PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU 2016/17
Dne: 5.10.2016
Účast:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
Prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A.
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
Doc. Mgr. Tomáš Holub
Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
Doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, PhD.
Doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
RNDr. Michal Johanis, PhD.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
Mgr. Ing. Vilém Semerák, Ph.D.
Oksana Melikhova, Ph.D.
Petr Janský, M.Sc.
Ing. Monika Hollmannová
Ing. Irena Kemény
zástupci E-klubu: A. Katinová
zástupci PR a administrativy:
Mgr. Eliška Šerhantová
Mgr. Lucie Křížová, M.A.
Ing. Dagmar Schnellerová

Omluvili se:
Doc. Roman Horváth, Ph.D., Mgr. Magda Pečená, Bc. Helena Koutná, PhDr. Jana Votápková,
PhDr. Jiří Kukačka, PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D., PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D., PhDr. Jozef
Baruník, Ph.D., Mgr. Júlia Jonášová, PhDr. Michal Hlaváček Ph.D., Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
1/ Zahájení - PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
PhDr. Martin Gregor přivítal přítomné, informoval je o výsledcích přijímacího řízení 2016:
-

bakalářský program EF – přijato 287, zapsáno 221 vč. 99 přestupujících studentů do nově
akreditovaného programu (tj. fakticky 122 studentů EF v 1. ročníku)
magisterský program NEF – přijato 173, zapsáno 135 vč. 72 přestupujících studentů do
nově akreditovaného programu (tj. fakticky 63 studentů NEF v 1. ročníku)

-

-

bakalářský program BEF – přijato 33, zapsáno 16 vč. 2 přestupujících studentů z českého
programu a 4 přestupujících studentů do nově akreditovaného programu (tj. fakticky 10
studentů BEF v 1. ročníku)
magisterský program MEF – přijato 31, zapsáno 13 vč. 3 přestupujících studentů do nově
akreditovaného programu (tj. fakticky 10 studentů MEF v 1. ročníku)
magisterský program CSF – přijato 7, zapsáno 5

Zdroj: studijní sestavy SIS 5/10/2016, studijní sestava BEF SIS 10/10/2016
Dále PhDr. Martin Gregor stručně prezentoval hlavní body z prezentace, která byla náplní
setkání Vědecko-pedagogické rady IES: http://ies.fsv.cuni.cz/default/file/get/id/30377
Informoval přítomné o nové možnosti využití Advanced Placement (AP) Exams pro přijímací
řízení na bakalářský obor "ekonomie a finance" jako náhrada části SCIO OSP.
1. Využití AP Exams pro přijímací řízení na bakalářský obor "ekonomie a finance" na IES FSV
UK
AP Microeconomics - výsledek 4-5 je brán jako ekvivalent 100. percentilu ve SCIO OSP pro
výpočet kombinovaného skóre pro přijetí.
AP Macroeconomics - výsledek 4-5 je brán jako ekvivalent 100. percentilu ve SCIO OSP pro
výpočet kombinovaného skóre pro přijetí.
2. Využití AP Exams pro studium bakalářského oboru "ekonomie a finance" na IES FSV UK
AP Microeconomics - výsledek 4-5 vede k uznání povinného kurzu Principles of Economics I či
ekvivalentního Ekonomie I.
AP Macroeconomics - výsledek 4-5 vede k uznání povinného kurzu Principles of Economics II
či ekvivalentního Ekonomie II.
AP Calculus AB - výsledek 4-5 vede k uznání nepovinného kurzu Semináře matematické
analýzy I.
AP Calculus BC - výsledek 4-5 vede k uznání nepovinného kurzu Semináře matematické analýzy
a algebry II.
Hodnocení: Elektronické hodnocení vyučovaných kurzů je zásadní a vlastně jediná systematická
zpětná vazba ze strany studentů, proto je potřeba, aby ho studenti i nadále aktivně dělali. Je
vhodné, aby jim vyučující připomínali nutnost vyplnit hodnocení. Pouze na základě statistik
hodnocení je možno sledovat vývoj kurzu, jeho kvalitu a zájem studentů.
SZK: Novinkou je, že letos již bude část studentů dělat SZK v zimě 2017 v nově akreditovaných
programech, tj. končit studium jen obhajobami svých DP a BP. Ostatní studenti budou končit
stejným způsobem jako dosud - studenti magisterského studia obhajobami vč. zkoušek ze 4
předmětů, studenti bakalářského programu obhajobami vč. zkoušek ze 3 předmětů. Dočasně tedy
nastane souběh obou typů státních závěrečných zkoušek. S ohledem na tuto skutečnost budou
sestavovány větší počty menších zkušebních komisí (tzv. podkomisí) do více místností, s čímž by
měli vyučující počítat.
PR: Propagace IES je aktuálně cílená na konkrétní vybrané střední školy. Propagací IES, včetně
např. monitoringu odchodu našich studentů na studijní pobyty do zahraničí se zabývá Mgr. Lucie
Křížová, M.A.
Kariérní poradenství: Mentoringem, kariérním poradenstvím a mapováním absolventů IES se
zabývá Mgr. Eliška Šerhantová (sekce Kariérní poradce, Nabídka stáží, Mentoring a Rok poté na
webu IES). V této oblasti došlo k velkému pokroku, který nám pomáhá v propagaci.

Web: Pokud se týká webu IES, získal novější modernější vzhled, nicméně jádro programu je již
z roku 2004, což nám přináší řadu drobných technických problémů, které musíme řešit. Nicméně
jsou drobné ve srovnání s kompletní změnou webu, která by byla finančně náročná a technicky
velmi zatěžující.
Pan děkan FSV UK, PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., v té souvislosti anoncoval záměr FSV UK
vytvořit nový web FSV UK a nabídnout fungující platformu institutům k převzetí. PhDr. Martin
Gregor uvedl, že aktuální web IES je nyní zcela funkční, ale díky starému jádru není vyloučené
přesunutí na jinou platformu v horizontu několik let.
Kurzy na webu: Jak bylo již dříve oznámeno, SIS je hlavní stránkou kurzu a web IES od ZS
2016/2017 slouží pouze ke stručné prezentaci sylabů bez možnosti zveřejňování příloh ke
stažení. Soubory nicméně zůstávají uvnitř e-Controlu stejně jako doposud a mohou tedy zde být
ve funkci archivu. Na webu IES (resp. na stránce každého z kurzů) je nyní vždy přímý proklik na
hlavní stránku kurzu v SISu, tj. orientace je pro studenty a zájemce jednoznačná.
Dále bylo doporučeno, aby dokumenty ke kurzům v SISu byly ideálně vedeny jako přístupné
pouze pro přihlášené uživatele.
Aktualizace na webu: Průběžně se aktualizují veškeré údaje, včetně pozic dle kariérního řádu a
zařazení do kateder. To je důležité, protože příslušnost do kateder souvisí s řadou jiných
systémů. Proto prosíme, aby si zaměstnanci do 31.10. upravili příslušnost ke katedře, pokud
není zcela správná; poté IES zkontroluje a případné nejasnosti vyřeší.
2/ Informace o bakalářském studiu - doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Doc. PhDr. Julie Chytilová, PhD. ještě jednou zmínila připravované změny u SZK viz výše.
Nově dostanou bakalářští studenti nepovinnou příležitost vyzkoušet si zkušební prezentaci ještě
před SZK. Vedoucím bakalářských prací doporučujeme, aby se zkušební prezentace rovněž
účastnili, protože jde o efektivní způsob supervize dotyčné práce.
V rámci SZK bude mít student maximálně 15 minut na svou prezentaci dle slidů před 3-člennou
zkušební komisí. Členem zkušební komise bude i „zpravodaj“, jehož úkolem bude práci předem
projít, posoudit posudky a připravit si otázky. V souvislosti s chystanými změnami je velmi
důležité včasné odevzdání posudků vedoucích a oponentů do SISu a to dle instrukcí
sekretariátu.
Sylaby: Důležitá je aktualizace sylabů všech kurzů v SISu.
Uznávání kreditů: Pokud student žádá o uznání ekvivalentního kurzu z jiné VŠ (netýká se
Erasmu), nově musí vyplnit formulář a předložit ho ke schválení a podpisu nejprve vyučujícímu
a poté garantovi jeho programu. Přesný popis je zde: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/353
Průběžné hodnocení: Doc. PhDr. Julie Chytilová, PhD. připomenula vyučujícím možnost
využívat Moodle nebo přímo i SIS pro průběžné hodnocení studenta (pro úkoly, písemky,
zkoušení, hodnocení seminárních prací atd.). Je důležité, aby studenti měli včas informaci o svém
průběžném hodnocení.í
3/ Informace o magisterském studiu - prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Stručně se připojil ke všem informacím zmíněným výše k SZK, posudkům, informoval přítomné
o proběhlých magisterských zkouškách.

Zmínil, že studenti také chodí ke garantům s nostrifikacemi svých diplomů a je nutno vždy zvážit
jejich absolvované specializace.
4/ Informace o doktorském studiu - prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Do českého PhD programu AR 2016/17 bylo přijato 13 studentů, zapsalo se 11 studentů.
Do anglického PhD programu AR 2016/17 bylo přijato 11 studentů, zapsalo se 5 studentů.
Zdroj: studijní sestavy SIS 6/10/2016
Aktuálně studuje ve vyšších ročnících 73 PhD studentů. Ročně průměrně absolvuje 7 studentů
malou a velkou obhajobu.
Za 14 dnů proběhne informační schůzka k podávání žádostí o nové vědecké projekty.
Plánuje se schůzka s přerušenými PhD studenty, kde se jim doporučí možnosti, jak mohou dospět
ke státní doktorské zkoušce s ohledem na náročnost doktorského studia.
5/ Různé
Proběhla diskuze na téma z různých stran navrhovaných celostátních změn hodnocení vědeckých
výstupů. Pan děkan FSV UK, PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., doufá, že UK bude vždy zastáncem
rozumného hodnocení vědy. Zatím nicméně stále zůstává platný aktuální systém hodnocení.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.poděkoval CDS za přípravu aktuálního matchingu TA doktorandů
pro výuku v ZS 2016/17.
Závěrem poděkoval ředitel PhDr. Martin Gregor, Ph.D. všem za účast a popřál úspěšný zimní
semestr 2016/17.
Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

