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» Vážení čtenáři,
kdykoli se mne někdo neobeznámený zeptá, co vlastně znamená Institut
ekonomických studií, odpovím, že jde
o náročné, rigorózní a mezinárodně
kompatibilní studium ekonomie a financí. Potvrzují to nejen naše úspěchy
na poli mezinárodního výzkumu, ale
i lehkost, s jakou naši studenti přecházejí na špičkové evropské školy.
Naši identitu charakterizují už studenti, kteří k nám nastupují. Navzdory demografickému propadu a zhoršující
se úrovni středoškolské matematiky
se snažíme brát jen nejvíce motivované a připravené uchazeče. Loni jsme
přijímali jen prvních 20% ze všech,
kdo dobrovolně absolvovali SCIO test
z matematiky. Náš výběr je proto zúžen na maximálně jednotky procent ze
všech maturantů.
Snažíme se neustále zvyšovat kvalitu
studia, které je převážně v angličtině
už i na bakalářské úrovni. Zlepšujeme

i nabídku kurzů. Před Vánocemi přednášel kurz o aukcích Jakub Kastl z Princetonu, kurz o kvantitativních financích
měl předtím i Martin Burda z Toronta
a o finančním zprostředkování přednášela Marie Hoerová z Evropské centrální
banky.
Potěšilo nás, že centrum excelence,
na němž se podílíme se sesterským
CERGE-EI, bylo jedním z pěti nejvýše
hodnocených na celé univerzitě. Kdo
by čekal, že se ekonomie stane jednou
z hlavních oblastí výzkumu na Univerzitě Karlově, a to vedle studia leukocytů,
supramolekulární chemie, dynamiky
biodiverzity a antiky a středověku? Naši
studenti, absolventi a učitelé získali navíc i celou řadu významných cen
za výzkum – Cenu Josefa Hlávky, Cenu
Ministra školství, Mladý ekonom, Cena
Karla Engliše, Energy Economics Contest a mnohé další, zmíněné v detailu
v newsletteru.

Zpracovali jsme dvě průlomové expertní studie pro Evropskou komisi, které
rigorózně analyzují dvě horká témata
veřejné politiky, efektivitu lůžkové péče
a participaci žen na trhu práce. Jako jediná domácí akademická instituce se
účastníme predikce makroekonomických indikátorů na MFČR. Organizovali
jsme i odborný školící program na témata hospodářské politiky pro britskou
ambasádu.
I když jsme malá škola, celá řada úspěchů a zajímavých novinek se do newsletteru nakonec nevešla. Sledujte proto
náš facebook, kde se v reálném čase
o nás dozvíte nejvíce.
Inspirativní čtení
Vám přeje

Martin Gregor
ředitel IES FSV UK
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» NEJLEPŠÍ VÝZKUM V ROCE 2014
Jedním z pilířů IES FSV UK jako elitního vědeckopedagogického pracoviště je kvalitní výzkum s cílem
prosadit se v mezinárodní konkurenci. Pro podporu výzkumného
potenciálu využíváme komplexní
hodnocení vědeckých žurnálů. Jedná se o mimořádně náročné schéma
s šesti kategoriemi (A+, A, B, C, D, E),
které se v hlavních parametrech neliší
od schématu jiných prestižních škol.
Nejlépe hodnocené práce spadají
do dvou nejvyšších kategorií A+ a A.
Hlavním kritériem pro zařazení do kategorií je tzv. Article Influence Score
(rekurzivní impakt faktor), měřený
v nejuznávanější celosvětové databázi Web of Science.
Seznamte se s nejlépe hodnocenými
pracemi, které byly přijaty do časopisů či publikovány v roce 2014.
Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Pertold-Gebická, Barbara (2014) Parental
Background and Other-Regarding Preferences in Children, Experimental Economics, 17(1): 24-46

Schopnost těšit se z prospěchu druhých pomáhá vzájemné spolupráci
a potažmo i ke společenskému blahobytu. V této práci se zkoumá, nakolik
rodinný původ brání schopnosti spolupracovat. Odpověď pomůže pochopit,
proč se sociální nerovnosti dědí a přetrvávají po generace. Výzkum byl založený na experimentech, které měřily
sociální preference u dětí ve věku 4-12
let v České republice. Ukázal, že zatímco malé děti jsou sobecké, s přibývajícím věkem myslí na ostatní čím dál

více. V raném dětství se přitom objevují
zásadní rozdíly – děti rodičů s nízkým
vzděláním jsou sobečtější, zlomyslnější
a méně se chtějí dělit. Výsledky lze využít při tvorbě programů zaměřených
na děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí.

Burda, Martin; Harding, Matthew;
Hausman, Jerry (2014) A Bayesian Semi-Parametric Competing Risk Model with
Unobserved Heterogeneity, Journal of
Applied Econometrics, v tisku

Tento článek navrhuje nový statistický
model, kde ukončení daného procesu
(např. trvání nezaměstnanosti jednotlivce) může být různého typu (např. návrat do původního zaměstnání vs. nové
zaměstnání). Tyto různé typy mohou
být korelované mezi sebou a mohou
být korelované i s osobními charakteristikami. Model lze použít pro analýzu jednotlivých typů nezaměstnanosti
a jeho strukturální povaha umožňuje
provést i myšlenkový experiment spočívající ve změně výše podpory v nezaměstnanosti. Konkrétně při provedení
tohoto experimentu model předpovídá, že míra nezaměstnanosti je neelastická ke mzdě.
Cobham, Alex; Janský, Petr; Mainzer,
Markus (2014) The Financial Secrecy
Index: Sheding New Light on The Geography of Secrecy, Economic Geography,
v tisku

Práce se věnuje tzv. indexu finančního
tajemství, který hodnotí země podle
úrovně finanční netransparentnosti.

Index se skládá ze dvou částí - skóre
tajemství a skóre velikosti. Skóre tajemství je sestaveno z mnoha mezinárodních indikátorů, které zohledňují
různé aspekty finančního tajemství,
např. anonymní vlastnictví společností
a rozsah mezinárodní právní spolupráce. Skóre velikosti zohledňuje důležitost země či jurisdikce při zajišťování
finančních služeb pro nerezidenty. Index potvrzuje, že země nelze jednoduše rozdělit podle toho, zda jde nebo
nejde o daňové ráje, a že je vhodnější
uvažovat o škále finančního tajemství,
na niž se dají jednotlivé země umístit.
V závěru se zkoumá přímý vliv indexu
na politická vyjádření a diskutují se
jejich důsledky pro současné debaty
o zdanění příjmů vedené na půdě G8,
G20 a OECD.

a souvisejících energetických a potravinářských komodit. Při analýze širokého spektra relevantních komodit
(biopaliva, surová ropa, fosilní paliva,
zemědělské komodity) zjišťujeme, že
ceny etanolu a biodieselu statisticky
a ekonomicky významně nesymetricky reagují na změny cen jejich základních výrobních faktorů (etanol reaguje
na kukuřici a biodiesel reaguje na německý diesel). Síla cenového přenosu
mezi těmito oběma významnými páry
cen výrazně vzrostla během potravinové krize 2007/2008. Výsledky výzkumu
dokumentují výraznou závislost dynamiky cenového přenosu jak v čase, tak
v úrovni cenových hladin. Tyto závěry
jsou prakticky přínosné pro vytváření
krátko- a střednědobých politik podpory biopaliv i zemědělského sektoru.

Havránek, Tomáš (2014) Measuring Intertemporal Substitution: The Importance of Method Choices and Selective
Reporting, Journal of the European Economic Association, v tisku

Žikeš, Filip; Baruník, Jozef; Shenai, Nikhil
(2014) Modeling and Forecasting Persistent Financial Durations, Econometric
Reviews, v tisku

Jak mění domácnosti svoji spotřebu
v reakci na změny reálné úrokové míry?
Odpověď na tuto otázku má zásadní
význam pro odhadování vlivu různých
opatření hospodářské politiky. Znalost
reakce spotřeby je klíčová pro modely,
které slouží jako podklady pro přípravu
daňových reforem, změn úrokových sazeb centrálních bank i stanovení daně
z emisí oxidu uhličitého. Ekonomové se
ovšem na velikosti tohoto parametru
neshodnou a jejich odhady se řádově liší. Pomocí metody meta-analýzy
článek analyzuje několik tisíc těchto
odhadů a zjišťuje, že po očištění o různá vychýlení a chyby měření literatura
ukazuje na mnohem slabší reakci spotřebitelů na změny úrokové míry, než
jaká se obvykle uvažuje.
Krištoufek, Ladislav; Janda, Karel; Zilberman, David (2014) Price Transmission
between Biofuels, Fuels and Food Commodities, Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 3(8): 362-373.

Rozvoj biopaliv je jedním z klíčových
a současně kontroverzních přístupů
k řešení vzájemně provázaných problémů změny klimatu a potravinové
a energetické bezpečnosti. Článek se
zabývá vztahy mezi cenami biopaliv
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teorie vysvětlujeme základní vlastnosti
důležitých veličin na finančních trzích,
jakou je i volatilita, která je důležitá pro
měření rizika.
Žikeš, Filip; Baruník, Jozef (2014) Semiparametric Conditional Quantile Models
for Financial Returns and Realized Volatility, Journal of Financial Econometrics,
v tisku

Tržní riziko je jednou z nejvýznamněj
ších a nejvíce skloňovaných veličin
ve světě financí. Měřením tržního rizika
se zabývá mnoho významných ekonomů, nicméně stávající možnosti měření
jsou, jak ukázala dlouhotrvající finanční
krize, příliš omezující a nepřesné. V této
práci přinášíme novou metodologii pro
měření tržního rizika, která nepotřebuje omezující předpoklady a popisuje
data pozoruhodně dobře. Vzhledem
k jednoduchosti námi navrženého přístupu je metoda velmi dobře použitelná v praxi nejenom pro měření rizika,
ale i pro jeho řízení.

Vysokofrekvenční obchodování v posledních desetiletích výrazně změnilo
chování účastníků na finančních trzích.
Důležitým klíčem k pochopení cenové tvorby na finančních trzích se stalo
porozumění cenovým duracím, které
měří dobu mezi jednotlivými obchody. V práci přinášíme novou teorii pro
modelování cenových durací, která
díky své flexibilitě velmi dobře popisuje reálná data na různých trzích. Kromě
nové flexibilní metodologie, která nám
umožní lépe porozumět cenovým duracím, se nám v naší práci podařilo prokázat i důležité spojení mezi cenovými
duracemi a volatilitou. Pomocí této

» KONFERENCE - 2014 IES ECONOMIC MEETING
Již třetí IES Economic Meeting se konal 26. září 2014, tentokrát
ve spolupráci s International Network for Economic Research (INFER).
Ve svých příspěvcích se účastníci zaměřili na současnou situaci
v evropském bankovním sektoru a udržitelnost eurozóny jako takové.
Hlavním řečníkem konference se stal prof. Jakob de Haan (ředitel výzkumu
holandské centrální banky a profesor Univerzity v Groningenu), který
prezentoval výsledky svého posledního výzkumu o finanční stabilitě.
Další řečníci byli z institucí jako Univerzita v Ghentu, Univerzita v Tilburgu,
Evropská investiční banka a EIOPA (European Insurance and Occupational
Pensions Authority). Všechny příspěvky jsou podrobeny recenznímu
řízení a vybrané práce budou publikovány ve speciálním vydání časopisu
Open Economies Review.

» Z AHRANIČNÍ

SPOLUPRÁCE

V průběhu roku 2014 pokračovala
účast IES FSV UK na projektu ECOCEP (Economic Modeling for Climate-Energy Policy), na kterém se
podílí řada renomovaných zahraničních univerzit, jako jsou Oxford, Harvard, University of California Berkeley
a Toulouse School of Economics. Kromě toho IES FSV UK dále spolupracuje
s mnoha významnými zahraničními
univerzitami, například s New York
University, Imperial College London
a Warwick University a i s centrálními
bankami a mezinárodními institucemi, mj. s Mezinárodním měnovým
fondem, Evropskou centrální bankou,
Bank of England a Evropskou komisí.

» P OZICE IES FSV UK

V DATABÁZI REPEC

RePEc je nejrozsáhlejší databáze akademických ekonomů na světě. Spravuje 1,7 mil vědeckých článků z 2 100
časopisů a 4 000 předběžných verzí
vědeckých článků. Je zde registrováno
přes 42 000 autorů. IES FSV UK je v této
databázi aktuálně řazena mezi top
200-250 institucí v EU (z 2665). V žebříčku nejlepších českých ekonomů se
v první desítce v současnosti umísťují
tři odborníci působící na IES FSV UK
(dr. Tomáš Havránek, doc. Roman Horváth a prof. Karel Janda).
Mimořádným úspěchem je, že v žebříčku mladých ekonomů dle RePEC se
dr. Tomáš Havránek řadí na první místo
mezi akademickými ekonomy na světě, kteří ukončili studium v roce 2013,
doc. Roman Horváth se řadí na třetí místo mezi absolventy roku 2008
a dr. Ladislav Krištoufek se řadí na sedmé místo mezi absolventy roku 2013.
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» PROF. JAKOB DE HAAN - HLAVNÍ HOST

KONFERENCE IES ECONOMIC MEETING

Prof. Jakob de Haan, hlavní host naší
konference, nám v rozhovoru řekl
řadu detailů o svém výzkumu a o práci v centrální bance.
Jste vedoucím oddělení výzkumu
v nizozemské centrální bance. Čím se
ve svém výzkumu zabýváte?
Nezaměřuji se na jedno konkrétní
téma, ale na velmi širokou škálu otázek,
které jsou relevantní pro centrální banku. Takže se ve svém výzkumu věnuji
měnové politice jako celku. Aktuálně
pracujeme v bance na projektu forward
guidance. (Pozn. forward guidance je
nástroj používaný centrálními bankami
k uplatnění své síly v měnové politice
s cílem ovlivnit tržní očekávání budoucí
úrovně úrokových sazeb.) Také pracujeme na projektu v oblasti bankovního
dohledu, konkrétně zmíním náš článek
o penzijních fondech, protože centrální
banka má rovněž dohled nad penzijními fondy. Další články se zaměřují na finanční stabilitu, včetně toho, který jsem
dnes představil na IES Economic Meeting. Celkově tedy pracuji na tématech,
která jsou zajímavá pro centrální banku. Zároveň učím ještě jeden den v týdnu na univerzitě v Groningenu. Mojí
specializací je politická ekonomie, takže pokud se podíváte na mé publikace,
věnuji se i tématům jako jsou například
politické rozpočtové cykly, které samozřejmě nejsou, jak víte, v zájmu centrální banky, nicméně vzhledem k tomu,
že pracuji také na univerzitě, mohu se
soustředit i na jiná témata.
Jak si vybíráte témata pro výzkum?
Tak například na konferencích. Lidé zde
přicházejí s konkrétními otázkami, poslouchám prezentace nebo diskutuji
s ostatními kolegy. Často tak získávám
nové nápady pro výzkumný projekt.
A samozřejmě často nové myšlenky
vyvstávají z politických diskusí. Proč
například v současné době pracuji
na forward guidance? Protože se jím
nedávno začala zabývat ECB a otázkou
je, zda a jaký bude mít dopad. Bude mít
nějaký vliv na finanční trhy a na tržní
očekávání? Samozřejmě v případě ECB
nemůžete dělat zatím závěry, protože
se tímto nástrojem ECB zabývá příliš
krátkou dobu a to je důvod, proč jsme
se zatím zaměřili na Švédsko. Švédská
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Riksbank má totiž politiku forward guidance už dlouhou dobu a také čelí problému zero lower bounds. Švédsko je
velmi pěkným případem umožňujícím
prozkoumat, do jaké míry může mít forward guidance a nekonvenční peněžní
politika vliv.
Co považujete ve své práci za hlavní
výzvu?
Pokud děláte výzkum v centrální bance,
čelíte dvěma výzvám. Jednou z nich je
dělat kvalitní výzkum, aby se Vaše dílo
dostalo do velmi dobrých časopisů. Zároveň centrální banka není univerzita.
Takže výzkum, který děláme, by měl být
relevantní pro tvůrce měnové politiky.
A my, výzkumní pracovníci, bychom
měli nejen publikovat v mezinárodních
časopisech o tématech, která jsou relevantní pro centrální banky, ale také
přispívat k tvorbě hospodářské politiky.
Měli bychom dát jasně najevo, že jsme
užiteční pro centrální banku, neboť
zlepšujeme a zdůrazňujeme na základě
analýzy měnově-politická rozhodnutí.
Je ale velmi obtížné udržet rovnováhu, protože pokud chcete publikovat
v kvalitních časopisech, zabere vám to
hodně času. Není to tak, že jen napíšete
článek a během několika měsíců bude
zveřejněn. Trvá roky, než proniknete
do těch nejlepších časopisů. Zároveň,
pokud jedinou aktivitou mého oddělení budou velmi kvalitní publikace, moji
nadřízení nebudou spokojeni s mojí
prací. Proto musím najít správnou rovnováhu mezi dostatečným počtem
kvalitních publikací na relevantní téma
na jedné straně a vytvářením dostatečné aktivity v oblasti politik, které
pomohou vybrat správné rozhodnutí,
na straně druhé. Je to neustálá výzva,
neboť práce na vytváření monetární
politiky obvykle nepřinese publikaci.
Abych uvedl konkrétní příklad, v současnosti pracujeme na modelu nizozemského trhu s nemovitostmi, neboť
v brzké době je třeba rozhodnout o případném snížení LTV (loan-to-value ratio) a otázkou je, jaký bude mít snížení
LTV dopad na ceny nemovitostí. My
to nevíme, a proto jsme sestavili několik modelů, abychom dopad snížení
LTV uměli kvantifikovat. Věnovali jsme
tomu velké úsilí, byl to velmi náročný
úkol, do tohoto projektu bylo zapojeno

několik mých nejlepších studentů a během té doby nemohli pracovat na vědeckých publikacích. Proto máme
v mém oddělení pravidlo, že zhruba
60% času se zaměstnanci věnují publikační činnosti a 40% práci na výzkumu
monetárních politik. A já se velmi snažím, aby tato rovnováha byla stabilní.
Jako manažer musím říci, že je někdy
těžké tuto rovnováhu udržet, protože
někdy musíte reagovat velmi rychle
na zadání z centrální banky. Je to ale
můj úkol a také jeden z důvodů, proč
rád vedu toto oddělení.

Mojí prací je výzkum a mám svoji práci rád. Proto se nechci stát centrálním
bankéřem na celý úvazek, neměl bych
pak čas na výzkum. Jsem prostě duší
vědec. Myslím, že by mě osobně netěšilo stát se guvernérem centrální
banky a pak již nemít čas na vlastní
výzkum. Spíše než guvernérem jsem
raději vedoucím výzkumného oddělení
a věnuji se výzkumu. Pozici guvernéra

Je možné tyto aktivity přímo propojit
a kvalitně publikovat výsledky analýzy
dopadu monetární politiky?
Jistě, v některých případech z naší
práce v oblasti monetární politiky vzejde mezinárodní publikace. Například
před několika lety chtěl náš guvernér
zjistit profitabilitu bankovního sektoru
v Holandsku. Rozhodli jsme se ponořit
hlouběji do problému a napsat o tom
článek, který byl nakonec publikován v časopise Journal of Banking and
Finance. Ty dvě aktivity spojit lze, ale je
to řekněme spíše výjimka, než pravidlo. Většina výsledků našich projektů
v oblasti monetární politiky prostě není
vhodná k akademické publikaci.

Během svého konferenčního příspěvku
jste zmínil, že jednou týdně přednášíte
na univerzitě. Jak zvládáte vše spojit?
Jak vypadá Váš obvyklý pracovní den?

Můžete Vaším výzkumem ovlivnit tvůrce měnové politiky?
Kvůli tomu výzkum nakonec děláme,
ne? Já například opravdu věřím, že
dokážu přesvědčit kolegy z centrální banky, že silný důraz, který kladou
na použití stress indexů, není dobrá
věc. Nicméně moje zodpovědnost spočívá jen ve výzkumu a ve snaze výsledky prezentovat a tím ukázat, že možná
některé věci nedělají dobře. Není mojí
zodpovědností, zda takový stress index
publikovat a používat. V tomto smyslu jsem čistě poradce. Jako výzkumný
pracovník nikdy nenesete zodpovědnost za monetární rozhodnutí, to dělají
jiní. A ti se mohou z určitých důvodů
rozhodnout pro svá pravidla nebo zůstat u dosavadní praxe. Jistěže jsem
rád, když mě vyslechnou a mé závěry
zohlední. Nicméně já rozhodnutí nedělám a nechci se stát tím, kdo je dělá.
Proč byste se nechtěl stát tvůrcem měnové politiky?

zatím dostupný není. Bohužel, není to
případ všech centrálních bank. Ve většině centrálních bank o měnové politice
rozhodují bankéři bez Ph.D. a někteří
z nich jsou již tak dlouho mimo univerzitu, že ztratili veškeré povědomí o tom,
čím se akademická sféra zabývá. A já si
myslím, že nevědí vše nejlépe, a že se
mohou mnohé naučit od výzkumníků.
Jsem přesvědčený, že to, co se z výzkumu dokážeme naučit, nám obohatí
diskuze o měnové politice a měnovou
politiku jako takovou. Takže měla by
centrální banka mít své výzkumné oddělení? Ano, jednoznačně ano. Myslím,
že centrální banky bez dobrých výzkumných oddělení, a takové centrální
banky existují, nejsou obecně dobré
ve vytváření měnové politiky.

centrální banky rád přenechávám svým
Ph.D. studentům. Totiž, můj vůbec úplně první Ph.D. student je současným
guvernérem centrální banky. Jsem
na něj náležitě hrdý.
Jak je z Vašeho pohledu výzkum důležitý pro centrální banky?
Myslím, že je velmi důležitý. Například
převážná většina lidí z Federal Reserve
Board má titul Ph.D. Vedoucím oddělení se u nás stanou jen ti, kteří publikují
ve špičkových časopisech. Potom již
není rozdíl mezi akademickou debatou
a debatou nad vytvářením politik příliš
zřetelný, neboť existuje oboustranná interakce. Tak by to myslím mělo být. Před
určitým monetárním rozhodnutím je
třeba si nejprve udělat přehled o tom,
co lze vytěžit z dostupných výsledků výzkumu anebo případně podniknout výzkum vlastní, pokud relevantní výzkum

Delegovat aktivity je pro mě klíčové,
samozřejmě sám pracuji velmi tvrdě
a celkově to přispívá k efektivitě našich
aktivit. Mám dvě sekretářky, které pro
mě pracují na plný úvazek. Mám výborný tým lidí na svém oddělení. Pořádáme čtyři až pět konferencí ročně. Co se
týká odborné části konference, většina
mého týmu je velmi zkušená a proto jim tuto agendu mohu přenechat.
I přesto některé konference organizuji
sám.
Nikdy nepracuji méně než 60 hodin
týdně. Není to pro mne nic děsivého,
protože se mi to tak líbí. Do své kanceláře nikdy nedorazím dříve než v 10 hodin ráno. Začínám pracovní den doma
psaním článků. A proč tak rád kombinuji svoji práci v centrální bance s prací
na univerzitě? Protože se obě aktivity
vzájemně dobře doplňují. Někdy velmi dobří studenti přecházejí do centrální banky jako stážisté, později i jako
zaměstnanci. A já velmi rád pracuji
s mladými lidmi. Výuka je pro mě zábava, baví mne učit, a na univerzitě mám
mnoho svých doktorských studentů.
Velmi mi to pomáhá zdokonalovat svůj
výzkum, protože na některé aspekty
výzkumu nemám čas a přiznám se,
že ani některé znalosti. Jak propočítat numericky ekonometrický model,
jsem zapomněl. A to i přesto, že je můj

výzkum velmi empirický. Kdybych teď
měl sám ekonometrický model propočítávat a správně okomentovat, trvalo
by mi týdny, než bych do toho opět
pronikl. A to není to, co dělám. Výzkum
je především o formulování správných
otázek a přemýšlení nad tím, jak je
zodpovědět, jak sepsat výsledky, které
jste při tom získali a dbát na to, abych
uměl zodpovědět dotazy týkající se dosažených výsledků. Ale není to pro mě
o technikáliích, na to nemám čas. Opět
– delegace činností.
Abych byl upřímný, mladí lidé jsou
v tomto lepší, než bych já kdy byl, pokud bych své znalosti v tomto směru
chtěl oprášit. A proto to raději ani nedělám a raději do práce vložím své
přednosti a zkušenosti. Oni zase těží ze
mě. Snažím se o to, naučit je, jak dělat
vědeckou práci a jak sepsat vědecké
výsledky. Usiluji o to, aby nakonec měli
své publikace bez spoluautorů. Já své
jméno nepřipisuji na všechny články
svých Ph.D. studentů, ale jen tam, kde
jsem skutečně přispěl. Mojí ambicí je,
aby vždy na konci byli schopni sepsat
článek bez mé pomoci. Někdy se jim
to povede, někdy je to těžší, ale takové
jsou mé ambice.
Jaké dovednosti tato práce vyžaduje?
Co byste poradil našim studentům, kteří uvažují o podobné kariéře?
Získejte doktorát. Do mého oddělení nemáte šanci se dostat, aniž máte
titul Ph.D. Takže pokud se chcete stát
výzkumníkem v nizozemské centrální bance, získejte doktorát. A pak je to
možné, vzhledem k tomu, že třetina
z mých zaměstnanců je ze zahraničí.
V tomto ohledu jsme velmi mezinárodní.
Máte v současnosti nějakého studenta
z České republiky?
V současnosti ne. Nyní máme dva lidi
z Rumunska, tři nebo čtyři Italy, dále
Němce a Číňana. Lidé přicházejí ze
všech stran. Jediným kritériem je být
dostatečně dobrý a mít zájem pracovat
v centrální bance.
Je titul Ph.D. z Prahy dostatečně dobrý?
Měl jsem několik studentů doktorského studia, kteří ukončili studium v Praze. Ano, Praha má velmi dobrou pověst.
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» OCENĚNÍ ABSOLVENTŮ
Stejně jako v předchozích letech
i v roce 2014 získali absolventi IES FSV
UK řadu významných cen. Oceněné
práce zpracovávají témata z různých
odvětví od energetiky až po mezinárodní obchod.
 K nejvýznamnějším oceněním patří Cena za nejlepší disertační práci
udělovaná UniCredit & Universities
Foundation, kterou získal dr. Tomáš
Havránek. Jeho práce „Meta-Analysis in
International Economics“ uspěla ve velmi silné globální konkurenci. Soutěž
byla otevřena mladým absolventům
doktorského studia v oblasti ekonomie
a financí ze všech evropských zemí,
ve kterých působí UniCredit.

zahraničními časopisy. Cena je určena
pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském
studiu, kteří prokázali výjimečné
schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém
oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33
let jejich věku.


K prestižním oceněním patří rovněž Prémie Otto Wichterleho udělovaná mladým badatelům do věku 35
let, kteří splnili významný vědecký úkol
na některém specializovaném pracovišti Akademie věd ČR. Za rok 2014 získal
toto ocenění dr. Ladislav Krištoufek, a to
na základě svého působení v Ústavu
teorie informace a automatizace AV ČR
za výzkum na pomezí fyziky a ekonomie.

Tomáš Havránek

 Další významné ocenění pro mladé vědce, Cenu Josefa Hlávky, získal
dr. Jaromír Baxa za výzkum v oblasti makroekonomie, finanční stability
a hospodářského růstu. Jaromír Baxa
je spoluautorem dvou významných
studií analyzujících chování centrálních
bank, které byly otisknuty prestižními

Ladislav Krištoufek


Na poli ekonomického výzkumu
byla dále udělena cena Českou národní
bankou, Economic Research Award.
Tuto cenu získaly dvě publikace, jejichž
autoři patří mezi absolventy IES FSV UK.
Za práci „Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-Analysis“ byli oceněni

dr. Tomáš Havránek a Marek Rusnák.
Druhá oceněná publikace má titul „Are
Bayesian Fan Charts Useful for Central
Banks? Uncertainty, Forecasting, and
Financial Stability Stress Tests“ a jejími
autory jsou Michal Franta (ČNB), a naši
kolegové dr. Jozef Baruník, doc. Roman
Horváth a prof. Kateřina Šmídková,
jíž byla cena udělena in memoriam.
Obě výzkumné práce byly publikovány v prestižním časopise International
Journal of Central Banking.
 Absolventi IES FSV UK v roce 2014
uspěli také v soutěži Mladý ekonom,
vyhlašované Českou společností ekonomickou. První a třetí místo obsadili
absolventi magisterského studia IES
FSV UK, dále studující na CERGE-EI, Vojtěch Baroš a Klára Kalíšková. Cenu Karla
Engliše si odnesla Simona Malovaná
a Čestné uznání Dominika Rečková,
obě z IES FSV UK.

V oblasti energetiky získali absolventi IES FSV UK cenu Energy
Economics Contest hned ve dvou
kategoriích - nejlepší bakalářské a nejlepší diplomové práce v oblasti energetické ekonomie. Cenu uděluje Institut
energetické ekonomie a získal ji Přemysl Horáček za bakalářskou práci „Price
Elasticity of Electricity Demand: A Meta
Analysis“ a Štěpán Krška za diplomovou práci „Current Situation on the
Czech Electricity Market: with an Emphasis on the Fourth Regulatory Period
of the Czech Energy Regulatory Office“.

» S GUVERNÉREM ČNB O DEVIZOVÝCH INTERVENCÍCH
Na jaře a na podzim 2014 náš Institut navštívil guvernér ČNB, Miroslav Singer.
V dubnu přišel na pozvání E-klubu. Jeho
přednáška nesla název „The Exchange
Rate as a Monetary Policy Instrument“.
V listopadu pan guvernér Singer přijal
pozvání IES FSV UK a vystoupil jako
hlavní panelista v odborné diskuzi
„Devizové intervence: rok poté“. Dalším hostem byl Petr Král, ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz,
ČNB. Rovněž jsme pozvali dva přední
analytiky a zároveň absolventy IES FSV

» STUDUJIES.CZ

V minulém roce jsme pro uchazeče
o studium na IES FSV UK spustili speciální internetové stránky studujIES.cz.
Rádi bychom tak našim budoucím studentům přehledně a zajímavou formou
představili přednosti IES FSV UK. Mezi
ně patří zejména výuka pod dohledem
špičkových vyučujících probíhající v komorní atmosféře a individuální přístup
nejen při vedení absolventských prací.
Další naší výhodou je i to, že téměř kaž
dý student vyjede do zahraničí, na což
je skvěle připraven i po jazykové stránce, neboť většina výuky probíhá v angličtině. Tváří webu je několik našich
významných absolventů, mezi které
patří David Marek, hlavní ekonom a ředitel v oddělení finančního poradenství Deloitte, Pavel Nepala, Managing
Partner Renomia, Tomáš Holub, ředitel

UK: Davida Marka, hlavního ekonoma
a ředitele oddělení finančního poradenství, Deloitte a Jakuba Seidlera,
hlavního ekonoma ING Bank. Hlavním
tématem bylo bilancování rozhodnutí
ČNB z minulého roku, které vyvolalo oslabení koruny v listopadu 2013,
a prognóza a rizika budoucího vývoje.
Jednotlivé prezentace byly zakončeny
diskuzí, do které se zapojili nejen studenti a novináři, ale i zástupci finančních institucí, bank či novinářů. Diskuzi
moderoval Roman Horváth.

sekce měnové a statistiky v ČNB, Petr
Gapko, hlavní ekonom GE Money Bank,
Zuzana Sovová, Vice President, Corporate Finance Advisory UniCredit Bank,

Miroslav Singer

Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický stratég ČSOB, Jan Kubín, Chief
Digital Officer Raiffeisenbank a další.

» EXCELENTNÍ VÝSLEDKY BAT
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Naši studenti jsou také nesmírně úspěšní v mezinárodním testování Bloomberg Aptitude Test (BAT). Tento test, který vyvinula mezinárodní agentura Bloomberg, usnadňuje studentům najít práci u předních světových firem a institucí, jako např.
Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank apod. Umožňuje mezinárodní porovnání znalostí a profesních předpokladů
ve světě ekonomiky a financí. Dva naši studenti, Jan Stříbný a Mikoláš Volek, se dokonce dostali do síně slávy, když v měsíci,
kdy test složili, dosáhli druhého resp. pátého nejvyššího skóre mezi studenty z celé Evropy, Středního východu a Afriky. Průměrné skóre, jehož dosahují studenti Univerzity Karlovy je 530 bodů, což výrazně přesahuje nejen průměrnou výši bodů celé
České republiky (480 bodů), ale i globální průměr (420 bodů).

Naši studenti mají nově možnost využít služeb kariérní poradkyně. Poradkyně pomáhá studentům IES FSV UK nejen s výběrem stáží v tuzemsku i v zahraničí, jejichž počet se významně rozšířil, ale i s vhodným obsahem a formou CV nebo s přípravou
na pohovor do zaměstnání. Vybraní studenti mají také možnost využít mentoringu. Mají tak vynikající příležitost vyzkoušet si
své znalosti a dovednosti v praxi a k tomu získat tolik ceněné „soft skills“ pod dohledem zkušených odborníků z praxe a skutečných profesionálů ve svém oboru.

» POTŘETÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

» ALUMNI

V Žebříčku vysokých škol Hospodářských novin se držíme již třetím rokem za sebou na prvním místě. Podařilo se nám
v loňském roce porazit rekordně velkou konkurenci osmnácti vysokých škol. Hospodářské noviny si na nás cení především
mezinárodního rozměru výuky. Vyhráli jsme v počtu studentů, kteří vycestovali za studiem do zahraničí. Vynikli jsme také
v tom, jak dbáme na výchovu svých doktorandů, kteří tvoří téměř osm procent všech zapsaných studentů. V této oblasti jsme
dalece předběhli ostatní školy.

V listopadu proběhlo výroční setkání Alumni IES FSV UK. Absolventi a pedagogové se sešli v příjemném a neformálním prostředí restaurace v centru Prahy. Večírek se velice vydařil, účast byla hojná. Z vybraných dobrovolných příspěvků se podpoří
Alumni Chair na další rok.
V roce 2014 započala nová tradice Alumni pikniků IES FSV UK. Absolventi měli možnost se několikrát setkat v parku Ladronka
a to i se svými rodinami. Zvláště neposedným dětem se na zeleném volném prostranství velmi líbilo.

» KARIÉRNÍ PORADKYNĚ
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» DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V roce 2014 proběhla trojice Dnů otevřených dveří. Již tradičně jsme v lednu a poté i v červnu 2014 pozvali
studenty, kteří se zajímají o náš český
program. V září 2014 navíc nově proběhl Den otevřených dveří speciálně
pro zájemce o program Bachelor in
Economics and Finance (BEF), který je
zcela v angličtině. Přivítali jsme nejen
zájemce o studium, ale i ředitele a vyučující z řad špičkových mezinárodních

středních škol z celé republiky. Tentokrát jsme připravili program na celý
den. Hosté si měli možnost nejen
prohlédnout prostory naší historické
budovy v centru Prahy, vyslechnout si
jednotlivé prezentace o IES FSV UK, ale
mohli zhlédnout i ukázky výuky našich
stěžejních předmětů. Uchazeči o studium bohatě využili možnosti klást
podrobné dotazy našim stávajícím studentům i vyučujícím.

» STUDENTSKÝ KLUB
E-klub je studentský spolek, který vznikl již v roce 1997. Velmi aktivně organizuje pro studenty IES FSV UK sportovní
a zábavní akce, přednášky a podporu
pro své spolužáky. E-klub vám představí jeho předseda Ondřej Dočkal.
Jaký je účel E-klubu?
E-klub je platforma pro mimoškolní
vyžití studentů na IES FSV UK, ať už
jde o vzdělávání, nebo zábavu. Snažíme se zde udržovat studentský život
v tom pravém slova smyslu - pořádáme
spousty akcí, kde můžete trávit čas se
spolužáky, ale také se setkávat s osobnostmi z oboru. Členem E-klubu se bez
jakýchkoliv podmínek může stát každý a od studentských spolků na jiných
školách se lišíme i v tom, že jde celkem
o masovou záležitost. V E-klubu je nějakým způsobem aktivní skoro čtvrtina ze
všech současných studentů IES FSV UK.

Během akademického roku pak pořádáme desítky akcí. V první řadě to
jsou různorodé sportovní turnaje - ať
už ve squashi, baseballu, badmintonu
nebo třeba stolním fotbale. Dále zprostředkováváme pro studenty přednášky
zajímavých osobností, například s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem.
Pověst předchází tradiční tematické IES
party, na které se můžete těšit hned
několikrát během semestru a spousta
jiných škol nám jejich skvělou atmosféru
závidí.

Na našem webu je k dispozici databáze
materiálů k předmětům - často zápisky
od několika lidí, kteří již předmět absolvovali, skripta, staré testy, nebo různé
sbírky příkladů. To všechno při studiu
hodně pomáhá a šetří čas. Předměty
jsou tam navíc i ohodnocené podle obtížnosti a i jiných kritérií a web obsahuje
i informace k tomu, jak si třeba vyřídit
ISIC kartu, kolej a podobně, takže zvlášť
prvákům pomáhá na začátku studia
s rychlou orientací.
Proč byste IES FSV UK doporučil budoucím VŠ studentům?

Co konkrétně pro studenty děláte?
Prvním místem, kde každý přijde do kontaktu s E-klubem je tradiční seznamovací kurz „E-GO“, kterého se účastní drtivá
většina nastupujících prváků. Celý kurz
pořádají současní studenti E-klubu. Jako
hosté vždy přijíždějí i někteří vyučující, aby předávali rady a tipy ke studiu.
Nejdůležitější je ale seznámit se se spolužáky - většina programu je proto odlehčená a užijete si spoustu zábavy.

Pomáháte nějak studentům i se studiem?

To ale není ani zdaleka vše. Na IES FSV
UK funguje divadelní klub, studenti mají
adoptované hned 3 děti z rozvojových
zemí, již několik let spolu jezdí na hory
i vodu. Zkrátka naši studenti se ve volném čase rozhodně nenudí.

To, že je IES akademicky absolutní špička je asi celkem všeobecně známá věc.
Co už ale z žebříčků a srovnání nejde
vyčíst je to, že studium si zde studenti
můžou i pořádně užít. Studium na dobrých školách není jednoduché, a pokud
se student ve studiu vyloženě nevyžívá,
je dobrý studentský život právě to, co
mu pomůže ho zdárně dokončit. Navíc,
co si budeme povídat, během vysokoškolských studií zažíváme jedno z nejhezčích období v životě a je super trávit
jej se skvělými lidmi, které dobře znáte,
a ne v anonymním prostředí masověji
orientovaných škol.

PARTNERŮM A SPONZORŮM IES FSV UK DĚKUJEME ZA PODPORU
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