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Mikayel Harutyunyan, Marek Lipán a Adam Nedvěd převzali v Amsterdamu
ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award 2018 za své absolventské práce.

» Vážení čtenáři,

letošní rok jsme úspěšně prošli reakreditací doktorského programu, čímž jsme
dokončili přechod od programů „ekonomické teorie“ k programům „ekonomie
a finance“. Zčásti jde o změnu kosmetickou. Zčásti tím ale zdůrazňujeme, že na
IES FSV UK aktivně pěstujeme přímé propojení teorie a jejich aplikací. A zajímají
nás skutečně živá témata ekonomiky
i financí.
Mezi naše vlajkové lodě, které propojují
teorii a praxi, tradičně patří monetární
ekonomie. Důkazem budiž bezprecedentní situace, kdy od letošního listopadu v Bankovní radě ČNB zasedají hned
dva naši kolegové – prof. Oldřich Dědek
a doc. Tomáš Holub. Navíc prof. Roman
Horváth i letos významně přispěl k diskusi ohledně měnové politiky Evropské
centrální banky. Pro Evropský parlament
vytvořil veřejnou studii, která se stala
součástí oficiálních podkladů pro dialog
s prezidentem ECB.
Energetická ekonomie je další oblastí, kde
máme studentům a veřejnosti co ukázat.
Kromě praktického kurzu vedeného konzultanty z londýnské společnosti Frontier
Economics máme dlouholetou zkušenost
v analýze finančních instrumentů na
energetických burzách. Není proto náhodou, že v soutěži Energy Economics
Contest zvítězila Kateřina Líšková v ka-

tegorii absolventských prací a medaili
získal doc. Jozef Baruník v kategorii odborných prací.
Hitem dnešní ekonomiky je bezesporu
digitalizace a robotizace. Obecně se příliš
neví, že tento trend má v ekonomii velkou odezvu – například na americkém
trhu práce s akademickými ekonomy je
jedním z největších zaměstnavatelů centrála Amazonu. Fakt, že nám umělá inteligence nebyla nikdy cizí, se nyní snažíme
přetavit v hmatatelné výsledky. Kromě
programování v R připravujeme také výuku Pythonu. Vedle toho poskytujeme
kurz Data Science in R a progresivní kurz
Bayesian Data Analysis.
Ani mezilidské aspekty ekonomiky nám
nejsou cizí. Pro finanční sektor jsou zajímavé analýzy odměňování managementu v tzv. stigmatizovaných odvětvích
z pera dr. Jiřího Nováka. Abychom postupovali systematicky, otevřeli jsme
letos kurz na témata behaviorální ekonomie a financí. Kurz nabízí ty nejlepší
akademiky, které lze v Čechách na tato
témata potkat – doc. Michala Bauera,
doc. Julii Chytilovou a doc. Filipa Matějku z CERGE UK.
V dnešní době navíc ekonomy zajímají složité situace, kdy velké množství lidí
zpracovává velké množství informací.

Mezi takové situace patří i volby. Volební lavička – společný projekt IES FSV UK,
CERGE UK a univerzity Bocconi v Miláně –
k tomu účelu vybudoval unikátní online
infrastrukturu pro letošní komunální volby. Kandidáti do ní mohli vyplnit svoje
záměry a voliči je mohli strukturovaně
porovnávat.
Dalším příkladem je stránka KdoVyhrajeVolby.cz, která denně spočítala předvolební predikce na základě informací ze
sázkových agentur a předvolebních průzkumů. Tento projekt spravovala kolegyně doc. Zuzana Havránková v pauzách
mezi starostí o čtyři děti, akademický
výzkum, grantové aplikace a supervize
diplomových prací. Před prezidentskými
volbami se její predikce staly hitem.
Inspirativní čtení Vám přeje

Martin Gregor
ředitel IES FSV UK
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» PŘEHLED ZPRÁV
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Pátek 18. ledna 2019 od 9:00
Pátek 17. června 2019 od 9:00

byl publikován v The American Economic Review.

Svoboda se stal v květnu 2018 mistrem ČR v šachu.

ON-LINE WEBINÁŘ:

Úterý 15. ledna od 15:30

CENA FRANTIŠKA BĚHOUNKA
PRO PROF. KARLA JANDU

Ve středu 29. listopadu 2017 obdržel prof. Karel Janda Cenu Františka Běhounka, kterou každoročně
uděluje MŠMT významné osobnosti
za propagaci a popularizaci české
vědy a šíření dobrého jména České
republiky v Evropském výzkumném
prostoru.

Prof. Janda je hlavním koordinátorem dvou rozsáhlých evropských
grantů na IES: ECOCEP (2014–2017)
a GEMCLIME (2017–2020), díky kterým dosáhl spolupráce českých
vědců s evropsky i světově nejpřednějšími partnery jak v oblasti ekonomie energetiky a globální klimatické
změny, tak v rámci celého širokého
oboru ekonomie.

PRESTIŽNÍ EXETER PRIZE PRO
NAŠE KOLEGY
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Na podzim 2017 získal autorský
tým ve složení Michal Bauer (IES
FSV UK, CERGE-EI), Vojtěch Bartoš
(LMU), Julie Chytilová (IES FSV UK)
a Filip Matějka (CERGE-EI) prestižní ocenění Exeter Prize za článek
Attention Discrimination: Theory
and Field Experiments with Monitoring Information Acquisition, který

Exeter Prize se uděluje za nejlepší
článek v impaktovaném časopise
v rámci oborů experimentální ekonomie, behaviorální ekonomie a teorie rozhodování. Vítězný článek byl
vybrán komisí složenou z předních
odborníků v oboru (Glenn Harrison
z Georgia State University, Michael
Mandler z Royal Holloway, University of London a Michel Regenwetter
z University of Illinois).

PETR JANSKÝ ČLENEM UNCTAD

TOMÁŠ RICHTER DOCENTEM
OBCHODNÍHO PRÁVA

Náš dlouholetý kolega a externí vyučující v oboru práva Tomáš Richter
(Clifford Chance) tento rok úspěšně
zakončil habilitační řízení pro obor
obchodní právo na FMV VŠE. Tomáš
Richter na IES vyučuje magisterský
kurz Právo obchodních společností.

JAK SI STOJÍME V GLOBÁLNÍCH
ŽEBŘÍČCÍCH

Náš kolega Petr Janský se v letošním roce stal členem Mezivládní
expertní skupiny na financování
rozvoje, kterou založila Konference
OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).

MISTR V ŠACHU ČR POCHÁZÍ
Z IES
Náš absolvent a zároveň i externí
vyučující na IES v oblasti matematické analýzy algebry Svatopluk

I letos bylo v červnu zveřejněno
aktuální srovnání vysokých škol
v prestižním mezinárodním žebříčku Global Ranking of Academic Subjects, známém také jako
šanghajský žebříček. Ekonomie
na UK se zde opět umístila v první
stovce univerzit na světě. V oboru
finance pak patří UK v tomto žebříčku mezi 200 nejlepších univerzit.

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

IES FSV UK JE NA LINKEDIN
Kromě stránky Alumni IES FSV UK,
která sdružuje naše absolventy už
více než deset let, naleznete od letošního roku na profesionální sociální síti LinkedIn i samostatnou
stránku IES FSV UK.

DELOITTE OUTSTANDING
THESIS AWARD 2018

Stránka sdružuje studenty, absolventy i zaměstnance a tvoří tak vizitku institutu. Už jste se k nám také
přidali?

MENTORING A STÁŽE

Studenti IES byli 1. října 2018 oceněni v rámci prvního ročníku Deloitte
Outstanding Thesis (DOT) Award
2018, jehož cílem je ocenit nejlepší absolventské práce studentů IES
FSV UK.
Udílení cen se odehrálo v rámci
setkání globálního vedení společnosti Deloitte v Amsterdamu. Mark
Pighini, Andrew Robinson a Jan
Marek (partneři Deloitte pro oblast oceňování a finančního modelování) předali ocenění Mikayelu
Harutyunyanovi za bakalářskou
práci The Truth Behind the Lies: The
Experiment, Marku Lipánovi za diplomovou práci Artificial Prediction
Markets, Forecast Combinations
and Classical Time Series a Adamu
Nedvědovi za diplomovou práci
Analysis of Term Structures in High
Frequencies. Dalšími dvěma držiteli
ocenění Deloitte DOT Award 2018
jsou Karolína Chalupová za bakalářskou práci The Impact of Just-in-Time Inventory Management
on Business Cycle Severity a Jan
Vainer za bakalářskou práci Extending Hotelling’s Location model
into Agent-based Domain.
Společnost Deloitte ocenila kvalitu
všech těchto pěti prací, schopnost
kriticky a inovativně přemýšlet –
tedy dovednosti, které jsou oceňovány jak v akademickém, tak
v byznys světě.

Jarní kolo mentoringu bylo úspěšné, mezi mentory byli například
zástupci ze společností Patria nebo
Deloitte. „Mentoring byl pro mě
rozhodně přínosný. Pan Vostrikov
z Patrie má velký přehled a já se tak
dozvěděla něco nového z oboru
a praxe,“ hodnotí studentka Klára
Brabcová, která se projektu účastnila, a dodává: „Mentoring mi také
velmi pomohl s prioritizací pracovních možností, které po škole zvažuji.“ Zimní kolo odstartovalo se
zahájením zimního semestru. Letos
se účastníci mohou potkat s odborníky ze společností A. T. Kearney,
Česká spořitelna, Ableneo nebo
PwC.

KAM PO IES?
V roce 2018 se konaly tři panelové diskuze Kam po IES. Každý rok se díky
nim potkávají absolventi se studenty
na moderované přednášce, kde mají
možnost získat informace z konkrétního oboru.

v květnu, tématem bylo bankovnictví
a diskutovat přišli Petr Gapko, Vojtěch
David, Viktor Zeisel, Marie Raková či Peter Tuchyňa. Zastoupili tak společnosti
ČSOB, Moneta Money Bank, Česká spořitelna, Komerční banka nebo ČNB.
V zimním semestru jsme zvolili téma
risk. Většina zástupců se rekrutovala
z řad bankéřů – Jana Havlínová z Komerční banky, Jiří Poláček z Monety, Tereza Jílková z ČSOB, ale dorazil i Jakub
Jeřábek reprezentující odvětví energetiky – ČEZ. Děkujeme všem zúčastněným panelistům, kteří odhodlaně
a trpělivě odpovídali na dotazy moderátorů i studentů.

AKCE ALUMNI
ALUMNI BANKET
Tradiční setkání absolventů se tentokrát uskutečnilo 1. prosince v klubu
Avion, který se nachází v bývalé synagoze v Holešovicích.

ABSOLVENTSKÉ E-GO
V září proběhlo historicky první víkendové setkání absolventů IES v Dolním
Poříčí. V chatičkách výcvikového střediska Karlovy univerzity se sešlo přes
60 účastníků. Absolventi sportovali,
soutěžili i diskutovali. Ač sám název
E-GO napovídá, že absolventi se vrátili ke svým kořenům, rozhodně nešlo
o akci nostalgickou. Organizátoři slibují
pravidelné opakování této akce, ze které by se stejně jako z E-GO pro studenty
prvních ročníků měla stát každoroční
tradice. Zváni jsou i partneři a děti.

První přednáška s tématem start-upy
a podnikání proběhla na počátku jarního semestru 2018. Pozvali jsme například Ivanu Karhanovou, majitelku PR
agentury Margetroid, Ondřeje Nezdaru
z Bona Venture Partners, Tomáše Juchelku z Bohemian Technologies nebo
Petra Filipce, který působil ve Storyous
či SharyGo.
Druhá panelová diskuze se konala
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» VÝZKUM

Členové IES pravidelně přispívají do vysoce impaktovaných mezinárodních odborných časopisů a do časopisů respektovaných mezinárodních institucí. Figurují také mezi členy redakčních rad mezinárodních časopisů. Kvalitní výzkum a publikační činnost ve špičkových časopisech potvrzují kvalitu IES jako elitního vědeckopedagogického pracoviště.

I letos rádi představujeme výběr nejvýznamnějších publikací, které vzešly
z našeho výzkumného pracoviště:
Baruník, J., Vácha, L. (2018) Do co-jumps
impact correlations in currency markets?
Journal of Financial Markets, Volume 37,
January 2018, 97–119
Autoři v článku přicházejí s novou metodologií pro měření společných skoků
měnových párů a jejich vlivu na korelační strukturu devizového trhu. Nově
navržené odhady jsou na základě vlnkové dekompozice schopné lokalizovat
společné skoky měnových párů a velmi
přesně změřit jejich významnost. Přínosem práce je i studie na reálných datech,
která poodhaluje chování společných
skoků na hlavních měnových párech. Důležitým výsledkem je zdokumentování
významného vlivu společných skoků na
korelační strukturu devizového trhu. Výsledky práce posouvají poznání v oblasti
závislostí na finančních trzích.
Baruník, J., Křehlík, T. (2018) Measuring
the frequency dynamics of financial and
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macroeconomic connectedness, Journal
of Financial Econometrics, Volume 16, Issue 2, 1 March 2018, 271–296
Práce přináší nový přístup pro měření
propojenosti finančních proměnných,
které vzniká kvůli heterogenním odezvám šoků. Pomocí spektrální dekompozice navrhují měřit propojenost trhů
v krátkém, střednědobém, a dlouhém
období. Bohatou dynamiku propojenosti volatility a rizika na finančních trzích
autoři dokumentují na skupině nejlikvidnějších amerických bank. Nová míra dovoluje rozlišit propojení trhů v období,
kdy trhy zpracovávají informaci velmi
rychle a šoky mají jen zanedbatelnou
odezvu, a období vysoké nejistoty, kdy
se šoky propagují perzistentně. Hlavním
výsledkem práce je kromě užitečné metodologie i rozlišení mezi krátkodobou
a dlouhodobou složkou systemického
rizika.

Bauer, M., Cahlíková, J., Chytilová, J., Želinský, T. (2018) Social contagion of ethnic hostility, Proceedings of the National
Academy of Sciences 115(19): 4881–4886
Etnické a rasové konflikty často propukají
velmi rychle. Proč se chování společenství lidí dokáže rapidně změnit z klidného
soužití na agresi? Ve výzkumu se autoři
opřeli o experimenty, při kterých zjišťovali, zda může být etnická nesnášenlivost
nakažlivá. Jejich zjištění rychlých změn
chování jednotlivců, jež mohou vyústit až k propuknutí násilí, poukazuje na
křehkost společenských norem. Podstatou experimentu byla identifikace ochoty jednotlivců na vlastní náklady škodit
ostatním. Experimenty byly prováděny
ve skupinách dospívajících dětí na východním Slovensku v oblastech, kde je
vyšší riziko propuknutí násilí proti etnické
menšině. Hlavní zjištění výzkumů se týká
procesu šíření etnické nesnášenlivosti ve

společnosti. Ukázalo se, že jednání jednoho člověka poškozující členy jiného
etnika se ve skupině šíří dvakrát rychleji,
než když dojde k poškození člena etnika
stejného. Zjištění experimentů naznačuje, proč etnická nepřátelství propukají
velmi rychle i ve společnostech, kde dříve
nebyly známky etnické nenávisti patrné.
Havránek, T., Iršová-Havránková, Z.,
Zeynalova, O. (2018) Tuition Fees and
University Enrolment: A Meta-Regression
Analysis, Oxford Bulletin of Economics
and Statistics, forthcoming

Jak reaguje poptávka po univerzitním
vzdělání na zvýšení školného? To je otázka, kterou v posledních letech zkoumaly
desítky studií na datech z různých zemí.
V tomto článku shrnují autoři výsledky
těchto studií za pomocí statistických metod meta-analýzy. Zjišťují pak, že literatura trpí publikační selektivitou: výsledky,
které jsou neintuitivní a statisticky nevýznamné, jsou za jinak stejných podmínek
méně často vybírány k publikaci. Když
literaturu o toto vychýlení autoři očistili,
nenalézají evidenci pro žádný systematický vztah mezi výší školného a poptávkou

po vzdělání. Výjimkou jsou soukromé
univerzity, při jejichž výběru může pro
studenty v některých případech hrát
cena dominantní roli na úkor kvality.
Brož, V., Kočenda, E. (2018) Dynamics and
factors of inflation convergence in the European Union, Journal of International
Money and Finance, 86, 93–111
Článek se zabývá procesem konvergence inflace v Evropské unii (EU) mezi lety
1999 až 2017. Výsledky ukazují, že tento
proces nebyl permanentně narušen globální finanční krizí, evropskou dluhovou
krizí, ani obdobím nulové dolní meze
úrokových sazeb. Naopak, v období po
globální finanční krizi je konvergence
inflace v EU rozšířenější než před rokem
2008. Navíc je konvergence robustní ať je
pro inflační ukazatel použit jednoduchý
průřezový průměr, nebo inflační cíl Evropské centrální banky, či maastrichtské
konvergenční kritérium. Výsledky analýzy tak ukazují, že otázka synchronizace
inflace v EU nepředstavuje problém pro
další rozšiřování eurozóny.
Gertler, P., Horváth, R. (2018) Central
bank communication and financial markets: New high-frequency evidence, Journal of Financial Stability, 36(C), 336–345.
Komunikace centrálních bank s veřejností se během globální finanční krize
změnila. Komunikace začala být více
intenzivní a zaměřila se nejenom na tradiční měnově-politická témata, ale i na
nekonvenční měnovou politiku a finanční stabilitu. Autoři článku vytvořili rozsáhlou databázi komunikace představitelů
Evropské centrální banky (ECB) a pomocí
vysokofrekvenčních dat zkoumali dopady této komunikace na evropský finanční trh. Zatímco komunikace ECB byla
schopna ovlivnit úrokové sazby a částečně i akciový trh, dopad na měnový kurz
byl minimální. Finanční trh se koncentroval na vyjádření klíčových představitelů
ECB a zároveň načasování, obsah nebo
posloupnost komunikace nehrála významnější roli.
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» MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Vědečtí pracovníci na IES spolupracují v rámci svých výzkumných záměrů
s mnoha experty na renomovaných zahraničních univerzitách. Kromě toho, že
tyto aktivity a kontakty podporují zvyšování kvality výzkumu, získávají naši
vyučující a postgraduální studenti díky
těmto projektům možnost výjezdů na
řadu nejvýznamnějších světových univerzit.
V tuto chvíli na našem institutu probíhají dva rozsáhlé projekty, které jsou
financovány z prostředků EU v rámci
programu EU Horizon 2020. V rámci
projektu GEMCLIME figuruje institut
jako hlavní iniciátor a koordinátor;
v projektu COFFERS je naše škola zapojena jako partner projektu.

Ekonomie energie a klimatické
změny: GEMCLIME propojuje světové vědce
V roce 2016 byl na Institutu ekonomických studií FSV UK zahájen projekt Global Excellence in Modelling of Climate
and Energy (GEMCLIME 2016–2020),
který navazuje na úspěšný projekt Economic Modeling for Climate – Energy
Policy (ECOCEP 2014–2017). Projekt, jehož navrhovatelem a koordinátorem je
prof. Karel Janda, se zaměřuje na ekonomii energie a klimatické změny. Projekt
zahrnuje nejvýznamnější světové vědce
a instituce oboru. Univerzita Karlova
koordinuje vědeckou spolupráci mezi
FEEM, Toulouse School of Economics,
Oxfordem, London School of Economics

a předními institucemi v USA a Kanadě
(MIT, Harvard, University of California,
Stanford, Princeton, Columbia, Cornel,
Maryland, Arizona State University a McGill University), Austrálii a Novém Zélandě (Australian National University,
University of Auckland), Africe (University
of Cape Town) a Asii (National University
of Singapore).
Nedílnou součástí projektu jsou výjezdy
doktorandů a přednášejících z partnerských univerzit. Díky projektu tak byla
posílena a rozšířena mezinárodní síť odborníků na poli ekonomie klimatických
změn a energetické ekonomie. Projekt
tak poskytl podporu pro přesun vědeckých znalostí a dovedností mezi zúčastněnými institucemi a jejich vědeckými
pracovníky. Příkladem může být článek
kolegů Karla Jandy a Ladislava Krištoufka
společně s Davidem Zilbermanem z University of California Berkeley Dynamics
and evolution of the role of biofuels in
global commodity and financial markets,
který byl publikován v časopise Nature
Energy. Článek získal pro rok 2018 impakt
faktor 47 a Article Influence Score 16, a je
tedy na úrovni špičkových časopisů Nature a Science.
Projekt je součástí konsorcia EU Horizon
2020 MSCA RISE /Marie Skłodowska-Curie grant agreement.
Martina Jašová: Odrazový můstek pro
akademickou kariéru
„Studijní pobyt na Princetonu byl nejformativnějším období v mém životě. Připojila

Setkání k projektu GEMCLIME na Univerzitě Karlově
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jsem se ke skupině studentů makrofinancí
a pracovala pod vedením profesora Atifa
Miana. Věnovala jsem se zejména svému
výzkumnému projektu, na základě kterého
později vznikl i můj job market paper – studie, s nímž jsem se ucházela o akademický
post. Samozřejmě jsem se snažila z nabízených možností využít co nejvíce: absolvovala jsem volitelný kurz, navštěvovala
výzkumné semináře a snažila se setkávat
s profesory a hovořit s nimi o svých projektech. To vše mi pomohlo získat práci ve
špičkovém akademickém výzkumu. Na
akademický trh práce jsem totiž šla s laskavou podporou profesorů z Princetonu,
za kterou jsem nesmírně vděčná.“

Martina Jašová v rámci doktorského
studia na IES strávila 1,5 roku na
Princetonské univerzitě a následně
získala pozici Assistant Professor of
Economics na Barnard College na
Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

Jan Mareš: Budování mezinárodní vědecké sítě.

a studenty z univerzity dál udržuji kontakt,
abych si vytvořil síť, která se mi bude hodit
i v pracovním životě po promoci.“

Ekonomové IES zkoumají dopady
daňových rájů v rámci projektu
COFFERS

Jan Mareš, doktorský student IES FSV
UK, který se specializuje na ekonomický růst, finanční trhy, ekonometrické modelování a Bayesovskou
statistiku, vyjel na Kolumbijskou
univerzitu.
„Během pobytu na Kolumbijské univerzitě
jsem se potkal se spoluautorem recenzovaného dokumentu, který jsme společně
připravovali. Navíc jsem se seznámil se specifiky postgraduálních studií ve Spojených
státech díky doktorandským studentům,
které jsem v New Yorku poznal. S profesory

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 němuž mohou
vyjet na více než 60 univerzit, ale také

Již třetím rokem v rámci programu EU
Horizon 2020 probíhá projekt COFFERS
(Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators), koordinovaný univerzitou v Utrechtu. Jeho členy za IES jsou Petr
Janský, Miroslav Palanský a nově také
Jan Mareš. Mezi instituce zapojené do
projektu patří kromě Karlovy Univerzity
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).
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

prostřednictvím mezifakultních a meziuniverzitních dohod. V rámci těchto dohod mohou studenti IES vycestovat např.
prestižní Australian National University či
na Peking University HSBC School.
Kam dále?
Absolventi našich bakalářských programů často využívají možnosti pokračovat
ve svých magisterských studiích v zahraničí. Pravidelný přehled škol, který
přinášíme také v letošním Newsletteru,
dokazuje, že studenti IES jsou pro studium v zahraničí připraveni odborně i jazykově.
V roce 2018 naši studenti studovali mimo

v říjnu 2017 a druhé proběhlo v září 2018
v Londýně.
V rámci COFFERS se výzkumníci IES pod
vedením Petra Janského věnují čtyřem
oblastem: finančnímu tajemství, mezinárodnímu obchodu, daňových rájům
a vládním rozpočtovým ztrátám kvůli daňovým rájům.
Například v říjnu 2018 naši kolegové Petr
Janský a Miroslav Palanský ve spolupráci
s výzkumníky z Tax Justice Network vydali zprávu, v níž uvádí, že třetina finančního
tajemství EU vzniká v rámci jejích hranic.
Současně vyšel i IES Working Paper na
toto téma (nazvaný „Is Panama Really
Your Tax Haven? Secrecy Jurisdictions
and the Countries They Harm“), který byl
již v srpnu 2018 prezentován na výročním kongresu International Institute of
Public Finance v Tampere. O výzkumu
informovala agentura Reuters, článek
následně otiskla řada novin, včetně New
York Times.

jiné v následujících renomovaných zahraničních magisterských programech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Cambridge
LSE
University of Amsterdam
University of Zurich
Erasmus University Rotterdam
Uppsala University
Stockholm School of Economics
University of St. Gallen
University of Groningen
Imperial College London
University College London
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» ROZHOVOR

Brexit a Donald Trump jako symptomy naší doby
V polovině září navštívil Prahu bývalý generální ředitel WTO a generální tajemník Konference OSN o obchodu a rozvoje
(UNCTAD), Supachai Panitchpakdi. Českou republiku a konkrétně IES FSV UK navštívil během své pracovní cesty po střední
Evropě, která zahrnovala návštěvy dalších dvou významných univerzit, CEU v Budapešti a Vídeňské univerzity.
Díky dlouhodobé spolupráci IES s thajským velvyslanectvím měli studenti IES i další odborníci z řad ekonomů a diplomatů
možnost vyslechnout si mimořádnou přednášku přímo v prostorách budovy IES.

Název přednášky „Global Economic Outlook: Brexit and Trade Wars“ předznamenával témata jako směřování globální ekonomiky či budoucnost WTO. V návaznosti na přednášku o těchto a dalších tématech hovořil Supachai Panitchpakdi
s Ing. Janem Stuchlíkem, redaktorem Svazu obchodu a dopravy ČR.
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Americký prezident Donald Trump vyhrožuje obchodní válkou. Jak velká je to hrozba pro světový obchod?
Trump blafuje, jak byl zvyklý z byznysu.
Snaží se hrozbami donutit protistranu,
aby přistoupila na jeho požadavky. Zjevně
má s touto taktikou zatím úspěch. Zabralo
to na Mexičany, Korejce i Evropskou unii.
Chce vyjednávat jeden na jednoho, protože ve dvoustranných rozhovorech budou
mít USA dostatek síly, aby prosadily řešení,
která jim vyhovují. Ohrožuje tím ale mnohostrannou obchodní spolupráci.

Trump ale není jediný americký prezident,
který zavádí cla. V čem je ve srovnání se
svými předchůdci jiný?
Prezident Barack Obama spustil přes padesát antidumpingových šetření, což je prostředek pro omezení obchodu. Prezident
George W. Bush uvalil cla na dovoz oceli.
O zvyšování obchodních bariér každým rokem mluvily také zprávy Světové obchodní
organizace (WTO), které dostávali účastníci schůzek skupiny G20. Trump není první,
kdo zvyšuje celní laťku. On jen křičí více
a hlasitěji.

Pomůže tím americké ekonomice?
Politika nynější americké administrativy
bude mít čistý negativní dopad na americkou ekonomiku, ale i na zbytek světa.
Odhady mluví o zpomalení globálního ekonomického růstu příští rok o 0,5 procentního bodu. Bude záležet na tom, jak moc
sáhnou ostatní země k odvetným opatřením. Ale věřím, že zlom přijde už v listopadu po amerických volbách do Kongresu.
Když Trump uvidí jejich výsledek, tvrdost
vůči obchodním partnerům postupně
zmírní.

Jako hlavní důvod pro zvyšování cel uvádí
vysoký deficit amerického zahraničního
obchodu. Mohou ho cla snížit?
Když se politici dívají na obchod, tak vidí
jen export a import. Když vyvážíte více, než
dovážíte, tak je vše podle nich v pořádku.
Ale tak to ve skutečnosti nefunguje. Můžete mít přebytek s jednou zemí a deficit
s jinou. Nemůžete mít přebytek s celým
světem. Faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost země, a to, jak obchoduje,
jsou produktivita práce, výzkum a vývoj,
marketing, dohody o volném obchodu
s jinými zeměmi. Cla obchod blokují. Je to

stejné, jako když jste nemocný, lékař vás zabije, a řekne, že už nejste nemocný.

Hlavního rivala vidí USA v Číně. Může
Trump Číňany donutit k většímu otevření
ekonomiky?
Než Čína vstoupila do WTO, tak Američané její vstup podporovali. Pokud jim Čína
nyní vadí, ať ji zažalují u WTO. Americké
požadavky, které se týkají vynuceného
transferu technologií při přímých zahraničních investicích v Číně nebo postavení
čínských státních podniků, nelze vyřešit
přes noc. Obě strany očekávají, že WTO
přijde s novými pravidly pro dotace a subvence. Jenže aktuální úpravu subvencí ve
WTO v minulosti výrazně ovlivnily rozvinuté státy. Zřídily tribunál pro posuzování
subvencí, ale udělaly to tak, aby je to nebolelo. Když teď chtějí, aby WTO donutilo
Čínu omezit dotace, musí změnit pravidla,
která vytvořily v minulosti.

Mohou USA nějak přimět Čínu, aby pomohla snížit obří americký deficit ve vzájemném obchodě?
Je třeba si uvědomit, že za velkou část

deficitu ve vzájemném obchodě Číny a USA
mohou americké firmy, které v Číně vyrábějí, a pak výrobky vozí do USA. Co s tím může
čínská vláda udělat? Má jim vzít licenci, aby
už nemohly v Číně vyrábět? Čína se snaží
najít řešení u vyjednávacího stolu.

Sedla by si k němu stejně rychle v rámci
WTO, jako to udělala po Trumpově hrozbě
uvalit na čínský dovoz vysoká cla?
Čína prochází obrovskými ekonomickými
reformami. Pokouší se privatizovat státní společnosti. Každý rok vláda ve zprávě
čínskému parlamentu, tzv. Všelidovému
shromáždění, uvádí, o kolik snižuje podíl
státního sektoru v ekonomice. Všechny
reformy ale potřebují čas. Zároveň Čína
potřebuje zachovat volný obchod, protože domácí poptávka ještě není dost silná,
aby poháněla dostatečný ekonomický růst.
Na druhou stranu Čína tlak zvenčí zase tak
moc nepocítí, protože vývoz se na HDP podílí jen ze 13 procent. Není proto nucená
okamžitě se přizpůsobovat požadavkům
obchodních partnerů.

Američané útočí také na Světovou obchodní organizaci. Potřebuje WTO reformu?
Když jsem opouštěl funkci generálního ředitele WTO v roce 2005, nechal jsem tam
zprávu Budoucnost WTO. V ní jsem nastínil
několik opatření, která by měla organizaci reformovat. Aparát v ženevské centrále
WTO potřebuje více pravomocí pro rozhodování. Může být strážcem existujících pravidel, řešit obchodní spory, ale neumí
pořádně vytvářet nová pravidla, nebo doplňovat ta stávající. Vyjednávání mezi státy
trvají příliš dlouho.

Mělo by se změnit i fungování odvolacího
panelu, který ve druhé instanci rozhoduje o obchodních sporech? Jeho verdikty
Američané kritizují a blokují jeho doplnění o nové soudce.
Američané ho chtějí změnit. Jenže jen proto, že s ním sami mají problém. Jiné země
tento názor nemají a bojí se, že odvolací
panel bude příliš pomalý. Nevěřím tomu,
že USA nakonec svou hrozbu splní a zablokují jmenování nových členů panelu. Asi
budou toto téma využívat jako páku ve vyjednáváních o změnách pravidel odvolacího panelu. Systém pro řešení sporů je páteř
WTO. Pokud nebude fungovat, poškodí to
globální obchodní systém více než zvyšování cel.

Trump tvrdí, že rozhodnutí odvolacího
panelu jdou proti zájmům USA.
Nemůžete přece říct, že když se vám nelíbí
rozhodnutí soudu, tak soud zrušíte. Musíte
se v prvé řadě podívat na sebe, co jste udělal špatně, když soud rozhodl ve váš neprospěch. Navíc tribunál WTO je mezinárodní,
akceptují ho všichni. Spojené státy měly
spory s odvolacím panelem třeba ohledně
definice státních společností. Také těžce
nesly, že prohrály mnoho antidumpingových případů. To zase vyplývá z definice
Číny jako netržní ekonomiky. Tento status
usnadňuje antidumpingová vyšetřování
v zemích, které se cítí poškozeny čínským
dovozem.
Čínská vláda a stát prokazatelně zasahuje do ekonomiky, poskytuje zvýhodněné
úvěry, pozemky a další úlevy státním
i soukromým firmám. To přece není tržní
ekonomika.

Čína je pořád do určité míry socialistická ekonomika. Jde o částečně plánované
a částečně o tržní hospodářství. Nicméně
v hlavách čínských politiků je pořád zakotveno, že s tak velkou populací a s tak velkou
mírou chudoby potřebují Číňané nějakou
míru státních intervencí do ekonomiky.

Jsou pak podmínky ve světovém obchodě
pro všechny firmy stejné?
Když si myslíte, že jsou zásahy státu v určité
oblasti už příliš velké, můžete spor přednést před tribunálem WTO. Tak se to dělo
v minulosti. Některé spory Číňané vyhráli,
některé prohráli. Měli bychom se pořád
spoléhat na mnohostrannou spolupráci
a ne na jednostranné odvety. Američané
si myslí, že když soud nerozhoduje podle
jejich přání, tak soud nefunguje správně.
To je přece nesmysl. Soud u WTO je mnohostranný a neutrální. Nekontroluje ho
jedna země. Spory rozhodují bývalí soudci
a právní experti. Když tribunál řeší čínský
spor, tak v panelu není žádný Číňan.

Může Trumpova politika nakonec vést
k rozkladu WTO?
Trochu se toho obávám, ale doufám, že se
to nakonec nestane. Trumpovi v tom zabrání američtí zákonodárci. Většina z nich
snad ví, že by vystoupení z WTO Spojeným
státům nepřineslo nic dobrého. Americké
výhrůžky jsem ve funkci generálního ředitele zažil několikrát. Dostal jsem několik
dopisů od amerických kongresmanů, že
řídím jakýsi samozvaný soud. Jen proto, že
USA prohrály určitý spor. Američané řídili
v minulosti agendu GATT a globálního obchodu. Teď si musí zvyknout, že se na práci
WTO podílejí všechny státy světa.
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» ÚSPĚCHY STUDENTŮ
Křišťálový býk od Directa
University Trading
Challenge
Na začátku léta proběhla mezinárodní
studentská soutěž obchodování pořádaná italskou brokerskou společností
Directa. Cílem bylo v daném období co
nejvíce zhodnotit kapitál přidělený Directou. V prvním kole se jednalo pouze
o fiktivní vklady. Do druhého kola, kde
se obchodovalo s reálnými penězi, mělo
následně postoupit kolem 25 nejlepších
týmů z prvního kola. Tým našich studentů ve složení Nicolas Fanta, Pavel Irinkov, Dominik Vach, Oskar Gottlieb ze
soutěže přivezli cenu za první místo. Součástí výhry je také křišťálový býk Swarovski, který je nyní umístěn v knihovně IES.
Do počáteční fáze jste vstupovali kvůli
zdlouhavé registraci s malým zpožděním. Jaké byly vaše plány na začátku?
Plány jsme měli velké, chtěli jsme nejprve zkusit algoritmické obchodování, ale
nakonec jsme obchodovali na základě
fundamentů a drželi jsme se prvního zadaného obchodu (long USDTRY).

šlo do ruky i globální napětí související
s raketovými testy v Severní Koreji a děním v Sýrii. Z tureckého dění jsme pak
spekulovali na turecké volby, závislost
turecké centrální banky na režimu a turecký vpád do Sýrie. Vzhledem k vysoké
volatilitě to často byly velké nervy, někdy
jsme pod jejich tlakem neustáli a pozici
předčasně uzavírali.

neustále řešit, jestli máme dále obchodovat a riskovat, abychom si odnesli ještě
větší cenu, nebo pozici zavřít, spokojit se
s výhrou a vsadit na to, že žádný z týmů
si výrazně nepolepší (což by nám zčásti
hrozilo, kdyby většina týmů obchodovala
stylem vabank). Situaci vyhrotilo i panické oslabování měny, nakonec jsme však
v tomto období měli uzavřenou pozici.

Nepředvídatelných situací bylo více. Během soutěže také oslabovala italská lira,
je to tak?

Jak probíhalo předávání ceny?

Zejména na konci soutěže jsme nad všemi ostatními protivníky měli velký náskok, který se pohyboval mezi 60–100 %
zhodnocení. V tomto období jsme museli

To pro nás bylo milým překvapením. Předávání proběhlo v letovisku Rimini, kam
nás Directa pozvala. Na místní konferenci jsme měli možnost zkusit obchodovat s profesionály ze společnosti a poté
se s nimi pobavit na neformální večeři
v místní tradiční restauraci. Celkově shrnuto pro nás soutěž byla velmi zajímavá
a přínosná zkušenost, kde jsme si mohli
vyzkoušet aplikovat teoretické znalosti
nabyté při studiu na IES v praxi.

roku získal náš absolvent Nikoloz Ku-

Effective Lower Bound for the Czech Nati-

dashvili, který nyní studuje na CERGE-EI

onal Bank’s Policy Rate.

Lira oslabila o více než 25 procent, z čehož jsme i přes občasné špatné obchody
dokázali díky pákovému efektu zhodnotit účty o 80 % (v prvním kole) a o přibližně 120 % v kole druhém.

O postupující 22. místo do druhého kola
jsme museli bojovat v konkurenci registrovaných 311 evropských týmů. Jelikož
jsme neměli příliš velký náskok nad týmy
v pořadí za námi, zvolili jsme cestu maximální možné expozice.
Do druhého kola na místo původně deklarovaných 25 týmů postoupilo z kvalifikační fáze 46 týmů. Jaká byla vaše
strategie v tak velké konkurenci?
Ano, to pro nás bylo zklamání. Ve druhém
kole jsme během několika měsíců měli za
úkol co nejvíce zhodnotit reálných 5000
euro. Vzhledem k sílící nestabilitě tureckého režimu jsme se rozhodli dále spekulovat na pokles turecké liry. Celkově nám

Mladý ekonom roku 2017
I na podzim 2017 proběhlo udílení cen
České společnosti ekonomické za přítomnosti mnoha našich studentů a absolventů. Ceny předal prezident ČSE prof.
Martin Macháček v rámci Valného shromáždění ČSE.
Druhé místo v soutěži Mladý ekonom
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za práci Sources of Statistical Discrimination: Experimental Evidence from Georgia.

Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let
získal Petr Pleticha, student IES FSV UK

Cenu Karla Engliše zabývající se českou

současně působící v IDEA při CERGE-EI za

hospodářskou politikou obdržela naše

svůj článek Entrepreneurship in the Infor-

studentka působící také v ČNB Domini-

mation Age: An Empirical Analysis of the

ka Kolcunová za článek Estimating the

European Regions.

Petrouš, Jakub Říha, Norbert Skákala
a Tadeáš Krejčí, vybojovali 1. místo v tzv.
Local Round v konkurenci deseti dalších
týmů z České republiky a Slovenska. Náš
tým zvítězil v této soutěži již podruhé –
poprvé vyhráli studenti IES lokální kolo
v roce 2016.

Tým studentů IES zvítězil
v národním kole soutěže
Global Student Challenge
Předávání Cen rektora 2018

Naši studenti bojovali opět
v Římě

investors‘ behaviour drivers, kterou vedl
Mgr. Petr Polák, MSc.

Tým IES ve složení Lucie Kraicová, Katarína Líšková, Nicolas Fanta a Jiří
Nosek reprezentovali v srpnu Českou
republiku na mezinárodní studentské
soutěži Rotman European Trading Competition. V podobném složení se soutěže
účastnili již před dvěma lety, kdy obsadili
skvělé 3. místo. V letošním roce se umístili
na 11. místě z 39 týmů. V rámci soutěže
se ve 4. kole (credit risk case) se dokonce
umístili na vynikající 3. pozici.

Cena prof. JUDr. Karla
Engliše pro absolventa IES

Vítězství v soutěži BH Securities
V prosinci 2017 obsadila naše studentka
Tereza Hudcová první místo v soutěži
o nejlepší studentskou práci z oblasti financí a finančních a kapitálových trhů,
kterou pořádala společnost BH Securities a.s. Ocenění získala za svou bakalářskou práci Analysis of Czech P2P lending

Při tradičním udílení Cen rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy byla
absolventovi IES Michalovi Kotrčovi
udělena Cena prof. JUDr. Karla Engliše
pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů. Ocenění získal za svoji bakalářskou práci „The Rise of Extreme Right:
Evidence from the Slovak Parliamentary
Election“, která dokumentuje význam
rigorózního zpracování dat na závažné
téma celospolečenského charakteru. Práci vedla naše kolegyně dr. Lenka Šťastná.

Jako výherci národního kola reprezentovali studenti Diana Bosáková, Martin
Bosák, Filip Jonáš a Pavel Zacharuk
Českou republiku ve finále soutěže Global Student Challenge. Ve finále, které se
uskutečnilo ve Windesheim University of
Applied Sciences v Holandsku na přelomu dubna a května, naši studenti soutěžili ve dvou kolech, které se zabývaly tzv.
supply chain managementem. Celkem
se umístili na 14. pozici.

Tým našich studentů vyhrál První místo na Managelokální kolo soutěže CFA ment Consulting Challenge
Research Challenge
od EY
Studenti v týmu IES, Ira Saktor, Michal

První ročník Management Consulting
Challenge od EY Careers ovládl tým IES ve
složení Elizaveta Konstantinova, Lukáš
Tuček a Erik Müller. Letošní první ročník
soutěže EY, který se uskutečnil 6. května 2018, byl pořádán společně s Liftago,
která nabídla jako téma případové studie
expanzi Liftaga do dalšího města v ČR.
Výherci kromě finanční odměny získali
také možnost stáže v týmu stratégů EY.
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Energy Economics Contest:
nejlepší absolventská
práce

variace s úpravou pro trh elektřiny kvůli
cykličnostem v cenách. Tato bakalářská
práce před porotou obstála mezi mnoha
diplomovými pracemi starších studentů.
Práci vedl doc. Ladislav Krištoufek.

Na podzim 2017 naše studentka Katarína Líšková obsadila 1. místo v soutěži
Energy Economics Contest v kategorii
Nejlepší absolventská práce. Katarína Líšková před porotou obhajovala svoji bakalářskou práci The Impact of Renewable
Resources on Price Volatility in the European Power Markets, která se zabývá
volatilitou cen elektřiny na daném trhu
s důrazem na vliv obnovitelných zdrojů
na spojitou část volatility. Ve své práci
studentka použila metodu kvadratické

» NAŠI ABSOLVENTI
Na webových stránkách IES se v rubrice Absolvent měsíce pravidelně objevují rozhovory a medailonky našich absolventů, které ukazují širokou škálu uplatnění a možné životní cesty.
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 již 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.

Jan Šmejkal: Naplňuje mne
být součástí něčeho většího
Jan Šmejkal je ředitelem společnosti Startup Grind a stará se o její rozvoj
v Číně a asijsko-pacifickém regionu.
Pochází z Chlumu u Českého Krumlova a na IES dokončil bakalářské studium v roce 2013. Mezi lety 2015 až
2017 byl asistentem pedagoga na IES
a na Peking University HSBC Business
School. Pomáhal rozvíjet projekt Whoolala, což je mezinárodní e-commerce
platforma pro módní návrháře v Číně
a jihovýchodní Asii.
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Obchodování s Čínou se začal věnovat už při studiu na IES. „Dodnes si vybavuji ten moment, kdy jsem rozesílal
e-maily mnoha univerzitám v Číně, aby
mne přijali jako studenta na výměnný
pobyt. Peking University HSBC Business School řekla ano, pokud rychle
dodám veškerou dokumentaci s podpisy. Nakonec to tedy vyšlo i díky úžasné

mu na univerzitě plné stipendium a on
se rozhodl dokončit magisterské studium v Šen-čenu. „Dávalo to smysl, protože v té době rostla naše pražská firma,
kterou jsem založil se svým kamarádem
Janem Havlíčkem, a moje přítomnost
v Číně nám přišla vhod,“ říká Šmejkal.

Jan Šmejkal

podpoře, které se mi dostalo z fakulty,“
vzpomíná Jan.
Do Číny nejdříve vyjel na roční výměnný program. Protože dosahoval vynikajících akademických výsledků, nabídli

Práce ve Startup Grindu, který se věnuje vzdělávání zakladatele start-upů po
celém světě, ho stále velmi naplňuje.
„Protože jsem jediným zaměstnancem
Startup Grindu v Číně i zbytku celého regionu, jsem zde zodpovědný za
všechno, od navyšování naší působnosti v regionu, přes rozvoj byznysu až
po marketing,“ vysvětluje Jan a dodává:
„Je to hodně práce, ale pořád se učím
něco nového a mám dost svobody.“
Oceňuje také možnost v rámci zaměstnání cestovat, potkávat zajímavé lidi
a být součástí něčeho, co ho přesahuje.
„Do firmy mimochodem přijímáme stážisty a stážistky z řad studentů ekonomie,“ uzavírá Jan.

Martina Jašová: Nebát se
vysoko nastavené laťky
Martina Jašová pochází ze slovenské Nitry a své studium na IES ukončila v roce
2017 doktorským titulem. Část studia přitom strávila na Princetonské univerzitě
v USA a v Japonsku na Waseda University. V zahraničí sbírala zkušenosti i během
magisterského programu, například
v roce 2010 na Sogang University v Jižní
Koreji.
„Oba moje studijní programy v Asii byly
možné díky velkorysé podpoře od Karlovy univerzity,“ říká Martina. „Přestože
jsem byla vůbec první studentkou IES,
která zamířila do Soulu studovat mezinárodní finance, univerzity odvedly skvělou
práci a o všechno se postaraly,“ dodává.
Do Tokia se v rámci doktorského studia
vydala i ze zájmu o japonskou kulturu.
„O východní Asii bych mohla mluvit
hodiny, ale nic mě neovlivnilo víc než

Stela Rubínová

Stela Rubínová: Bakalář z IES
v Evropě hravě obstojí
Stela Rubínová pochází z Prahy a v současné době pracuje ve Švýcarsku, ve

Princeton,“ dodává Martina, která se specializuje na makrofinance.
V minulosti působila téměř rok ve výzkumu v Bank of International Settlements, ale absolvovala i stáž v ECB, pro
kterou nyní provádí výzkum. „Spolu
s mými kolegy pracujeme s detailními
daty monetární politiky ECB, která propojujeme s mikro informacemi o všech
existujících úvěrech, jež banky nabízejí
firmám v Portugalsku,“ popisuje. Výzkum
Martiny Jašové kombinuje empirické
poznatky a ekonomickou teorii na průniku makroekonomie a financí. Pracuje
s mikrodaty, která umožňují odpovídat
na makroekonomické otázky ohledně
finančního zprostředkování, politik centrálních bank a pracovního trhu.
Martina momentálně působí jako Assistant Professor na Barnard College na
Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
„Barnard College je výběrová liberal arts
college pro ženy. Jsem šťastná, že jsem

Světové obchodní organizaci (WTO)
v Ženevě. Studium na IES ukončila v roce
2010 bakalářským titulem a oceněním
Josefa Vavrouška za vynikající bakalářskou práci s environmentálním tématem.
Absolvovala také studijní pobyt na univerzitě v belgické Lovani. Poté nastoupila
na magisterské studium do Švýcarska.
V Ženevě absolvovala Graduate Institute
of International and Development Studies (IHEID), kde se věnovala oboru mezinárodní ekonomie. Studium zde úspěšně
završila v roce 2017 získáním doktorského titulu. Od roku 2016 působí ve WTO
jako výzkumný ekonom. Předtím mj.
pracovala v pražském Centru pro otázky
životního prostředí při Univerzitě Karlově
a působila i v Národní ekonomické radě
(NERV).
V začátcích magisterských studií ve Švýcarsku ocenila zejména dobrou průpravu, kterou načerpala na IES. „To, že
jsem měla slušný metodologický základ
v matematice a statistice, mi dodalo sebedůvěru a pomohlo mi projít si kurzy

Martina Jašová

dostala příležitost stát se součástí jejich
ekonomického oddělení a přispívat ke
kvalitě zdejšího akademického prostředí,“ říká Martina.

ekonometrie a teoretickými kurzy s menším stresem, než jaký zažívali někteří mí
spolužáci,“ říká Stela.
Nyní pracuje ve skupině ekonomického
výzkumu WTO. Spektrum jejích aktivit je
široké, zahrnuje samotný výzkum, účast
na konferencích a vyučování kurzů pro
delegáty z jednotlivých členských zemí,
ale také tvorbu tematických publikací
o ekonomické politice, vytváření podkladů pro proslovy a ekonomických analýz
pro řešení mezinárodních obchodních
sporů. V uplynulých dvou letech si tak
vyzkoušela od všeho trochu. „Pokračuji
v oblasti výzkumu, kterému jsem se věnovala už na doktorátu, a zaměřuji se na
globální hodnotové řetězce a produkční
sítě obecně. Přesto můj výzkum často
z této specializace vybočí,“ dodává Stela,
která nyní v rámci své divize pracuje na
společné publikaci se Světovou bankou,
v níž se zabývá obchodem a problematikou genderové mezery.
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Tomáš Jandík

Tomáš Jandík: IES je nejnáročnější univerzita, na které
jsem studoval
Tomáš Jandík získal na IES v roce 2002
bakalářský titul. Poté pokračoval na

Jana Gutierrez Chvalkovská

Jana Gutierrez Chvalkovská:
Díky studiu na IES se dodnes
umím rychle učit
Jana Gutierrez Chvalkovská má kromě malého doktorátu z IES také magisterský titul z Právnické fakulty
Univerzity Karlovy. V současné době
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Humboldtově univerzitě v Berlíně a na
College of Estate Management v britském Readingu. Která etapa jeho studií
pro něj byla největší výzvou? „Nejnáročnější byl zcela určitě čas strávený
na IES. Naučil jsem se přitom základům
kritického analytického myšlení,“ říká
Tomáš. V Berlíně ocenil aplikovanou
a bilinguální jazykovou stránku, v Readingu zase specializaci na nemovitostní
sektor a důraz na psaní esejí. Tato zkušenost se mu později hodila v praxi při
vytváření reportů.
Po dokončení studií se vrátil za prací
do Česka. „Variantu práce v zahraničí
jsem zvažoval, nicméně pracovní trh
v roce 2005 byl pro cizince mnohem
komplikovanější než dnes. Zpětně ale
hodnotím, že práce v zahraničí by byla
nejlepší právě rovnou po škole,“ zamýšlí
se Tomáš.
Pracovní zkušenosti sbíral jako stážista
již od roku 2002, například v pojišťovně Kooperativa nebo ve společnosti Otis Elevators. Posléze pracoval ve
společnosti DTZ ve valuacích a asset

managementu a byl ředitelem oddělení kapitálových trhů pražské pobočky
společnosti CBRE.
V květnu 2016 nastoupil Jandík do
managementu společnosti REICO IS
ČS a stal se členem jeho představenstva. Jako hlavní rozdíl mezi prací na
poradenské pozici a svým současným
působením v oboru realit vnímá to, že
v investiční společnosti není zaměstnanec vlastníkem investičních rozhodnutí. „Na mé stávající pozici je klíčové
spoléhat na ty správné profesionály
a umět se rychle a správně rozhodovat
se všemi důsledky, které to může mít,“
říká Tomáš Jandík.
Zájemcům o akvizice, správu a prodej komerčních nemovitostí, jemuž se
nyní věnuje v řídící radě společnosti
REICO, doporučuje studium korporátních financí a také kurz Real Estate
Investment, který na IES od roku 2010
vyučuje spolu s Pavlem Streblovem.

působí ve společnosti Red Hat na pozici ředitelky HR pro ČR, Polsko, Ukrajinu, Blízký Východ a Afriku.

Její profesní cesta pak vedla od konzultanství k oblasti personalistiky. Už
během studia začala sbírat zkušenosti v poradenské společnosti EEIP, kde
pracovala téměř 9 let. K tomu působila téměř tři roky jako poradkyně v Národní ekonomické radě vlády (NERV).
„Poslední projekt, na kterém jsem
jako konzultant pracovala, byl audit
ve společnostech skupiny Vítkovice
v Ostravě. Po jeho skončení mi majitel nabídl, zda bych u nich nechtěla
nastoupit jako personální ředitelka,“
popisuje Jana, která tehdy nabídku
využila a u personalistiky už zůstala.
Nejdříve jako HR ředitelka skupiny
Vítkovice, nyní jako personální ředitelka ve společnosti Red Hat. „Mám tu
více času na práci s talenty, rozvoj organizace jako takové i na individuální
práci s manažery v regionu,“ shrnuje
Jana přednosti své současné pozice.
Do budoucna se nebrání využít zajímavé pracovní nabídky v Peru – zdejší podnikavý duch si ji zjevně získal
natrvalo.

Studium práv a ekonomie se jí dařilo
hladce sladit. „IES byla pro mne srdcová záležitost,“ vysvětluje Jana. „Díky
menšímu počtu studentů působila
rodinnějším dojmem, poznala jsem
tam spoustu velmi inteligentních lidí,
což mne motivovalo a dodávalo mi
energii,“ dodává. Studium práv Janě
připadalo praktické a snazší z hlediska výuky. Kdyby se na vysokou školu
hlásila dnes, zvažovala by i studium
technické školy.
V rámci výměnných pobytů studovala
v USA či Rakousku, ale nejvíce ji ovlivnilo studium v Peru – nejen proto, že
se zde potkala se svým současným
manželem. Zaujal ji také podnikavý
duch Peruánců. „Zatímco u nás většina absolventů chce po škole nastoupit do zaměstnání, v Peru každý touží
podnikat. Lidé se tam nebojí jít do
rizika, když vidí dobrou příležitost,“
tvrdí Jana.

» E-KLUB

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

Během roku měli studenti možnost si
vyzkoušet Assesment centrum nanečisto v Moneta Money Bank, zúčastnit se workshopu zaměřeného na
kritické myšlení od EY, vyzkoušet si
v praxi, jak funguje robotická automatizace procesů či analytické metody v HR od společnosti Deloitte nebo
se zúčastnit networkingové večeře se
společností McKinsey. Taktéž si mohli
od úspěšných absolventů poslechnout přednášky týkající se magisterského studia v zahraničí, načerpat tipy
a triky ohledně Erasmu a bilaterálních
dohod či se dozvědět „jak udělat díru
do světa businessu“ podle úspěšného
investora a spolumajitele desítky firem Michaela Rostock-Poplara.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Studenti měli možnost s E-klubem
zavítat do divadla, zhlédnout společně filmy, zúčastnit se karaoke a hudebních večerů či si zahrát bowling

Autorka textu: Anna Mičková
a společenské hry v rámci akce „Kdo si
hraje nezlobIES“. Byl také znovuobnoven debatní kroužek a zorganizován
IES fest, na němž vystoupily studentské kapely. Letní semestr přivítali studenti na gopnik party a nováčci byli
poté v říjnu pozváni na indiánskou
welcome party, která se konala v unikátních prostorách haly H40 na Holešovické tržnici.
Chybět nemohlo ani nepřeberné
množství sportovních aktivit. Pořádaly se pravidelné zápasy ve fotbale,
florbale a ultimate frisbee či ranní
výběhy na Vítkov. Studenti měli také
možnost vyzkoušet si kurz raftingu,
vodácký kurz na řece Otavě, návštěvu
jump parku nebo boulderu a také si
po náročném zkouškovém zalyžovat
ve francouzských Alpách ve středisku
Puy St. Vincent. Konala se též řada výletů do přírody, jak pěší na Karlštejn
či podél Sázavy, tak cyklistické na Máj
či na trase Zlín–Praha. Konec roku pak
studenti uzavřeli návštěvou předvánoční Vídně.

E-GO 2018
Již tradičně se začátkem září konala
seznamovací akce E-go pro nově příchozí studenty. Zhruba sto studentů
strávilo ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Horním Poříčí čtyři
dny plné zábavy, her, sportovních
a teambuildingových aktivit, které si
pro ně připravili jak studenti bakalářského a magisterského studia, tak
absolventi. Nechyběly ani přednášky studentů, které se týkaly výuky či
studia v zahraničí, a také vyučujících,
kteří nás přijeli navštívit.

CELOFAKULTNÍ AKCE
Studenti IES se také statečně utkali
ve Fakultním pětiboji skládajícím se
z turnaje ve fotbálku a beer pongu,
sportovního turnaje, pub quizu a laser game. Během roku došlo také na
studenty velmi oblíbené celofakultní
snídaně a letní semestr byl zakončen
plavbou na lodi FSV.

O akcích a činnosti E-klubu se více dozvíte na webové stránce https://e-klub.cz,
facebookové stránce či na nově vznikajícím profilu na Instagramu.
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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

7/10

přes

nejlepších českých ekonomů
podle RePEc Country Ranking
mezi našimi vyučujícími

z

2000
84

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:

CAMBRIDGE, LSE, LONDON BUSINESS SCHOOL,
AMSTERDAM, UPPSALA, ZÜRICH, VÍDEŇ,
MICHIGAN, BEIJING ad.

HLAVNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

ABSOLVENTI

• Bankovnictví a finance
• Poradenství
• Výzkum a akademické instituce

800+ členů
spolku Alumni IES FSV UK
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