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» Vážení čtenáři,

v nedávných sněmovních volbách jsme
od neúspěšných kandidátů slýchali různá vysvětlení jejich prohry. Mnozí hledali
chyby všude, jen ne u sebe. Někteří dokonce přímo obviňovali své klienty-voliče, a to z nekompetentnosti: „Teď si lidé
neuvědomují, co se může stát, když to
bude jinak a my tady nebudeme, ale jestli
to chtějí poznat, je to opravdu jedině jejich volba.“
Soutěž není všelék, ale pokud probíhá
v rámci obecně uznávaných pravidel,
má obvykle obrovský přínos. I když přináší nekorektní srovnávání a trivializující
marketing a i když – například v případě
stran v poměrném systému – mohou být
výsledky zastřené následnými kompromisy, soutěž obecně nutí aktéry artikulovat
a dokazovat své přednosti. Není žádná
ostuda občas prohrát; jen tak si lze najít
prostor pro budoucí úspěchy.
S univerzitami si člověk soutěživé prostředí obvykle nespojuje. Ale to je omyl.
Soutěž zde probíhá každý rok a je velmi intenzivní – zájemci o studium si volí programy, studenti si volí své specializace, kurzy
a posléze i témata absolventských projektů. Zároveň probíhá nemilosrdná soutěž
na publikačním trhu, kde se soutěží nejen

Studenti IES FSV UK Martin Bosák, Diana Bosáková, Matúš Pravda,
společně se studentem brněnské MU Richardem Husárem na mezinárodním
finále soutěže Globala Management Challenge, více na straně 4

kvalitou, ale i volbou témat a chytrou publikační strategií.
Vrcholem akademické soutěže jsou globální mezinárodní žebříčky univerzit. Letos
se nám podařilo výrazně uspět v šanghajském žebříčku (Academic Ranking of
World Universities), který patří mezi tři
hlavní globální srovnání univerzit. V oboru ekonomie se Univerzita Karlova (tj. my
a CERGE UK) umístila v top 100 a ve financích v top 200 na světě. Což je impresivní,
uvědomíte-li si, že na světě máme přibližně dvacet tisíc univerzit a z nich přímo
zařazených a v žebříčku vybraných je jich
dva tisíce.
Na IES najdete soutěž i mezi studenty
a absolventy. Soutěží se svými pracemi
o pochvalu ředitele (thesis with distinction) a o prestižní ceny za absolventské
práce, udělované dalšími organizacemi.
Abychom je do soutěžení co nejlépe vybavili, změnili jsme letos formát obhajoby
závěrečné práce, která nyní má strukturu
konferenční prezentace a následné diskuse. Kromě posudků je navíc z řad členů
komise určený „zpravodaj“ práce, který se
předem detailně seznámí s prací a posudky. Každá práce tak prochází trojím posouzením – oponenta, zpravodaje a v závěru

komise. K tomu bakaláři mají možnost vyzkoušet si svoji prezentaci a získat od nás
zpětnou vazbu.
S novými obhajobami jsme vysoce spokojeni a i pro studenty je průběh a hodnocení mnohem srozumitelnější. Jejich
výsledkem je, že už z bakalářského studia
nám vycházejí perspektivní absolventi,
kteří se mohou chlubit výborně zpracovanými tématy.
Soutěž pochopitelně není všelék a kromě
ní je nutná i spolupráce. Nicméně pochopit
blahodárnou roli soutěže a umět navrhnout její účelná pravidla je bezesporu jedním z hlavních úkolů moderní ekonomie.
Inspirativní čtení Vám přeje

Martin Gregor
ředitel IES FSV UK
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» PŘEHLED ZPRÁV
EKONOMIE NA UK PATŘÍ MEZI
PŘEDNÍ VE SVÉM OBORU
V červnu 2017 bylo zveřejněno nejnovější vydání prestižního mezinárodního žebříčku Global Ranking of
Academic Subjects, známého také
jako šanghajský žebříček, podle kterého se ekonomie na UK umístila v první
stovce univerzit na světě. V oboru finance pak patří UK v tomto žebříčku
mezi 200 nejlepších univerzit.

Institutem již v roce 2013 jako vůbec
první v ČR. V květnu 2017 pak byly
české i anglické bakalářské a magisterské programy přijaty do nového
CFA University Affiliation Programu.
Tyto studijní programy byly vyhodnoceny jako vhodné pro přípravu
studentů na profesní zkoušky CFA.

Špičkovou úroveň na našem pracovišti
také potvrzuje podzimní žebříček Best
Global Universities Ranking společnosti U.S. News and World Report, kde se
ekonomie na UK umístila na 109. místě
z více než 1250 hodnocených univerzit
na světě.

ROMAN HORVÁTH
JMENOVÁN PROFESOREM
Prof. Dědek i nadále pokračuje
ve výuce na naší škole, konkrétně
v kurzech finančních instrumentů.

VLADIMÍR DLOUHÝ OPĚT
ZVOLEN DO ČELA HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
Ing. Vladimír Dlouhý CSc., kterého
na našem institutu můžete potkat
při výuce bakalářského kurzu Economic Policy, byl v květnu opět
zvolen do čela Hospodářské komory ČR a zůstává tak ve vedení HK
i ve druhém volebním období.

DVĚ OCENĚNÍ PRO
JULII CHYTILOVOU

Udělení akreditace CFA Institut prokazuje, že dané programy na IES
pokrývají alespoň 70 % tzv. Candidate Body of Knowledge (CBOK),
vedoucího k profesnímu titulu CFA.

V červnu se
ve Velké aule Karolína odehrálo
předávání dekretů nově jmenovaným profesorům
a profesorkám
UK. Jmenovací
dekret z rukou
ministra školství,
mládeže a tělovýchovy ČR převzal také
náš kolega Roman Horváth.

ČTECÍ KOUTKY
V dubnu byly v naší budově instalovány dva čtecí koutky s tiskovinami od vydavatelství Economia. Díky
spolupráci vydavatelství se společností KPMG tak studenti získali
pravidelný přístup k tištěným Hospodářským novinám, časopisu Ekonom i k jejich elektronické podobě.

FOTKY Z CEST

Díky této akreditaci mohou naši studenti mimo jiné získat vyšší počet
studentských stipendií pro částečné pokrytí nákladů na CFA zkoušky.
Kvalita jednotlivých oborů je posuzována
především
počtem
článků v odborných časopisech, citovaností ve srovnání se světovým
oborovým průměrem, podílem
mezinárodní publikační spolupráce
a počtem publikací v nejvýznamnějších oborových časopisech.

Náš institut byl v letošním roce přijat do programu University Affiliation Program institutu Chartered
Financial Analyst (CFA). Naše české
studijní programy byly uznány CFA
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I v tomto roce byla na našem institutu úspěšně zakončena tři habilitační řízení. Nově
se docenty Univerzity Karlovy stali Jozef Baruník, Michal Bauer a Martin Gregor. Náš
institut se tak v počtu docentů řadí mezi nejlépe obsazená pracoviště UK.

názvem „Kam po IES?“. Tentokrát
se sešlo 6 absolventů, kteří působí
ve firmách z oblasti consultingu.
Zástupci společností jako například
A. T. Kearney, Deloitte nebo McKinsey hovořili o svých zkušenostech
v oboru. Studenti se dozvěděli řadu
cenných informací o tom, jak to
v těchto firmách funguje nebo co
mohou udělat pro to, aby se do daných firem dostali. V uplynulém
letním semestru proběhly naopak
diskuze s absolventy z oborů Risk
management a Energetika a komunikace.

mohli návštěvníci ochutnat raw
dorty z cukrárny našeho absolventa
nebo degustovat whisky. I v prosinci 2017 se konalo tradiční setkání
absolventů, tentokrát v klubu Avion, kde se ochutnávaly energetické tyčinky z cvrččí mouky od firmy
Sens, experimentovalo se s Fantastickými kartami a opět se také soutěžilo v PubQuizu.

AKCE ALUMNI

OLDŘICH DĚDEK JMENOVÁN
DO BANKOVNÍ RADY ČNB
Na konci roku 2016 obdržela garantka našeho bakalářského programu
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. dvě
ocenění z českého vědeckého prostředí. Doc. Chytilová se stala teprve druhou laureátkou ceny Kateřiny
Šmídkové, jejímž smyslem je ocenit
české ekonomky s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit
jejich další profesní rozvoj.

Za skvělým umístěním stojí především výzkumná činnost obou
ekonomických pracovišť Univerzity
Karlovy, CERGE UK a IES FSV UK.

CFA INSTITUTE UNIVERSITY
AFFILIATION PROGRAM

NOVÍ DOCENTI IES FSV UK

V únoru se prof. Ing. Oldřich Dědek
CSc. stal jedním z nových členů bankovní rady ČNB. Do funkce byl jmenován prezidentem republiky společně
s Markem Morou. Oldřich Dědek působil v ČNB již v letech 1999–2005
jako viceguvernér.

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací v oblasti společenských
věd zaměřené na behaviorální a experimentální ekonomii pak naše kolegyně obdržela z rukou ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Roman Kalabiška, Švédsko, Umeå

Fotografickým umem se mohli pochlubit naši studenti v průběhu letního semestru, kdy měli možnost
v rámci fotografické soutěže zasílat
své fotografie z cest. V létě jsme vybrali šest fotografií, které jsou vystaveny v učebně 105. Děkujeme všem
soutěžícím za skvělé fotografie.

KAM PO IES?
V říjnu se uskutečnila zatím poslední z řady panelových diskuzí
se studenty, kterou pravidelně organizuje Spolek Alumni IES a naše
kariérní poradkyně pod pracovním

I v průběhu roku mají absolventi
možnost se setkat např. na pikniku IES.

STÁŽE STŘEDOŠKOLÁKŮ

Předvánoční setkání absolventů IES
proběhlo v prostorách Cargo Gallery Boat v pátek 2. prosince 2016.
Sešlo se téměř sto absolventů, kteří
si kromě formální části programu,
na kterém bylo například nezbytné hlasování o změně názvu ze
„Sdružení IES Alumni“ na „Spolek
IES Alumni“, užili setkání s bývalými
spolužáky a pedagogy. Vedle toho

V letošním roce pokračujeme ve spolupráci se středoškolskými studenty
formou stáží. Vybraní motivovaní studenti s hlubším zájmem o ekonomii
se tak mohou podílet na zpracování
témat souvisejících s aktuálně připravovanými bakalářskými pracemi, mají
možnost seznámit se s fungováním
a systémem výuky na našem institutu
a mohou také navštívit vybrané přednášky.
V letošním roce jsme nabídli možnost
stáží i dalším gymnáziím v Praze a okolí.
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» ÚSPĚCHY STUDENTŮ

Cena MŠMT pro našeho absolventa

Global Management Challenge – účast našich
studentů na mezinárodní studentské soutěži
V únoru 2017 se stal tým našich studentů (Diana Bosáková, Martin Bosák, Matúš Pravda), společně se studentem brněnské
Masarykovy univerzity Richardem Husárem, vítězem národního kola Global Management Challenge 2016/17. GMC je
největší celosvětová soutěž v oblasti simulace strategie řízení společností. Model je založený na soupeření virtuálních
firem. Týmy musí vypracovat strategie v oblasti marketingu, lidských zdrojů, výroby, logistiky či financí. Díky vítězství
v českém kole pak v dubnu reprezentoval tento tým Českou republiku na mezinárodním finále v Kataru. Naši studenti si
odtud odvezli bohaté zkušenosti, mnoho nových kontaktů i motivaci pro účast v soutěži v příštím roce.
Cílem soutěže je, ve zkratce, maximalizovat cenu akcií vaší virtuální firmy. Jaká
byla vaše úspěšná strategie, která vám
pomohla získat první místo?
Velmi rádi bychom se o strategii podělili, ovšem plánujeme se zúčastnit
soutěže i příští rok a nemůžeme proto
naše know-how úplně prozradit. Každý
model simulace od účastníků očekává
jinou strategii. Týmy se v jednotlivých kolech snaží co nejlépe reagovat na trh, tj.
na poptávku a nabídku po jednotlivých
produktech, a podle toho nastavovat
ceny, což je ve většině případů klíčové.
Proto jsme museli i v průběhu této soutěže aplikovat několik různých postupů.
Ale celkově naše strategie spočívá v tom,
že se zaměříme na co největší spektrum
zákazníků a využíváme trendy v dané simulaci pro náš prospěch.
Na jaké nástrahy je potřeba v průběhu
soutěže dávat pozor?
Vzhledem k tomu, že simulace velmi
podrobně a komplexně reflektuje ekonomiku, je nutné sledovat i její nepředvídatelné aspekty. Ať už je to sucho,
které zničí úrodu, válečný konflikt, který

znemožní expandovat na daný trh, nebo
klesající poptávka po produktu, který má
špatně nastavenou příliš vysokou cenu.
Soutěžící musí vždy myslet na efekt
motýlích křídel a jeho negativní dopad
na firmu.
Proč jste se na soutěž přihlásili? Jaká byla
Vaše motivace?
Naší hlavní motivací bylo vyzkoušet si
řízení firmy ve velmi realistické simulaci.
Je dost možné, že v budoucnu budeme
podnikat nebo řešit podobné problémy
ve firmách. A tato zkušenost nám v reálu ukázala, že je potřeba zvažovat každý
krok. Protože i ten nejmenší detail ovlivňuje nejen zisk a investici, ale také mnoho dalších aspektů.
V týmu jste byli tři studenti z IES a jeden
student z Masarykovy univerzity. Jak jste
dali dohromady svůj tým?
Všichni čtyři jsme kamarádi a zároveň bývalí spolužáci z Gymnázia v Poštové ulici
v Košicích, které se pravidelně řadí mezi
nejlepší slovenská gymnázia. Tato soutěž
nás nadchla jak obsahem, tak i myšlenkou. Složení týmu nebylo náhodné, protože teoretickou část jsme zajišťovali my,

studenti IES, a s praktickou částí (např. jak
nejlépe prakticky postavit model na ceny
nebo množství produktů) nám pomohl
Richard Husár, který studuje informatiku
na MU v Brně.
Jak jste se připravovali na účast na mezinárodním finále. Konzultovali jste přípravu do Kataru s některým vyučujícím z IES?
Naše škola se snaží studentům pomáhat
nad rámec povinností, což ocení jistě
každý student. Získali jsme tak nejen finanční pomoc, ale také podporu při administrativních záležitostech nebo cenné
rady, jak v soutěži uspět.
Co pro Vás v Kataru byla nejzajímavější
zkušenost?
Už jen samotná účast na finále v Kataru pro nás byla velkým zážitkem. Organizátoři si pro nás připravili bohatý
doprovodný program. Díky večernímu
programu jsme mohli také lépe poznat
ostatní účastníky z jiných zemí. Tato soutěž nám dala nové kamarády z celého
světa, ale také motivaci, abychom příští
rok byli v soutěži ještě úspěšnější.

Na konci roku 2016 si náš absolvent Jakub Rybák odnesl
ze slavnostního předávání cen
na MŠMT Cenu pro vynikající
studenty a absolventy studia
ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. Jakub
Rybák kromě IES absolvoval magisterský program na University
of Cambridge a poté nastoupil
do Evropské centrální banky, kde
působí doposud.

Jakub Rybák (uprostřed) při slavnostní předávání

Mladý ekonom roku 2016
Udílení Cen České společnosti
ekonomické za rok 2016 bylo opět
velice úspěšné. V rámci ocenění obsadili naši studenti většinu předních
příček. Ceny byly slavnostně předány prezidentem ČSE prof. Martinem
Macháčkem.
Laureátem ceny Mladý ekonom
roku 2016 se stal Adam Kučera,
který nyní pracuje v ČNB, za svou
práci „Interest Rates Modeling and
Forecasting: Do Macroeconomic
Factors Matter?“
Na třetím místě se umístil náš absolvent Michal Šoltés, který v současnosti studuje na CERGE-EI, s prací

„Optimal Unemployment Insurance, Distance to Frontier, and Endogenous Growth Model.“
Cenu Karla Engliše zabývající se
českou hospodářskou politikou
obdržel náš doktorand Jan Žáček
se svým článkem nazvaným „Financial Variables in a Policy Rule: Does
it Bring Macroeconomic Benefits?
The Case of the Czech Republic.“
Také Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal náš student Matěj
Opatrný za příspěvek „Quantifying
the Effects of the CNB‘s Exchange
Rate Commitment: A Synthetic
Control Method Approach.“

Cena České ekonometrické společnosti
Náš student Matěj Kouřílek společně se studentem MFF UK Michalem Outratou získali v prosinci 2016
ocenění za nejlepší studentskou

práci z teoretické ekonomie od České
ekonometrické společnosti. Soutěžní práce hodnotila odborná porota
složená ze zástupců MFF UK, FSV UK,

VŠE, CERGE-EI a ÚTIA AV ČR. Studenti
byli oceněni za práci „On Cournot-Nash-Walras Equilibria, Social Equilibria, their Stability and Computation“.

Udílení cen Josefa Vavrouška
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Slavnostní ceremonie, GMC International Final v Kataru

Děkan FSV UK každoročně na přelomu září a října vyhlašuje vítěze soutěže o Cenu Josefa Vavrouška oceňující
studentské a vědecko-výzkumné
práce, které se zabývají problematikou trvalé udržitelnosti a hodnotami

reprezentovanými osobností Josefa
Vavrouška.
I v roce 2017 se mezi oceněnými umístili naši čerství absolventi.
V kategorii bakalářských prací se

o 3. místo dělí Aneta Pinteková
a Tereza Ranošová. Výbor také
v této kategorii udělil čestné uznání
Michaele Koščové. V kategorii magisterských prací pak získal 3. místo
Martin Špolc.
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» KONFERENCE

Můžete popsat, jaké předměty jste
na škole vyučoval?

Konference ParaoptXI
a rozhovor s hlavním hostem
Diethardem Klattem
Na začátku září proběhla na našem institutu mezinárodní konference ze série
„Parametric Optimization and Related
Topics“, kterou jsme uspořádali společně
s Ústavem teorie informace a automatizace (ÚTIA) AV ČR. Tato řada konferencí
vznikla již v roce 1985 a od té doby se
přední odborníci v tématu sešli v Tokiu,
Dubrovníku či Káhiře. Letošní setkání
v Praze tak bylo již jedenácté v řadě.
Pocházíte z Německa, ale stěžejní část
Vaší akademické dráhy jste strávil
na švýcarské univerzitě v Curychu. Můžete trochu popsat Vaši cestu na toto
prestižní akademické pracoviště?
Jeden z mých učitelů na Humboldtově
univerzitě, kde jsem studoval, byl František Nožička, který od konce 60. do počátku 80. let působil jak v Berlíně, tak
na Univerzitě Karlově v Praze. Považuji
ho za svého stěžejního mentora. Byl zakladatelem celé disciplíny v rámci optimalizace, která se nazývá parametrická
optimalizace, což je také název této konference.
Po habilitaci jsem pak působil na několika různých akademických pozicích, kde
jsem vyučoval matematiku. Ale když
jsem byl osloven ředitelem „Institute for
Operational Research and Mathematical
Methods in Economics“ na univerzitě
v Curychu, Peterem Kallem, abych vyučoval matematiku v rámci jejich institutu, nabídku jsem přijal. V té době byl
institut centrem stochastické optimalizace, s několika opravdu světovými odborníky.
Ve svém výzkumu se zaměřujete čistě
na matematická témata nebo jste se někdy podílel také na ekonomicky zaměřeném tématu?
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Soustředil jsem se vždy především
na matematiku. Nicméně obor, ve kterém pracuji, nachází široké uplatnění
v disciplíně, pro který němčina používá
pojem „ekonomické vědy“, které zahrnují mikro a makroekonomii, „business administration”, finance atd. Už před svým

Ze základů jsem vyučoval dvousemestrální matematiku pro ekonomy.
Nejdříve jsme začali s matematickou
analýzou, protože v mikroekonomii
musíte hned začít řešit optimalizační
úlohy. Ve druhém semestru jsme pak
dělali algebru.

O tom, jak mohou parametrickou optimalizaci – matematickou disciplínu,
která byla hlavním tématem této konference – využít studenti s ekonomickým
zaměřením a proč je dobré mít kvalitní
základy matematiky, si povídal Michal
Červinka, pořadatel konference za IES,
a Lucie Křížová s hlavním přednášejícím konference, emeritním profesorem
Diethardem Klattem z Univerzity Curych.

Bakalářské studenty jsem pak ještě
vyučoval operační výzkum, který byl
ovšem hlavně zaměřený na konkrétní
modely operačního výzkumu a na výběr metod, které můžete pro tento
výzkum použít. Dále jsme vyučoval pokročilou matematiku, kde jsem se vlastně vracel ke staré látce, ale nyní s více
důkazy a do větší hloubky.

nástupem na univerzitu v Curychu jsem
se podílel mimo jiné i na projektech
s konkrétními aplikacemi, např. jsem
spolupracoval na modelu pro údržbu
silnic a dálnic, takže určitou zkušenost
s konkrétními aplikacemi mám.

ekonomie. Naši studenti mají v úvodních
semestrech také matematiku vyučovanou pedagogy z Matematicko-fyzikální
fakulty. Domníváte se, že je pro studenty
ekonomie výhodnější, aby matematické
kurzy vyučoval člověk s matematickým
vzděláním, ne nutně ekonom?

Do Prahy jste přijel prezentovat příspěvek na téma Parametrická optimalizace
a variační úlohy s polyedrálním mnohoznačným zobrazením. Jak mohou být
výsledky Vašeho výzkumu aplikovatelné
v ekonomii?

Důležité především je, aby matematiku vyučovala osoba s matematickým
vzděláním. Nemusí být na škodu mít
jisté ekonomické zázemí, ale především
u základů matematiky je stěžejní, aby
kantor studentům předal znalost tzv.
matematické kultury. Základy toho, že
matematika potřebuje přesnost, což platí i pro ekonomii. Ale u matematického
uvažování je potřeba být ještě o trochu
preciznější. Musíte se ptát na důkazy –
proč něco platí, za jakých podmínek lze
daný postup použít. A být si vědom situací, za kterých už daný postup použít
nelze. V odborné ekonomické literatuře
vidím často zajímavé ekonomické modely a výsledky, u kterých však toto není
dostatečně diskutováno. Naopak matematici se vždy ptají: „Umím něco udělat lépe?“, „Mám pro to příklad?“ A tuto
matematickou kulturu je podle mého
názoru důležité předat studentům hned
na bakalářské úrovni.

Nepřímo je tato metoda pro ekonomy
jistě velmi užitečná.
Výsledky, které jsem prezentoval zde
v Praze, vztahující se ke stabilitě řešení,
jsou důležité jak pro optimalizační úlohy, kde člověk může hledat robustní řešení v závislosti na nepřesných datech,
nebo také pro analýzu konvergence výpočetních metod.
Abych to přiblížil, matematici jsou často spokojení, když mohou říci: „Mám
posloupnost, která konverguje k řešení
úlohy“. Ale někdy může být tato konvergence velmi pomalá a de facto není
šance najít řešení v rozumném čase. Ale
pokud například víme, že se naše úloha
chová pěkně - ve smyslu výsledků, které jsem prezentoval zde v Praze – tak
můžeme říci, že algoritmus konverguje
k řešení úlohy velmi rychle a to je určitě důležité pro ekonomii a ekonomické
modely, kde se užívá např. Newtonova
metoda.
Při Vašem působení na curyšské univerzitě jste vyučoval matematiku studenty

Hlavním rozdílem mezi studenty matematiky a ekonomie je, že zatímco matematici se musí učit všem důkazům
ve všech fázích výpočtů, u studentů ekonomie toto není potřeba a ani smysluplné. Při cvičeních se studenty ekonomie
se tedy zaměřujeme především na to,
jak aplikovat získané metody, které se
naučili.

Pro magisterské studenty a doktorandy jsem měl několik kurzů jako např.
Optimalizační metody, Parametrická
optimalizace a Kvadratická optimalizace. Všechny tyto kurzy byly zaměřeny
na matematiku, ale všechny byly motivovány ekonomickými aplikacemi.

Vzpomenete si na příklady některých
svých studentů a jejich další kariérní
dráhy?
U mých bývalých magisterských studentů se mi daří sledovat jejich další kroky
poměrně dobře. Jako příklad mohu
uvést studenta, který u mne nedávno
dokončil diplomovou práci. O matematiku se zajímal již na bakalářské úrovni.
V rámci své diplomové práce, kterou
jsem vedl, se podílel na výzkumu kolegů z univerzity ve Winterthuru. Pracovali
na modelu, který se snažil optimalizovat
dopravní systém ve městě – např. efektivní nastavení semaforů pro plynulou
dopravu. Byl to velmi zajímavý výzkum,
který v sobě zahrnoval důležité ekonomické i společenské aspekty.
Někdy mne ale překvapí i studenti, kteří
mají v základních kurzech velmi podprůměrné výsledky. Ale poté si zapíší
mé pokročilejší kurzy, kde se zlepšují.
Někteří z nich u mne dokonce psali své
bakalářské práce. Nebyli to excelentní
práce, ale studenti v nich byli schopni
aplikovat, co se naučili.

Kromě Německa a Švýcarska jste jako
vyučující navštívil mnoho dalších univerzit po celém světě, včetně České republiky. Je možné trochu srovnat různé
přístupy ve výuce matematiky?
Znám mnoho kolegů, kteří vyučují matematiku ekonomy podobně jako já,
a někdy pracují přímo na ekonomické
fakultě a jindy pracují v rámci matematických pracovišť. Tak například v Ausburgu mají samostatné matematické
pracoviště, kde se vyučuje matematika
pro ekonomy. V rámci tohoto systému
mohou studenti ekonomie dokonce
psát své diplomové práce pod vedením matematiků z tohoto oddělení. Ale
například jiné univerzity, jako moje domovská Humboldtova univerzita, mají
velkou matematickou skupinu přímo
na ekonomické fakultě. Tato skupina má
velmi silou publikační a výzkumnou činnost. Zdá se tedy, že není důležité, kde
se matematika vyučuje, ale důležitá je
především kvalita.

Diethard Klatte, emeritní profesor, University of Zurich
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VÝZKUM
Setkání s laureáty Nobelovy ceny za ekonomii již
pošesté v Lindau
V srpnu se v německém městečku Lindau uskutečnilo již tradiční setkání mladých vědců s laureáty Nobelovy ceny. Na setkání
s ekonomickou tématikou se letos podařilo vycestovat také dvěma našim mladým kolegům – Zuzaně Havránkové a Jiřímu
Kukačkovi. Zařadili se tak mezi 400 mladých ekonomů z více než 70 zemí světa, které odborná komise vybírala z několika tisíců zájemců. Na letošním ročníku bylo možné se setkat např. s Peterem Diamondem, Chrisem Simsem, Robertem Aumannem,
Jamesem Heckmanem a dalšími. O dojmech ze setkání jsme hovořili se Zuzanou Havránkovou a Jiřím Kukačkou.

Prezentovali jste také výsledky svého výzkumu?
Tuto možnost dostala zhruba jen čtvrtina
účastníků a my bohužel nikoliv, konkurence byla veliká. Nicméně vynahradili jsme si
to dostatečně během dalších příležitostí.
S prof. Hansenem jsme měli možnost přímo diskutovat jeho názor na využití simulačních odhadních metod v ekonometrii,
vedle prof. Simse jsme seděli na společné slavnostní večeři, s prof. Tirolem jsme

během společného oběda probírali kromě
jeho výzkumu třeba i volební výsledky
ve Francii a Brexit a prof. Pissaridese jsme
vídávali často sedět na lavičce před našim
hotelem.

Přivezli jste si kontakty na možnou budoucí spolupráci?
V Lindau jsme se potkali s několika lidmi, se
kterými se známe z konferencí, takže byla

dobrá příležitost seznámit se lépe. Jiří se se
skupinou lidí, kteří se zabývají multiagentními modely v ekonomii, dokonce kontaktoval předem a jeden z večerů strávili
u společného stolu. Zuzana se zase seznámila s několika dalšími vrstevníky, kteří se
zabývají výzkumem ekonomických dopadů globálního oteplování. Přáli bychom si
také, aby se v budoucnu podařilo zužitkovat i kontakt přímo na některého z držitelů
Nobelovy ceny.

PUBLIKACE
Kvalita výzkumu a publikační činnost našeho pracoviště je jedním z faktorů, které přispívají k vynikajícímu
hodnocení oborů ekonomie a finance na Univerzitě Karlově v rámci světových žebříčků.
Články našich vyučujících se pravidelně objevují na stránkách předních impaktovaných časopisů v oboru. Zde Vám
přinášíme přehled těch nejzajímavějších z nich jako ochutnávku výzkumu na naší škole.
Trusting Former Rebels: An Experimental Approach to Understanding Reintegration after Civil War
Bauer, Michal; Fiala, Nathan; Levely, Ian
(2017) Trusting Former Rebels: An Experimental Approach to Understanding
Reintegration after Civil War, Economic
Journal, forthcoming

Setkání v Lindau s ekonomickou tématikou má trochu specifické postavení – můžete setkání trochu popsat?
Ekonomické setkání v Lindau je vlastně
nejmladší ze všech a koná se jednou za tři
roky. Zatímco chemici se letos sešli už
po sedmašedesáté, ekonomové teprve
po šesté. Hlavní myšlenkou setkání je propojit nositele Nobelovy ceny za ekonomii
a mladé vědce za účelem motivace a podpory nastupující vědecké generace. A také
je to úžasná příležitost k navázání nových
mezinárodních kontaktů, jelikož letošního
setkání se účastnilo na 350 mladých ekonomů ze 66 zemí.
Jak se mladý člověk může na toto setkání
dostat? Byli jste pozváni nebo se posílají
přihlášky?
Nadace, která celé setkání organizuje, vždy
nabídne partnerským vědeckým institucím z různých zemí konkrétní počty míst,
na která jsou těmito institucemi nominováni kandidáti. Panel organizátorů rozhoduje
na základě životopisů a motivačních doporučení a vybraní kandidáti jsou poté pozváni do německého Lindau. Českou republiku
nás letos reprezentovalo pět: z IES my dva,
poté dva kolegové z CERGE-EI a jedna kolegyně z NF VŠE.
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Jaká jsou kritéria?
Hlavním kritériem je trochu netradičně věk,
protože setkání je určeno jen studentům,

postdocům a výzkumníkům do 35 let. Dále
se zvažují dosavadní výzkumné výsledky,
motivace, a další nejen vědecké, ale i společenské aktivity kandidátů. A vlastně existuje ještě jedno zásadní kritérium. Do Lindau
může být člověk pozván pouze dvakrát. Poprvé jako mladý vědec a podruhé už pouze
a jenom jako držitel Nobelovy ceny.

Kdo z laureátů Nobelovy ceny se letos
setkání účastnil? Kdo byl pro Vás stěžejní
osobnost?
Nobelistů jsme letos měli příležitost osobně poznat sedmnáct, včetně dvou posledních laureátů z roku 2016. Musíme přiznat,
že některé jsme do té doby vlastně ani
neznali. Mít možnost diskutovat o ekonomii a současné situaci ve světě s kýmkoliv
z těchto osobností je už sám o sobě zážitek, nicméně stěžejních osobností pro nás
bylo šest. Prof. Edward C. Prescott, jehož
“filtr” zná snad každý pokročilejší student
ekonomie, dále samozřejmě ekonometři:
prof. Sims z Princetonu, popularizátor vektorové autoregrese a autor teorie racionální
nepozornosti, a profesor Heckman (instrumentální proměnné, Heckman correction
selekčního biasu) a profesor Hansen z Chicaga (autor GMM). Prof. Heckmanovi měl
Jiří dokonce tu čest představit bývalou
studentku IES, která je nyní na univerzitě
v Kostnici, a kterou učil právě instrumentální proměnné. Dále jeden z nedávných
evropských laureátů z roku 2014, prof. Jean
Tirole z Toulouse, který svoji přednášku

věnoval tématu Corporate Social Responsibility, kterému se Jiří dlouhodobě ze zájmu
věnuje. Na Zuzanu nejvíce zapůsobilo setkání s prof. Pissaridesem z LSE.

Jak setkání probíhá? Organizátoři se snaží podpořit především dialog mezi laureáty a mladými vědci - jak se to daří?
Daří se to skvěle právě díky specifickému
formátu celého setkání. Úžasné bylo, že
Nobelisté nám byli k dispozici prakticky
neustále, ač v tom počtu účastníků nebylo úplně jednoduché každému vyjít
vstříc. Nejen tedy o přestávkách, ale např.
během obědů a společných večeří seděli
většinou každý u jiného stolu, abychom
měli možnost popovídat si s nimi i více
neformálně. Účastnili se i závěrečného výletu lodí přes Bodamské jezero a pikniku
na ostrově Mainau.
Setkání trvalo čtyři dny a program byl nabitý
od brzkého rána až do noci. Ráno společná
rozcvička nebo “science breakfast” na celosvětově palčivá témata “Economic Inequality
in a Globalised World” a “Restarting Productivity Growth” organizované sponzory akce,
firmami McKinsey a Mars. Poté následovaly
dopolední přednášky a krátce po obědě
(člověk si jen tak tak stihl na chvíli zaplavat
v jezeře) byly na programu panelové diskuse
na aktuální ekonomická témata a vědecké
semináře. Tam měli vybraní účastníci životní
příležitost vyslechnout si po krátké prezentaci poznámky ke svému výzkumu vždy od několika laureátů.

V mnoha občanských válkách unášejí rebelské skupiny mladé lidi, aby jim sloužili jako
dětští vojáci a často bojovali i proti svým
vlastním komunitám. Po konci válek stabilita a ekonomický vývoj v těchto oblastech
kriticky závisí na úspěchu reintegrace bývalých dětských bojovníků. Jsou bývalí dětští
vojáci touto zkušeností „sociálně poškození“ s malou nadějí na opětovné začlenění
do společnosti? Nebo mají pocit viny a snaží se získat zpět důvěru ostatních? Projevuje
jim okolí nedůvěru? Výzkum Michala Bauera, Iana Levely a Nathana Fialy ze severní
Ugandy, kde Armáda božího odporu násilně
unesla a donutila bojovat desítky tisíc dětí
během dvacetiletého konfliktu, poskytuje
důvody k opatrnému optimizmu. Autoři
využívají data z detailního experimentálního a dotazníkového šetření a ukazují, že

bývalí bojovníci po návratu více spolupracují s ostatními v ekonomických experimentech a více se zapojují do komunitních
skupin. Zároveň se neukazuje, že by jim lidé
z vesnic, do nichž se bývalí bojovníci vrací,
méně věřili či je diskriminovali.

odhady zvyků ve spotřebě, které tak poskytují vodítko pro tvůrce strukturálních modelů a ukazují, proč se jednotlivé odhady
tolik liší.

Habit Formation in Consumption: A Meta-Analysis
Havránek, Tomáš; Rusnák, Marek; Sokolova, Anna (2017) Habit Formation in
Consumption: A Meta-Analysis, European
Economic Review, 95, 142-167

What Type of Finance Matters for
Growth? Bayesian Model Averaging
Evidence
Hasan, Iftekhar; Horváth, Roman; Mareš,
Jan (2017) What Type of Finance Matters
for Growth? Bayesian Model Averaging
Evidence, World Bank Economic Review,
forthcoming

Většina ekonomů ještě před 20 lety předpokládala, že užitek spotřebitelů závisí pouze
na současné a budoucí úrovni spotřeby.
Mnoho výzkumných článků ale od té doby
ukázalo, že důležitá je i změna oproti minulosti: lidé si na nějakou úroveň spotřeby
zvyknou a budoucí stav s ní poměřují. Tento efekt, nazývaný zvykem ve spotřebě, je
nyní klíčový pro strukturální modely ekonomiky používané například v centrálních
bankách. Jednotlivé studie se však velmi
liší v odhadech síly zvyků, a tak není zřejmé,
jaká čísla mají do modelů vstupovat. Autoři článku posbírali všechny publikované

V článku autoři zkoumají efekt finančního
rozvoje na dlouhodobý ekonomický růst
za použití modelů Bayesovského průměrování. Tyto modely jsou vhodné pro adresování nejistoty v regresních modelech
ekonomického růstu mezi zeměmi. Předchozí literatura se zaměřuje na finanční indikátory, které zachycují hloubku bankovního
a akciového trhu. Autoři tohoto článku
zkoumají zmíněné indikátory společně
s nově vyvinutými indikátory, které zachycují stability, efektivitu a přístupnost finančních trhů pro globální vzorek zemí. Výsledky
článku ukazují, že standardně využívané
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indikátory finančního rozvoje jsou irelevantní pro dlouhodobý ekonomický růst.
Naopak jeden z nově vyvinutých indikátorů – efektivita finančních zprostředkovatelů – je robustním determinantem
dlouhodobého ekonomického růstu.
Does Daylight Saving Save Energy?
A Meta-Analysis
Havránek Tomáš; Herman Dominik;
Irsová, Zuzana (2018) Does Daylight
Saving Save Energy? A Meta-Analysis,
Energy Journal 39(2), 35-61
Letní čas byl původně zaveden kvůli úsporám energie. S tím, jak se mění
energetická náročnost ekonomiky, se ale
začaly objevovat vědecké studie, které
tento efekt zpochybňují. V tomto článku
sbíráme 162 odhadů vlivu letního času
publikovaných v 44 vědeckých studiích.
Ukazujeme, že v průměru ušetří letní
čas celosvětově pouze 0,34 % elektrické
energie. Tyto pozitivní efekty jsou navíc
koncentrovány do severských zemí, které z letního času profitují nejvíce; země
v jižní Evropě naopak kvůli letnímu času
spotřebovávají více energie. Pozitivní dopady letního času na spotřebu energie
navíc zmizí úplně, pokud dáme větší váhu
kvalitnějším studiím.
The Impact of Monetary Strategies on
Inflation Persistence
Kočenda, Evžen; Varga, Balázs (2017)
The Impact of Monetary Strategies on
Inflation Persistence, International Journal of Central Banking, forthcoming
V článku autoři zkoumají měnová opatření zaměřená na cenovou stabilitu a analyzují jejich dopad na persistenci inflace.
K analýze přistupují z pohledu v čase se

měnících koeficientů a pokrývají celkem
68 zemí během období 1993 až 2013.
Ukazuje se, že inflační cílování silně přispívá ke krocení persistence inflace a jeho
explicitně deklarovaná forma je účinnější
než pouhý implicitní závazek. Inflační cílování je v tomto smyslu účinné dokonce
i v průběhu globální finanční krize. Dále
autoři článku ukazují, že měnově kurzové
režimy, které jako kotvu používají euro (či
dříve německou marku), jsou účinnější
než ty využívající dolar. Na druhé straně se
persistence inflace z USA přenáší do persitence inflace jiných zemí daleko menší
měrou než tak činí její německý protějšek.
Asymmetric Volatility Connectedness
on the Forex Market
Baruník, Jozef; Kočenda, Evžen; Vácha,
Lukáš (2017) Asymmetric Volatility Connectedness on the Forex Market, Journal of International Money and Finance,
77, 39-56
V článku autoři analyzují asymetrii propojení volatility vznikající díky pozitivnímu,
nebo negativnímu vývoji na měnových
trzích. V analýze autoři používají vnitrodenní data nejvíce likvidních měn
za období 2007 až 2015. Ukazuje se, že
na měnových trzích dominuje asymetrie
přelévání volatility zapříčiněná zejména
špatnou volatilitou, tj. volatilitou vznikající při poklesu ceny dané měny. Tento jev
se vyskytuje zejména ve spojitosti s Evropskou dluhovou krizí a obecně fiskálními faktory. Naopak přelévání volatility
díky dobré volatilitě, která je způsobená
růstem ceny měny, je slabší a je spojeno
zejména s hypoteční krizí, různou monetární politikou centrálních bank a vývojem na komoditních trzích.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Projekt GEMCLIME
Na konci roku 2016 byl úspěšně zahájen
nový projekt GEMCLIME (Global Excellence
in Modelling of Climate and Energy) v rámci
consorcia EU Horizon 2020. IES FSV UK jako
hlavní koordinátor celého projektu, ve spolupráci s řadou renomovaných evropských
univerzit jako např. LSE, Oxford či Toulouse
School of Economics, může vysílat své doktorandy a vyučující na vědecko-výzkumné
pobyty na špičkové mimoevropské univerzity jako jsou University of Columbia, Harvard
University, MIT, Princeton, Stanford či univerzity v Singapuru a Cape Town.
Tento projekt umožňuje našim kolegům nejen navštěvovat přednášky expertů v oboru
působících na předních světových akademických institucích, ale také otevírá možnost
další spolupráce na výzkumném poli.

» STUDIUM

V ZAHRANIČÍ

V rámci hodnocení veřejných vysokých
škol Střediskem vzdělávací politiky získala FSV UK maximální možné hodnocení
mimo jiné v oblasti mezinárodní otevřenosti a atraktivity.
K vysokému hodnocení přispívá také
mobilita studentů našeho institutu, kteří
hojně využívají možnost vyjet na zahraniční univerzity nejen prostřednictvím
programu Erasmus+, díky kterému mohou
vybírat z více než 60 univerzit, ale také prostřednictvím mezifakultních a meziuniverzitních dohod.
V rámci těchto dohod mohou studenti IES
vycestovat např. na prestižní Australian
National University, na Peking University
HSBC Business School nebo na New Economic School v Moskvě.

Projekt COFFERS
V rámci programu EU Horizon 2020 probíhá také projekt COFFERS (Combating Fiscal
Fraud and Empowering Regulators), koordinovaný univerzitou v Utrechtu, jehož členy
za IES jsou Petr Janský a Miroslav Palanský.
Cílem projektu je analyzovat nedostatky fiskálních systémů zemí EU, které umožňují daňové
úniky a přispívají tak k nerovnostem šancí, bohatství, pohlaví či mobility, a doporučit konkrétní opatření, jak tyto nedostatky odstranit.
Projekt byl úspěšně odstartován zahajovacím workshopem v Utrechtu v listopadu
2016. První z pravidelných výročních setkání
pak hostila Univerzita Karlova v říjnu 2017.
„V Praze se sešli zástupci všech zapojených
institucí, aby mohli diskutovat své výzkumné
práce a problematiku mezinárodního daňového systému. Jedním z našich úkolů v rámci
projektu je práce na nových odhadech rozsahu daňových úniků a analýze jejich vývoje
v čase,“ uvádí Petr Janský.
Mezi instituce zapojené do projektu patří kromě Univerzity Karlovy a Utrecht University
také City University of London (Velká Británie),
Tax Justice Network (Velká Británie), University
of Limerick (Irsko), Universität Bamberg (Německo), University of Leicester (Velká Británie)
a Istanbul Kemerburgaz Universitesi (Turecko).

KAM DÁLE?
Absolventi našich bakalářských programů často využívají možnosti pokračovat
ve svých magisterských studiích v zahraničí. Přehled škol, který přinášíme i v letošním
Newsletteru, dokazuje, že studenti IES jsou
pro studium v zahraničí připraveni odborně i jazykově.
V roce 2017 naši studenti studovali renomované zahraniční magisterské programy na:
• University of Cambridge
• University of Amsterdam
• University of Zurich
• Vienna Graduate School of Economics
• Erasmus University Rotterdam
• Aix- Marseille School of Economics
• University of Rome Tor Vergata
• Nova School of Business and Economics
Lisbon
• London Business School
•
University of Business and Economics
(UIBE) v Pekingu
• Utrecht University
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»

NAŠI ABSOLVENTI

jsou špičkou ve svém oboru. Není to samozřejmě tak, že by vám vědomosti nalili
do hlavy trychtýřem. Stejně je nejdůležitější vaše osobní práce, ale mít okolo
sebe takové lidi pomáhá.” Kromě studia
v Oxfordu absolvoval také studijní pobyt
na americkém Stanfordu.

Na webových stránkách IES se v rubrice Absolvent měsíce pravidelně objevují rozhovory a medailonky našich absolventů a ukazují tak širokou škálu uplatnění a možných životních cest.
Věříme, že nejen pro nás je zajímavé sledovat vývoj a postup našich bývalých studentů od nejmladších ročníků, kteří teprve nedávno opustili školu, až po absolventy ze starších kohort, kteří se pohybují
na špičkových seniorních pozicích. Z letošních dvanácti „absolventů měsíce“ jsme proto vybrali několik zajímavých příběhů. Celé rozhovory si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Matěj Bajgar

Lucie Hozík

Lucie Hozík: Hledejte práci,
pro kterou se nadchnete
Lucie Hozík ukončila studium na IES bakalářským titulem v roce 2008. Nejvíce
vzpomíná na hodiny matematiky, které
ji po prvotním šoku natolik pohltily, že
si zapsala i nepovinou Matematiku 5.
Z těchto hodin si podle svých slov odnesla především strukturované myšlení

Matěj Bajgar: Škola je
místo, kde vzdělání začíná,
ale nekončí
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Matěj Bajgar na IES absolvoval bakalářské studium, které ukončil v roce 2009.
Už na této úrovni studia se Matěj věnoval neobvyklým tématům jako je životní
prostředí či zdravotnictví. Ve své oceněné
bakalářské práci se věnoval environmentální dani. „Environmentální ekonomie je

a schopnost rozvíjet argument krok
za krokem. Na magisterské studium Lucie nastoupila také na IES, ale nakonec
se přesunula do Ženevy na Graduate
Institute of International and Development Studies, kde v roce 2011 díky
stipendiu studium úspěšně dokončila.
„Magistra jsem začala studovat na IES,
ale strávila jsem celý rok v Bonnu na výměnném pobytu Erasmus, odkud jsem
se přestěhovala do Ženevy na magisterský program International Economics. Pokud mám obě školy srovnat, tak
určitý rozdíl jsem viděla, ale podle mne
to bylo spíš způsobené přechodem
z bakalářského na magisterské studium. Po technické stránce to, co jsem
se naučila na IES v matematice a mikroekonomii, bylo více než dostačující
po zbytek mého studia,“ říká Lucie.
Již během bakalářského studia v Praze
začala Lucie sbírat pracovní zkušenosti. Pracovala například ve společnosti
PwC v oddělení Advisory. Díky studiu
v Německu získala také praxi ve společnosti Allianz SE, kde působila několik
měsíců v oddělení Economic Research
& Corporate Development. Po dokončení magisterského studia nastoupila
v bance HSBC v Ženevě. „Ve Švýcarsku

vlastně důvod, proč jsem IES začal studovat. Na střední škole jsem absolvoval
několik víkendových seminářů v rámci
Školy ekologického myšlení. Diskuze,
které tam probíhaly, mne přesvědčily,
že ekonomie skýtá užitečné nástroje pro
zkoumání problémů životního prostředí:
externality, Pigouviánské daně, vyčíslování nákladů a výnosů.“
Po dokončení bakalářského studia navázal magisterským studiem na University

jsem začala pracovat v rámci programu
pro absolventy. To byla skvělá příležitost zjistit, jak banka funguje a která
pozice by mi vyhovovala nejvíc. Ve skutečnosti jsem ale věděla, co chci dělat
už od prvního týdne, kdy s námi o své
práci mluvila jedna investiční poradkyně.“ Po této zkušenosti přesídlila Lucie
do Londýna, kde v téže bance pracovala zpočátku v managementu investičních produktů, a po složení závěrečné
zkoušky CFA se přesunula na současnou pozici investičního poradce, kde
působí doposud. „Chtěla jsem pracovat
přímo s klienty, kteří mě nepřestávají
fascinovat. Jejich důvěra v mou práci je
to, co mě pohání dál,“ dodává Lucie.
Kromě práce se Lucie věnuje také
dobrovolnickým aktivitám. Působí
ve společnosti, která vede workshopy
pro zlepšování finanční gramotnosti
v několika londýnských školách, kde
diskutují s malými skupinkami studentů o osobních financích a hospodaření
s penězi, či jak si zafinancovat studium
na univerzitě. V rámci programu TeachFirst se věnuje také koučování mladých dospělých a učitelů.

of Oxford, kde v roce 2016 získal také doktorský titul. Během magisterských studií
se zde Matěj věnoval rozvojové ekonomii
a v doktorské práci zkoumal vliv globalizace na výkonnost firem v rozvíjejících se
ekonomikách. „Osobně jsem velmi vděčný za možnost v Oxfordu studovat. O rozvojové politice jsem se učil od tří různých
profesorů, kteří byli v minulosti šéfekonomy na britském ministerstvu rozvoje.
Dělat výzkum jsem se učil od lidí, kteří

Ondřej Strádal: Současní
studenti vědí mnohem více,
než jsem věděl já
Ondřej Strádal patří do první generace absolventů IES. Začal zde studovat
v roce 1992 a studium zakončil magisterským titulem v roce 1998. Po IES
absolvoval ještě mezinárodní zkoušky CFA, které úspěšně dokončil v roce
2003. „Mou jedinou radou pro ty, kteří vážně uvažují o kariéře ve financích
je, aby si udělali zkoušky CFA. Tento
program je tvořený profesionály
z praxe a každý rok je aktualizovaný.
Je tak v souladu s nejnovějším vývojem na trhu. Moc jsem se díky tomu
naučil a z celého srdce to doporučuji každému, koho to zajímá,” shrnuje vlastní zkušenost Ondřej. Hned
po ukončení studia na IES nastoupil
do dealingu České národní banky,
kde působil téměř 6 let. V roce 2004,
tedy ještě před finanční krizí, začal
Ondřej pracovat v Londýně ve společnosti Goldman Sachs na pozici
dluhopisového salesmana. Měl zde
na starosti vztahy s řadou centrálních

Marek Kapička: Rozdíl není
ve schopnostech studentů,
ale v jejich sebedůvěře
Marek Kapička pochází z Prahy a na IES
získal magisterský titul v programu
Finance a bankovnictví v roce 1998.
Možná také kvůli přednáškám Radima Boháčka, který současně přednášel na IES a studoval na University of

V současné době Matěj žije a pracuje
v Paříži jako ekonom v OECD. „V OECD
využívám mikro data k evaluaci efektů
strategií, jenž mají za cíl podpořit produktivitu. Většinou se zaměřuji na inovační strategie. Zrovna teď se zabýváme
projektem daňového zvýhodnění pro
soukromé firmy, které se věnují výzkumu
a vývoji. Spolupracujeme na tom mimo
jiné s Martinem Srholcem z CERGE-EI.“

Pracovní zkušenosti sbíral Matěj také
jako stážista v Evropské bance pro obnovu a rozvoj, jako konzultant pro Světovou
banku nebo u poradenských společností
zaměřených na rozvojové země. Působil
například v Lesothu, Tunisku, Ghaně, či
Jihoafrické republice. Matěj se kromě své
práce také aktivně podílí na přípravě letní
akademie Discover, kde působí jako koordinátor a lektor rozvojové ekonomie.
Ve volném čase Matěj leze na umělých
stěnách, navštěvuje středověké kláštery
a příležitostně píše pro český tisk. Jeho
články jste mohli zahlédnout například
v Respektu, Hospodářských novinách či
Lidových novinách.

bank v oblasti investic jejich devizových rezerv.
V roce 2007 se Ondřej vrátil zpět
do Česka do ČNB na pozici Senior Portfolio Manager a o necelé dva
roky později se stal ředitelem Odboru
správy devizových rezerv ČNB. „Celá
moje kariéra se až do nedávného přesunu do Washingtonu točila okolo
správy devizových rezerv v centrálních bankách, což je vlastně portfolio
management s výrazným zaměřením
na úrokové míry a dluhopisy,“ dodává
Ondřej k pozici, ve které vedl tým šesti
manažerů zodpovědných za investování devizových rezerv ČNB. Zodpovídal
tak za aktiva, která v průběhu devizových intervencí narostla až do výše
přes 70 miliard dolarů. V prosinci 2016
se stal poradcem Michaely Erbenové,
jedné z výkonných ředitelů Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu a první Češky v této pozici. Zde má
Ondřej na starosti přípravu jejích vystoupení a stanovisek tak, aby odrážela
zájmy zemí, které ve Fondu zastupuje.
Rovněž se stará o vztahy mezi Českou republikou a MMF. „Měl bych být

hlasem České republiky na globálním
fóru v rámci naší konstituence a s pomocí výkonné ředitelky i ve výkonné
radě. Zdrojem tohoto hlasu v širším
záběru je Česká národní banka, která
mne na tuto pozici nominovala. Ze své
pozice informuji ČNB a Ministerstvo financí o tom, co se v MMF děje.“

Chicago, se Marek rozhodl pokračovat ve studiích právě na chicagské
univerzitě, kde v roce 2003 získal titul Ph.D. Od téhož roku působil jako
Assistant Professor na kalifornské
univerzitě v Santa Barbaře, kde v roce
2012 získal definitivu a titul Associate
Professor. Ve svém výzkumu se Marek věnuje makroekonomii, veřejným
financím, ekonomické teorii a teorii
smluv. Vždy se zabýval tématikou

optimálního zdanění. „Velká část mého
výzkumu se věnuje zahrnutí dynamických prvků do analýzy, uvažuji o tom,
jak optimální daňové politiky budou
reagovat na takové věci, jakými jsou
třeba akumulace lidského kapitálu
nebo učení. Jedna z otázek, na kterou
hledám odpověď je, jak budou tyto
daňové politiky vypadat, a co z toho
získá společnost.“

Ondřej Strádal
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Marek Kapička

Ondřej Vychodil: Ekonomie
je společenská věda
Ondřej Vychodil ukončil studium
na IES bakalářskou prací v roce 1999,
za kterou získal ocenění Nadace Josefa Hlávky. „Hned během prvních
měsíců studia na IES jsem postupně
propadal vášni pro ekonomii coby
společenskou vědu, protože jsme
se učili chápat, co se dělo v přímém
přenosu kolem nás.“ V době těsně
po velké privatizaci a v době velkých
politických a ekonomických změn
stál Ondřej spolu s dalšími spolužáky
u zrodu studentského spolku E-klub,
který na škole stále funguje. Tento
klub byl založený jako diskuzní platforma, studenti si zvali (a stále zvou)
tehdejší i již vysloužilé nebo naopak
budoucí ministry české vlády, guvernéry ČNB, či zahraniční ekonomy. „Byl
to prostě intenzivní kvas nejrůznějších úvah a kritického myšlení, který
si od té doby nesu s sebou dál,“ dodává k dění na škole Ondřej.
Magisterské studium pak Ondřej absolvoval na Středoevropské univerzitě (CEU) v Budapešti, kde si rozšířil
obzor o dění v dalších zemích regionu. „CEU je úžasné místo. Potkávají
se tam různé národnosti středo a východoevropského regionu, aby nevyhnutelně zjistily, že společné dědictví
Rakousko-Uherska tento region dál

V letech 2013 až 2015 a pak znovu od loňského roku působí Marek jako Associate
Professor s definitivou na CERGE-EI, přičemž zde mezi roky 2013 a 2015 působil
jako zástupce ředitele pro výzkum. Ze
svých zkušeností může porovnat americké studenty s těmi středo a východoevropskými. „Obecně není mnoho
rozdílů ve schopnostech studentů, ale
velký rozdíl je v jejich sebedůvěře. V USA
studenti ochotněji mluví o svém výzkumu, nebo o výzkumu obecně, s pedagogy z fakulty, hosty, nebo mezi sebou.
Nebojí se položit otázku, když něčemu
nerozumí. To vede k tomu, že studenti
mnohem lépe chápou problémy, které
se snaží vyřešit, i do větší hloubky, což
jim dává širší náhled na věc.“

zásadně formuje. A potkávají se tu
i různé disciplíny společenských věd
– od ekonomie přes politologii, mezinárodní vztahy a právo až po historii,
studia nacionalismu či gender studies.“ Na IES se pak vrátil v roce 2002,
aby obhájil titul PhDr. V doktorském
studium pak pokračoval na CERGE-EI,
kde úspěšně obhájil dizertační práci
na téma ekonomie úpadkového práva. V rámci dizertačního výzkumu absolvoval semestrální stáž na Harvardu
a následně během práce v bance
manažerský Inter-Alfa Banking Programme na francouzském INSEADu.
„Podílel jsem se na řadě případových
studií podniků v transformaci, nejvíc jsme se však s ex-spolužáky z IES
zabývali případem vzestupu a pádu
Investiční a poštovní banky (IPB)
a navázaného průmyslového impéria.“ V rámci přednáškové činnosti
působil na IES jako asistent profesora Kouby, zavedl zde předměty Nové
institucionální směry II. a Teorie firmy. Na Univerzitě Roberta Schumana
ve Strasbourgu a na Anglo-American
University v Praze vedl své kompaktní
kurzy se zaměřením na ekonomickou
transformaci.
Od března 2017 je Ondřej výkonným
ředitelem útvaru Finance v ČSOB.
Do banky však nastoupil již v roce
2006 jako ředitel útvaru Vztahy k investorům, dále krátce vedl útvar

Během svého studia a praxe Marek získal řadu ocenění a stipendií, například
stipendium J. E. Purkyně Akademie věd
ČR, je také držitelem ocenění Young
Economist Award udělovaným Evropskou ekonomickou asociací. V roce 2015
pak obdržel Marie Curie Career Integration Grant od Evropské komise.
Marek publikuje v odborných časopisech a magazínech jako například Review of Economic Studies, Journal of
Monetary Economics, Review of Economic Dynamics nebo American Economic Journal: Macroeconomics.
Ve volném čase Marek rád lyžuje, běhá
nebo jezdí na kole a aktivně tráví čas
s rodinou.

» E-KLUB

Autoři textu: Alexandra Katinová a Josef Tajovský

STUDIUM A PRAXE

E-GO A SPOLEČENSKÉ AKCE

Každoročně se E-klub snaží studentům nabídnout řadu zajímavých
přednášek a workshopů z praxe. Ani
tento rok nebyl výjimkou. Jarní semestr jsme odstartovali inspirativní
přednáškou o investicích do start-upů od Philipa Staehelina, nejvyššího
partnera Roland Bergeru a andělského investora.

E-klub i letos pokračoval v tradici pořádání seznamovacího výjezdu pro
nové studenty. Jako každý rok se konal v září ve Výcvikovém středisku
Univerzity Karlovy v Horním Poříčí.
Přes sto nových studentů strávilo čtyři dny společenskými a sportovními
seznamovacími a teambuildingovými
aktivitami, které pro ně připravil tým
dvaadvaceti členů E-klubu sestávající
se ze studentů bakalářského a magisterského studia IES. Nechyběly ani
přednášky našich vyučujících a absolventů, které si kladou za cíl seznámit
nové studenty s průběhem studia
a možnostmi profesního uplatnění.

Program pokračoval workshopem
ve spolupráci se společností EY, kde
naši studenti dostali možnost vyzkoušet si práci konzultantů z oddělení Risk managementu. Vyzvali také
do konstruktivní debaty ministra financí a poslechli si zajímavosti o behaviorální ekonomii od Vojtěcha Zíky
z Centra pro behaviorální experimenty CEBEX.
Zimní semestr, neméně zajímavý, nabídl Assessment centrum nanečisto
od společnosti Moneta Money Bank,
kde se studenti připravovali na pohovory, také přednášku Viktora Fishera,
expartnera McKinsey & Co., aktuálně
investičního partnera ve společnosti Rockaway Ventures, na atraktívní
téma z prostředí Corporate Finance.
Jsme velmi rádi, že E-klub může pomáhat s propojením studia a praxe.

Mezi další činnosti E-klubu patří
i pořádání společenských událostí

a volnočasových aktivit, které umožňují studentům setkávat se i mimo
formální prostředí školy. Kromě tematických večírků připravili členové
E-klubu pro své spolužáky i dvě společné návštěvy divadla, dva večery
společenských her nesoucí název „Kdo
si hraje nezlobIES“, karaoke večer nebo
hudební večery. Po několika letech
proběhl IES fest – koncert pěti hudebních skupin, ve kterých jsou zastoupeni studenti, vyučující nebo absolventi
IES. Kromě pravidelných sportovních
aktivit uspořádal E-klub i společný lyžařský výjezd do italských Alp nebo
prázdninový vodácký výlet. Konec
školního roku byl pak završen červnovou plavbou po Vltavě na parníku.

PĚTIBOJ FSV UK
Ve školním roce 2016/17 se konal už
druhý ročník tzv. Pětiboje FSV UK, jehož cílem je propojit studenty všech
pěti institutů naší fakulty. Pětiboj probíhá formou pěti soutěžních disciplín,
ve kterých týmy složené ze studentů
jednotlivých institutů soutěží o Pohár
FSV UK. I přes počáteční debakl v první disciplíně, tzv. Pubquizu, se podařilo
týmům IES obhájit vítězství z prvního
ročníku. Kromě vědomostního Pubquizu se soutěžilo ve stolním fotbálku, lasergame, beerpongu a týmových
sportech.

Ondřej Vychodil

Komunikace, poslední čtyři roky byl
ředitelem útvaru Strategie a rozvoj.
Před příchodem do ČSOB pracoval
Ondřej například jako externí konzultant Světové banky a v letech 2004 až
2005 jako poradce vicepremiéra pro
ekonomiku Martina Jahna.
Ondřej má se svou ženou tři děti, čas
mimo práci tak věnuje hlavně rodině,
ale také hudební skupině Legendary
Buccaneers, kde již přes deset let hraje na bicí a zpívá. Letos kapela vydala
nové album.

Seznamovací kurz E-GO

Více o akcích a činnosti E–klubu se dozvíte na jeho webu http://e–klub.cz a Facebooku.
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IES V ČÍSLECH
MEZINÁRODNÍ ŽEBŘÍČKY
EKONOMIE NA UK

EKONOMIE A OBCHOD NA UK

FINANCE NA UK

TOP 100

109. místo

TOP 200

(Global Ranking
of Academic Subjects)

(Best Global Universities
by U.S. News and World Report)

(Global Ranking
of Academic Subjects)

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

STUDENTI

91 %

90 %

absolventských prací v angličtině

studentů vyjelo do zahraničí v rámci studia

VÝZKUM

MEZINÁRODNÍ ATMOSFÉRA

5/10

přes

nejlepších českých ekonomů
podle RePEc Country Ranking
mezi našimi vyučujícími

z

1500
83

mezinárodních studentů

zemí v posledních 10 letech

MGR A PHD PROGRAMY V ZAHRANIČÍ
V posledních třech letech naši absolventi pokračovali ve studiu
na renomovaných světových univerzitách:

PRINCETON, COLUMBIA, OXFORD, CAMBRIDGE, LSE,
AMSTERDAM, ZÜRICH, BEIJING, ST. GALLEN
a mnoho dalších

HLAVNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

ABSOLVENTI

• Bankovnictví a finance
• Poradenství
• Výzkum a akademické instituce

Přes
spolku Alumni IES na LinkedIn

780 členů

PARTNERŮM A SPONZORŮM IES FSV UK DĚKUJEME ZA PODPORU
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