Julie Chytilová Ph.D.,
Ing. Irena Kemény
Ing. Karel Sladký, CSc.
Petr Janský, M.Sc.
Ing. Ivo Koubek
prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
PhDr. Natálie Švarcová Ph.D.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
JUDr. Eva Bogrenová
PhDr. Jaromír Baxa
PhDr. Pavel Vacek Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka
Ing. Monika Hollmannová
PhDr. Petr Hedbávný
Mgr. Ing. Vilém Semerák PhD.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Jiří Novák Ph.D.
RNDr. Tomáš Bárta Ph.D.
PhDr. Jiří Schwarz
Ing. Petra Dědková
další zástupci doktorandů
Omluvili se:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.,Michal Bauer, Ph.D., , Ing. Barbara
Pertold-Gebická Ph.D., Doc. Roman Horváth, Ph.D., Dr. Zdeněk Drábek, Mgr. Jan Šolc, Mgr. Magda
Pečená

1/ Zahájení - PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil plénum, uvítal přítomné a popřál úspěšné zahájení ZS
2014/15.
Informoval přítomné o revizi webu IES plánované na podzim 2014. Jednou z hlavních změn
bude, že stránky kurzů na IES budou nyní ryze přehledové/propagační a nikoli funkční stránky
pro frekventanty kurzů. Zdůraznil nutnost vést vše v SISu jako centrálním místu pro studenty a
doporučil využívat Moodle, který umí spravovat velká množství souborů, umí hodnotit úkoly a
zajišťuje ochranu osobních údajů. Upozornili, že po přechodu na nový web nebudou viditelné
přiložené soubory (budou ale dostupné přes e-Control stejně jako nyní) a proto požádal

vyučující, aby si postupně uložili všechny nezbytně nutné soubory pověšené u svých předmětů
do SIS či Moodle.
Poprosil zároveň, aby se využíval SIS pro hromadná emailová oznámení studentům v daném
kurzu.
Informoval rovněž o připravované změně zpracování auditu výuky za LS 2013/14. Pravidelné
bonusy za výuku byly již nyní promítnuty do základních platů a bonusy za výuku budou více
strukturovány na základě hodnocení kurzů.
Vyzval přítomné, aby zaslali případné návrhy na zajištění nezbytných databází dat pro studenty
k rukám ing. D. Schnellerové na sekretariát, aby se mohly zveřejnit na stránce Studium/Databáze
a knihovny.
Ohledně aktuálně podaných žádostí o inovace kurzů bylo s proděkanem dojednáno, že žádosti
pro LS AR14/15 budou proděkanem zohledněny a riziko, že podpora ze strany MŠMT nedorazí,
půjde na vrub IES.
Ukázal přítomným aktuální statistiky zapsaných studentů do jednotlivých programů k 29.9.2014
a porovnal a diskutoval meziroční změny:
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Vyzval vyučující k propagaci našich programů na SŠ a informoval je o možnosti čerpání
podpory na prezentace ekonomie u ČSE (tzv. projekt Experti do škol). Představil přítomným Ing.
Petru Dědkovou, která nově koordinuje propagaci IES. Krátce diskutoval strategii propagace,
spočívající zejména v intenzivní komunikaci s vybranými gymnázii a mezinárodními školami
v ČR. Informoval o novém Open Day, organizovaném v září čistě pro zástupce mezinárodních
škol a dále o přípravě akviziční stránky studujIES.cz.
PhDr. Lenka Šťastná Ph.D. bude nově koordinovat zahraniční styk za IES a program CSF.
Dále zmínil přijetí Ing. Pavly Hilerové do Oddělení vědy a její roli koordinátorky evropských
projektů a Norských fondů.
Informace ohledně správy budovy předala přítomným ing. M. Hollmannová. V souvislosti
s opravami po havárii vody bude probíhat malování vestibulu a to především o víkendech, tak,

aby se minimalizovala možnost úrazů. Díky tomu bude dva týdny postavené lešení ve vestibulu
budovy.
V místnostech vyučujících proběhne v nejbližší době výměna 24 starších počítačů a instalace
nových Windows.
2/ informace o magisterském studiu – Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc., Jiří Novák Ph.D.
Prof. Dědek informoval přítomné o náporu končících magisterských studentů u SZK a s tím
související velkou administrativou. Vlastní komise u SZK musí mít 2 podkomise, které se
zabývají obhajobami DP a SZK musí probíhat více dnů, nicméně takováto organizace se zdá být
optimální a zvládnutelná.
Jako motivující vyzdvihl možnost studentů na bakalářském stupni studovat předem i magisterské
volitelné předměty s tím, že jim jsou uznány na jejich navazujícím magisterském stupni.
Pokud se týká uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí, naši studenti mají možnost nechat
si předměty uznat bud jako zahraniční výjezd (tj. volitelný předmět) nebo jako součást našeho
programu, jsou-li předměty obsahově ekvivalentní našim existujícím kurzům.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D informoval o návrhu na reakreditaci našich programů, který poprvé
zohlední obhajobu DP jako primární část SZK, s tím, že doprovodnou součástí by se mohl stát
jeden souhrnný předmět.
Jiří Novák Ph.D. informoval přítomné o počtu studentů placeného programu MEF a zdůraznil, že
klíčová je v budoucnu propagace placených programů, kontakt s konkrétními osobami
v zahraničních školách. Dle jeho názoru v tomto směru chybí jasně definovaná výše rozpočtu a
kompetence k prosazení určitých věcí.
3/ informace o bakalářském studiu –– Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc., RNDr. Michal
Červinka, Ph.D.
Úspěšně proběhl letošní seznamovací E-go kurz pro první ročníky. Dr. Petr Janský se nabídl, že
by případně příští rok pomohl s dozorem během víkendu.
Doc. Cahlík informoval přítomné o proběhlých SZK, letos v létě končilo 90 absolventů.
Placený BEF program je stabilizovaný a podmínkami se přibližuje bakalářskému studiu, přičemž
se zpřísnila kritéria pro přijetí.
Jiří Novák Ph.D. vznesl do diskuze ke zvážení, zdali by nebylo možné prosadit v budoucnu
přijetí do českého programu bez SCIO testů s tím, že by se ověřila úroveň matematiky na dané
specifické SŠ.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. navrhuje, aby se vytvořila do českého programu alternativa SCIO
testů pro studenty studující např. IB. Martin Gregor diskutoval smysl přijímacího SCIO testu
z Matematiky – ověřuje mj. připravenost pro výuku Matematiky I-IV v českém jazyce. Pokud by
tedy uznání IB jako ekvivalentního SCIO testu bylo za účelem vyhnutí se SCIO testu
z Matematiky (neboť dotyčný se Matematiku na SŠ učil anglicky), pak se problém pouze
odsouvá do 1. ročníku, neboť dotyčný by při vstupu na školu čelil ještě většímu nároku co se týče
znalosti české terminologie v Matematice, než byly nároky dle SCIO testů.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. současně informoval přítomné o zavedení systému záloh na
školné s možností slevy při doplatku školného pro přijaté studenty BEF programu.
Diskutoval rovněž zavedení 2 termínů pro odevzdání přihlášek na placené programy.

4/ informace o doktorském studiu – Prof. Ing. Jan Ámos Víšek, CSc.
Příští rok se dočká doktorské studium 20. výročí existence. K dnešnímu dni máme 13
nastupujících nových doktorandů. Stávající doktorandi vyšších ročníků poměrně hodně přerušují,
neboť jsou na ně kladeny před dizertací vysoké publikační nároky.
PhDr. Jiří Schwarz vznesl bod do diskuze, zdali právě grantový systém GAUKu není důvodem
prodlužování PhD studia.

Letos by měli jít k závěrečné doktorské zkoušce 3 doktorandi, loni proběhly 4 úspěšné obhajoby.
Z CDS odchází letos Jana Votápková a Lubomír Cingl, agendu po nich přeberou další osoby,
celkem by jich mělo být 6.
Prof. Víšek vyzval školitele, aby motivovali své doktorandy ucházet se o grantovou podporu
v GA UK.
Upozornil, že by bylo vhodné zvýšení hranice odměňování pro PhD studenty ze strany UK.
5/ Propagace – Ing. Petra Dědková
Informovala přítomné o každoročně proběhlých dvou Dnech otevřených dveří a nově třetím pro
zahraniční studenty, který proběhl poprvé dne 29.9.2014. Tento nový Den otevřených dveří měl
odlišný program než je obvyklé, zahrnoval jak prezentace podrobností programu BEF a
vyučujících, tak i osobní rozhovory se zájemci po celý den.
Současně uvedla, že FSV nově pověřila Oddělení zahraničních styků, aby jezdilo na konference a
propagovat programy všech institutů. Vyhodnocení a zpětná vazba této aktivity bude možné až
během následujícího roku.
Za účelem propagace placeného programu BEF se letos oslovily všechny zahraniční střední
školy v Čechách. Poděkování náleží paní Bogrenové, která velmi IES v této propagaci pomáhá a
připravuje cestu, jak IES může získat možnost udělat propagační kampaň ve Skandinávii. Cílem
je dosáhnout navýšení počtu přihlášek BEF programu na cca 50.
Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

