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Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

Sponzorům IES děkujeme za podporu.

Angel Gurría v Praze

Generální tajemník OECD na IES
24. duben 2008
V rámci své návštěvy Prahy zavítal na Institut ekonomických studií Angel Gurría,
generální tajemník OECD (Organizace
pro hospodářskou spolupráci a roz-

voj). Podvečerní setkání před zcela
zaplněnou aulou se 200 hosty zahájil
pan Gurría vystoupením pod názvem
Globalizace a rostoucí soutěž: výzvy
pro českou ekonomiku (Globalization
and Rising Competition: Challenges for
the Czech Economy). Klíčovými tématy
bylo vzdělání, inovace a migrace. Po vystoupení následovala čilá diskuse.

news
Ředitelka Světové banky
konzultuje s IES.

Dne 19. března 2008 navštívila Českou
republiku nová regionální ředitelka
Světové banky, paní Orsalia Kalantzopoulos, aby diskutovala s vrcholovými
představiteli České republiky možnosti
další vzájemné spolupráce. Regionální
kancelář Světové banky, v jejímž čele paní
Kalantzopoulos stojí, se zabývá spoluprací se zeměmi střední Evropy a Pobaltí.
V rámci její návštěvy se sešla i s ředitelem
IES, profesorem Michalem Mejstříkem, a
se zástupci CERGE-EI, aby získala expertní pohled na středoevropské ekonomiky.

Nový proděkan
pro rozvoj z IES.

Angel Gurría (1950) zaujal pozici generálního tajemníka OECD od 1. června 2006 po
dlouholeté službě v mexické administrativě,
včetně dvou ministerských pozic. Jako ministru financí se mu v letech 1998 až 2000
podařilo vést Mexiko ze složité hospodářské
situace po měnové krizi. Pan Gurría absolvoval bakalářský program ekonomie na mexické univerzitě UNAM a magisterský program
na britské univerzitě v Leedsu. Kromě jiného
sloužil jako ředitel exportně-importní banky
Bancomext.

Bezchybný průběh a celkovou organizační aktivitu IES ocenil i Rada-vyslanec
stálé delegace ČR při OECD v Paříži, pan
Vlastimil Tesař: „Podle dosavadních informací se tato návštěva těšila mimořádnému
ohlasu v tuzemsku i v OECD.”
Přednášku uspořádal Institut ekonomických studií FSV UK společně s Českou
společností ekonomickou.

HN: V ekonomii vede IES UK,
dotahuje Ostrava
Hospodářské noviny dne 22. února
2008 přinesly srovnání ekonomických škol. Srovnání vycházelo z kritérií
převzatých ze zahraničních žebříčků,
jaké zveřejňují například americký
týdeník US News & World Report
nebo britský deník The Guardian.

IES FSV UK zvítězil se ziskem 90,85 bodů,
druhé místo obsadila Fakulta ekonomie
VŠB TU Ostrava a až třetí místo Fakulta
financí a účetnictví VŠE. Z článku s názvem “V ekonomii vede IES UK, dotahuje Ostrava” vyjímáme:
Pokračování na straně 2

Docent Vladimír Benáček byl za IES jmenován proděkanem pro rozvoj. Ve funkci
nahrazuje doc. Tomáše Cahlíka, který
odjel v rámci tvůrčího volna (sabaticcal)
do Spojených států. Rozvojová agenda
zahrnuje zejména analýzu prostorových
potřeb a s ní související akvizici nových
budov. Právě nové prostory jsou klíčovou
podmínkou rozvoje IES a celé fakulty.

Docent Schneider
učí ve Washingtonu.

Docent Ondřej Schneider se v rámci
dlouhodobého pobytu ve Spojených
států ujal výuky na prestižní Georgetownské univezitě. V půlce května odjel
na konferenci Světového ekonomického fóra v egyptském Sharm El Sheikh
pohovořit o zkušenostech z české privatizace. Kromě toho se jako jeden z mála
pedagogů ujal možnosti stát se blogerem
Hospodářských novin na adrese blog.
ihned.cz. Více o jeho a dalších mediálních příspěvcích v rubrice IES a média.
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HN: V ekonomii vede IES UK, dotahuje Ostrava
Pokračování z titulní strany

Pražský Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy skončil v žebříčku HN
poprávu vysoko - ze všech hodnocených
škol má při řešení projektů nejvyšší relativní vědecký výsledek v přepočtu na
pedagoga, což značí opravdu efektivní
výzkumnou práci.

Institut ekonomických studií Univerzity
Karlovy je jasným favoritem pro studenty, kteří by chtěli vyrazit na studijní pobyt do zahraničí. Škola totiž do ciziny
vysílá zdaleka nejvyšší procento studentů
- alespoň na jednosemestrální pobyt
vyjede každý třetí.

Nejlepší tři ekonomické školy v ČR dle Hospodářských novin

IES FSV UK Praha

Mezi expertní porotou panovala v názoru
na školy, kde se vyučuje nejen ekonomie,
velmi vzácná shoda. Jasně u nich zvítězil
pražský Institut ekonomických studií na
Univerzitě Karlově. Ten zmínilo ve svých
odpovědích všech jedenáct expertů.
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Ocenění pro význačnou publikaci pedagoga na IES

Richter, Tomáš: Insolvenční právo
ASPI Wolters Kluwer, Praha, 2008, ISBN 978-80-7357-329-4, 472 stran.
Akademické fórum mezinárodní organizace INSOL Europe, sdružující evropské
teoretiky v oblasti insolvenčního práva,
ocenilo druhou cenou knihu Tomáše
Richtera Insolvenční právo, vydanou
v Praze v roce 2008 v nakladatelství ASPI.
Ceny Akademického fóra INSOL Europe
(Edwin Coe Prizes for Outstanding Legal
Scholarship) byly letos uděleny poprvé,
a to za výjimečné počiny v oblasti teorie
insolvenčního práva.
Tomáš Richter působí jako Of Counsel
v pražské kanceláři mezinárodní advokátní kanceláře Clifford Chance LLP
a vyučující na Institutu ekonomických
studií FSV UK Praha. Je členem stálé
expertní komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro insolvenční právo a
místopředsedou správní rady Turnaround

news
Návštěva z Helsinek.

Dne 15. března přijel na krátkou návštěvu profesor Tapio Palokangas z Univer-

zity v Helsinkách a zároveň přednesl
přednášku modelování účinků patentového práva. Vysoce matematická přednáška se setkala s živou odezvou a diskusí. Prof. Palokangas je mj. členem
redakční rady prestižního odborného
časopisu European Economic Review.

Public policy
After the transformation, a single household’s consumption relative to the level of
productivity, c = Cι /B({tk }), can be written as follows:
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Noting this, a single household’s utility function takes the form
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Ukázka
z přednášky
profesora
Palokangase

Management Association Česká republika, o.s., neziskové profesní organizace,
zaměřující se na kultivaci insolvenčního
prostředí v České republice.
Přelomovou knihu o insolvenčním právu
Tomáše Richtera recenzuje Miroslav
Zámečník, ekonomický konzultant,
který se systematicky zabývá ekonomickými otázkami insolvenčního řízení
a financování zdravotnictví. Je členem
stálé expertní pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti pro insolvenční právo.
Působil mj. jako zástupce České republiky ve Světové bance a jako náměstek
ředitele Konsolidační banky Praha:
Tomáš Richter v závěru své učebnicemonografie vyslovuje přání, aby se jeho
práce stala ostrovem, z nějž je možné

Studovat na IES se vyplácí.

Na základě výsledků projektu Reflex
2006 se ukázala vynikající startovací pozice absolventů Fakulty sociálních věd na
trhu práce. Projektu podle mezinárodní
metodiky zkoumal 120 charakteristik
absolventů vysokých škol v ČR z let 2001
a 2002. Srovnání v rámci Univerzity Karlovy ukázalo, že v letech 2001-2002 byl
hrubý měsíční příjem absolventa naší
fakulty druhý nejvyšší mezi fakultami
Univerzity Karlovy. Data mají vypovídající
hodnotu jako relativní, nikoli absolutní
srovnání, nezohledňují totiž výrazný růst
nominálních mezd v letech 2002-2008.
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Richter, Tomáš: Insolvenční právo - pokračování ze strany 2
vydávat se na průzkumné cesty oceánem
insolvenčního práva. Kolegovi Richterovi
patří nejen dík, ale především uznání za
to, že čtenáři na tuto cestu poskytuje velmi dobrou satelitní navigaci.
Autor je v podstatě jediným právníkem,
jehož osobně znám, který své úvahy
a expozé na téma insolvence zahajuje tím,
že na tabuli „nakreslí“ rozvahu dlužníka,
strukturu jeho aktiv, vlastního kapitálu
a závazků. Tohoto úvodu se konzistentně
drží celou dobu, konkretizuje každý další
krok v řízení a trvale se k ekonomickým
fundamentům insolvence vrací. Výsledkem je patrný náznak pochopení problému na straně posluchačů. Podle stejné
metody postupuje i v této publikaci, což
je právě to, co jí činí v dnešní české odborné literatuře tak výjimečnou…
Pro ekonoma je čirou radostí, když
vidí právníka zakotvovat problematiku
insolvenčního práva na mikroekonomických fundamentech a testovat jednotlivá
ustanovení „starého“ zákona o konkursu
a vyrovnání i „nového“ insolvenčního
zákona ekonomickou metodologií. Tento
v českém prostředí zcela nezvyklý, a proto mimořádně záslužný, ba průkopnický
čin je navíc zpracován v úvodní kapitole
i pro laika přehledně a srozumitelně.

Hned na začátku tak čtenář získává základní pojmový aparát, s nímž navazující
text dále pracuje.
Richter svojí úvodní ekonomicko-metodologickou kapitolou splácí značný
dluh, který česká odborná literatura
v této oblasti měla. Bude-li čtenář v první
kapitole nad textem trochu přemýšlet,
nalezne poměrně robustní vysvětlení
z behaviorální ekonomie pro frekventované vzorce chování některých aktérů
v recentní „historii českých konkursů“.
Tyto „zlé opice“ (termín je neautorizovanou výpůjčkou od Karla Schwarzenberga) ovšem pevně procházejí koridorem „maximalizace užitku v posledním
kole hry“, by s vynalézavostí hodnou
nejpokročilejších primátů. Jen trochu
lituji, že nejbarvitějším historkám nebyla
v učebnici přiznána alespoň role camea,
dokreslujícího konsekvence v právní
normě zcela chybně nastavených ekonomických stimulů a proto i negativních
dopadů na ex ante i ex post účinnost
zákona o konkursu a vyrovnání…
K mým oblíbeným pasážím Richterovy
práce patří jeho pojednání o racionální apatii juniorních věřitelů, zejména
malých, a cestách, jakými se insolvenční
zákon pokouší chránit společný zájem

věřitelů a spravedlivost procesu. Přestože
tvůrci insolvenčního zákona zjevně
vynaložili značné úsilí pro dosažení
těchto cílů, bude fascinující sledovat,
nakolik nastavená motivační (a sankční)
schémata budou fungovat v praxi. Skeptik by mohl snadno dospět k úvaze, že
zvolený model (který je zcela v kontextu
ochrany zajištěných věřitelů v ostatních
vyspělých zemí s moderním insolvenčním
právem) bude mít v českém prostředí
velmi zajímavé důsledky. Triviální
distribuční model naznačuje, že zlepšená
pozice zajištěných věřitelů v kombinaci
s jejich existujícím „přezajištěním“, vysokým podílem pohledávek za podstatou
(nároky zaměstnanců) a tradičně vysokou
závislostí českých firem na bankovním
financování bude v případě ekonomické
recese (tj. ekonomické a finanční krize
a korespondujícího „vyhoření“ vlastního
kapitálu) znamenat jen minimální uspokojení obecných věřitelů v konkursu….
Tomáš Richter předložil české právní
a ekonomické veřejnosti krásné, rozsáhlé
a mimořádně užitečné dílo. Patří mu za to
můj obdiv a dík.
Kompletní recenze a další informace:
www.tomasrichter.cz

Kvalita výstupů legislativního procesu v ČR
a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím
analýzy dopadů regulace (RIA)
16. ledna 2008

Diskusi zahájil Jan Hart (dříve KCP, nyní
privátní právní praxe) popisem stávajícího
legislativního procesu. Poté vystoupil
viceguvernér ČNB, Miroslav Singer, aby
zhodnotil výsledky legislativního procesu
z pohledu „uživatele – regulátora“. Naopak teoretickým zdůvodněním přínosu
metody RIA (regulatory impact analysis)
se zabýval ve svém vystoupení profesor
Michal Mejstřík z IES.
V druhé části setkání došlo na praktické
příklady. O návrhu změny jednacích řádů
obou komor Parlamentu a Ústavy hovořila
senátorka Soňa Paukrtová. Konkrétní
příklad veřejné konzultace Ministerstva
financí v procesu implementace evrop-

Foto: e-Stát

Přelomová diskuse na téma analýzy
dopadů regulace (RIA), pořádaná Institutem ekonomických studií a sdružením
e-Stát, se uskutečnila začátkem roku
v budově IES pod moderací Tomáše Richtera (Clifford Chance, IES).

ských směrnic MiFID diskutoval Zdeněk
Husták (dříve Ministerstvo financí, nyní
privátní právní praxe), zatímco náměstek
ministra vnitra, pan Zdeněk Zajíček, rozebíral aplikaci metodiky RIA pro veřejnou
správu. Na samotný závěr představil Dalibor Veřmiřovský (e-Stát, dříve Minister-

stvo informatiky) úskalí implementace
RIA do českého procesu normotvorby.
Seminář se uskutečnil za podpory grantu MŠMT 0021620841 “Rozvoj české
společnosti v EU: výzvy a rizika”.
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news
Spolek absolventů
Alumni žije.

Vznikla pracovní skupina absolventů,
která plánuje Banket Institutu ekonomických studií a sdružení Alumni na 30. října
v reprezentativních prostorách České
národní banky. Jak se v internetovém
věku sluší, zároveň vznikla i skupina
absolventů na webové platformě LinkedIn.
Cílem spolku Alumni je nejen propojit
absolventy mezi sebou, ale i shromáždit
příspěvky tak, aby mohl být podpořen
vybraný pedagog na IES.

EU v objetí regulace:

Jak dále?
Britský ministr pro Evropu hovořil na IES
o evropské regulaci

Pomoc rozvojovým zemím.

Pro tento školní rok se IES podařilo, ve
spolupráci s CERGE-EI, získat vládní
stipendista pro 16 studentů programu
Master in Economics and Finance z rozvojových zemí. Stipendisté MŠMT
pocházejí z Moldávie, Mongolska, Etiopie
a Ghany. Budou výrazným obohacením
již dnes kulturně diverzifikované skupiny
studentů.

Návrh na Cenu předsedy
GA ČR.

Grantový projekt “Efektivnost na finančních trzích a nová basilejská dohoda
(NBCA)” GAČR 402/05/2123 profesora
Mejstříka byl z 39 projektů navržen na
Cenu předsedy Grantové agentury ČR
o nejlepší standardní projekt. Projekt pomohl vzniku nové učebnice insolvenčního
práva z pera Tomáše Richtera, pod názvem Insolvenční právo. Dále generoval
novátorskou monografii Karla Jandy
Teorie a praxe státních úvěrových podpor, jakož i dvojjazyčnou knihu Principles of Banking (M. Mejstřík, M. Pečená,
P. Teplý). Projekt byl úzce provázán s úspěšným doktorským seminářem Economics and Law in Banking and Finance
profesora Mejstříka a docenta Jandy.
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14. května 2008
Konferenci u příležitosti oficiální
návštěvy britského ministra pro Evropu Jima Murphyho v Praze pořádal
Institut ekonomických studií FSV UK
společně se sdružením e-Stát.
Vedle britského ministra pro Evropu a
českého místopředsedy vlády pro Evropské záležitosti Alexandra Vondry na
konferenci vystoupil professor Michal
Mejstřík z hostujícího IES FSV-UK, Dalibor Veřmiřovský ze sdružení e-Stát.cz
či Daniel Trnka se Zuzanou Rusnáko-

vou z odboru reformy regulace a kvality
veřejné správy Ministerstva vnitra.
Před konferencí došlo ke společnému
podpisu „Pražské deklarace“ zástupci
vlád České republiky, Velké Británie,
Dánska, Estonska, Německa, Nizozemska a Švédska. Tato deklarace si klade za
cíl přispět ke splnění cíle stanovenému
EU, spočívající ve snížení administrativní
zátěže do roku 2010 až 2012 o 20 až
25%, k čemuž by měla vést i důsledná
aplikace procesu hodnocení dopadu
regulace.

Foto: e-Stát

IES se podařil husarský kousek, když získala v rámci Fulbrightova stipendia hostujícího profesora Geoffrey Carlinera z Bostonu. Bývalý šéf amerického Národního
úřadu pro ekonomický výzkum (NBER)
přijel na tři měsíce vyučovat a pomáhat
IES. K dispozici bude studentům v kurzu
International Trade a dále bude pomáhat
konzultacemi při absolventských pracích.
Působení profesora Carlinera shrne příští
číslo newsletteru.

Foto: e-Stát

Bývalý šéf NBER je v Praze.
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interview
Nová akvizice: Jiří Novák, Ph.D.
Jiří, v únoru jsi dokončil doktorát
v Uppsale. Čím byla Uppsala zajímavá,
co sis odtamtud odnesl?
Do Švédska jsem se dostal víceméně
náhodou v rámci programu Erasmus/
Sokrates. Byla to jedna ze škol, se kterou měla VŠE, má tehdejší alma mater,
výměnu. O Skandinávii jsem toho mnoho nevěděl, znal jsem Abbu a Roxette,
tři korunky z hokejových zápasů, viděl
fotky neprostupných lesů a velkých jezer
a slyšel o alkoholovém monopolu. Chtěl
jsem ten kout světa trošku víc poznat.
Nakonec se studijní „výlet“ přetavil
v osmiletou zkušenost, která mi hodně
dala. Prokousat se v cizině je vždycky
o chlup těžší, než doma. Naučil jsem
se, co to obnáší dělat kvalitní výzkum,
docenil důležitost komunikace s lidmi,
pochopil, co bohatství zemi dát může
a co ne, zažil si severskou zimu, kdy
třeba víc než týden nespatříte slunce
a hlavně jsem poznal přátele, kteří pomohou i z nejtěžších zimních depresí.
Je to tak, že za skvělé skandinávské
vědecké výkony může dlouhá a temná
zima, která člověka přiková k židli?
Tak to je zajímavá hypotéza. Bude to asi
jeden z faktorů, i když spíše nepřímý.
Drsné klima a velké vzdálenosti historicky vedly k důrazu na kvalitu a spolehlivost. Auto si budete vybírat jinak, když
víte, že pokud v nevhodný moment
vypoví službu, může to být do nejbližší
usedlosti 100 km, což v minus 20 stupních není zrovna příjemná procházka.
Dalším faktorem je, že Švédsko oplývá
přírodním bohatstvím, jako je železo,
dřevo a půda. Úzkým hrdlem byla a je
lidská práce, kterou znalosti a technologie výrazně zefektivňují. V současné
době je významným faktorem vysoké
vzdělanosti finanční zabezpečení; stát
i soukromé nadace založené úspěšnými
průmyslníky pumpují každoročně do
vzdělávání obrovské částky. Švédsko má
ve světě největší počet absolventů Ph.D.
na obyvatele (téměř deset na každých
tisíc obyvatel).
Strávil jsi dále půl roku ve Velké
Británii a další půlrok ve Spojených
státech. Lišila se tato zkušenost od té
švédské?
Ano, docela zásadně. Ve Švédsku se
klade obrovský důraz na kvalitu života,
žije se pomaleji. Mnoho lidí chodí hrát
golf, tenis, baví je zvát si k sobě hosty na
dlouhé formální večeře, pořád se něco

slaví. Platí pravidlo žít si svoje a příliš
nevyčnívat z řady. Jde to dokonce tak
daleko, že člověk musí pečlivě vážit,
jaké nároky na studenty ještě může mít
a co už by bylo příliš moc. Británie i Spojené státy jsou naopak velmi soutěživé.
Warwická univerzita je v Coventry, což
je město zhruba stejně velké jako Ostrava, ale život tam má obrátky. Byl jsem
na schůzce debatní společnosti; zájmová
činnost v osm večer. Měli rozepsaný program schůzky po minutách, nakonec se
předsedkyně omlouvala, že jsme skončili
o minutu a půl později. Když kluci hrají
fotbal, berou to hodně vážně, křičí na
sebe, nadávají si. To by ve Švédsku znělo
směšně. Infrastruktura se ve Švédsku
staví pomalu a kvalitně, což o Británii
říct nelze.
New York je pak kapitola sama pro sebe,
naprosto neskutečné město tisíce tváří,
dvě z deseti nejlepších univerzit, 500
divadel, nejlepší muzea na světě, … jak
řekl Frank Sinatra „if you make it there,
you make it everywhere“. To tempo je
zběsilé, ale spousta lidí, kteří tam jsou,
mají něco za sebou a vědí to; nemusejí
si nic dokazovat. Přišlo mi snadné navazovat tam kontakty, mnoho lidí vám rádo
pomůže, přestože mají své práce až nad
hlavu. Nejsou to přátelství na celý život,
ale kamarádství typu „tady a te“. Asi by
ta dynamika člověka po nějakém čase
unavila a vyčerpala, ale ten půlrok byl
pro mě nezapomenutelný.

Proč sis vybral IES a ne třeba VŠE? Pocházíš z Ostravy, která se rozvíjí - proč
nezakotvit koneckonců v Ostravě?
Ano, o Ostravě jsem také uvažoval, byl
jsem tam na pohovoru a cítil jsem z jejich
strany zájem. Pro IES jsem se nakonec
rozhodl proto, že je to škola jasněji vyprofilovaná s jednoznačným důrazem
na kvalitní výzkum. V Ostravě stejně
jako na Institutu oceňování podniků při
VŠE jsem našel spřízněné duše, lidi, kteří
uvažují o akademickém světě podobně
jako já. Nicméně mi připadalo, že tam
se jedná spíše o výjimky, kdežto zde je
důraz na kvalitu součástí všeobecného
konsenzu. Nezanedbatelným faktorem
byla i nabídka „chair“ společnosti McKinsey & Company. Pokud se společnost s
takovým renomé rozhodne sponzorovat
pedagoga IES, je to určitě dobré znamení.
Hovořilo něco proti IES? Co je vůbec
největší slabina současného IES?
Po ukončení doktorátu jsem koketoval s možností zůstat na univerzitě
v zahraničí; několik škol projevilo zájem,
což člověku jednak lichotí a jednak jej
přiměje srovnávat. Myslím, že IES je
v ekonomii s výjimkou doktorského studia českou jedničkou, ale v mezinárodním srovnání máme velký prostor pro
zlepšování. Institut je malý, což omezuje úspory z rozsahu při výuce a ztěžuje
hledání kolegů s podobným výzkumným
zájmem. Navíc se nám nedaří pracovat
s velkým množstvím studentů natolik,
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interview
aby vyhověli náročným požadavkům
prvních ročníků. Pokud se nám nepodaří
v těchto ohledech výuku zlepšit, může
odliv studentů a z toho pramenící špatná
publicita ohrožovat budoucnost institutu.
Je také škoda, že nemáme více
doktorandů, kteří by brali studium na IES
jako svou hlavní činnost a byli ochotni
trávit dlouhé hodiny vyhodnocováním
dat a psaním článků. Při finančním
ohodnocení, které jsme jim schopni nabídnout, je to samozřejmě pochopitelné,
ale takto je těžké uplatňovat osvědčenou
formu spolupráce na článcích mezi seniorními pedagogy a doktorandy.
A obecně slabiny českého vysokého
školství pohledem?
O tom bylo popsáno již mnoho svazků
a další jistě budou. Problémů je celá
řada. Předně je české vysoké školství
výrazně podfinancované, takže bez
velkorysé podpory sponzorů není možné
dlouhodobě udržet kvalitní a zapálené
lidi. Po dlouhém otálení jsme nastoupili
na správnou cestu rozdělování peněz
podle úspěšnosti ve výzkumu, ale systém
se na začátku potýkal s mnoha problémy s objektivitou a vyvážeností kritérií.
Jako mlýnský kámen na krku působí
sešněrovanost vysokých škol administrativními nařízeními. Připravuji podklady
pro akreditaci bakalářského programu
„Economics & Finance“ v angličtině a je až
neuvěřitelné, na kolika administrativních
rovinách bude muset být projednán, aby
nám schválili vlastně jen anglickou mutaci
stávajícího českého programu.
Administrativní práce nevytváří žádnou
hodnotu, vyčerpává a odvádí pozornost od toho důležitého, od výzkumu
a výuky. Frustrující je také problém
černého pasažéra. Vzhledem k tomu, že
prosazování změn je tak obtížné, zdá se

news
Úsilí o granty EU graduje.

Wadim Strielkowski, research fellow
univerzity v Notthingham, bude zodpovědný za granty z fondů Evropské unie. Absolvent doktorského studia na irské National
University of Galway a zároveň doktorského
studia na Univerzitě Karlově se dále bude
podílet na výuce kurzu Advanced Economics of European Integration.
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mi, že mnoho lidí už ztratilo chu cokoli
zlepšovat a prostě si hledí svého výzkumu
a výuky. Na druhou stranu je potěšující,
že právě IES patří k těm aktivnějším institucím, které se věci snaží změnit.
Už jsi měl možnost poznat studenty IES. Jaké jsou první dojmy,
samozřejmě bez toho, že by sis je
chtěl předbíhat?
Zkušenost se studenty mám zatím velice
dobrou … a myslím to upřímně. Zcela
vážně, naši studenti jsou velmi ambiciózní a nechají se snadno motivovat.
Ve finančním managementu jsme po
nich vyžadovali dvě seminární práce
(celkem okolo čtyřiceti stran) mid-term,
final a na závěr ještě ústní zkoušení.
Někteří studenti sice kurz nedodělali,
ale od mnohých jsme dostali práce velmi
vysoké kvality. To svědčí o jejich zájmu,
což mne, jako vyučujícího, těší. Stejně,
jako když někdo napíše krátký mail
o tom, co se mu na kurzu líbilo a co ne.
Na fakultě funguje velmi mizerně zpětná
vazba, což je z mnoha důvodů obrovská
škoda. O to víc mne potěšilo, když se
někteří studenti ozvali a neformálně
kurz ocenili. Naopak je problematické,
když mnoho studentů začíná už během
bakaláře pracovat a přesouvají velice
brzy těžiště svého zájmu od vzdělávání
k praxi. Praktické zkušenosti jsou jistě
důležité, ale je tu otázka správného
načasování. Přechod bývá jednosměrnou
ulicí; začít pracovat je možné téměř vždy,
ale jen těžko se v budoucnu najde čas,
aby se znalosti systematicky doplňovaly.
Vzdělání je nejlepší investice a to platí
i v tomto případě.
Co hodláš na IES učit a jak to bude
v souladu s potřebami a trendy moderní ekonomie?
Moji specializací jsou podnikové finance,
finanční účetnictví a oceňování podniků.

Zatím učím finanční management s prof.
Mejstříkem a te čerstvě vlastní kurz
finančního účetnictví a analýzy. Do budoucna budeme finanční management
více profilovat, aby se jednoznačněji
soustředil na oblast podnikových financí
a méně zasahoval do příbuzných oborů,
jako je finanční analýza nebo bankovnictví. Kurz finančního účetnictví by
měl naše studenty naučit orientovat se
ve finančních výkazech, chápat, jakým
způsobem jsou připravovány a jaké jsou
mezi nimi vztahy.
Záměrně používám literaturu určenou
pro oficiální zkoušky pro finanční analytiky (tzv. CFA), což může být jedno z uplatnění našich absolventů. Uvažuji také o
novém kurzu oceňování podniků. Jedná
se ale o velice náročnou látku, především
na práci se studenty, takže ještě nevím,
jak rychle se mi jej podaří připravit.

Jiří Novák (30), narozen ve Zlíně, žije
v Praze a Ostravě, od března 2008 odborný
asistent na IES FSV UK. Doktorát (Ph.D.) z ekonomie získal ve švédské Uppsale, výzkumné
pobyty absolvoval na Univerzitě ve Warwicku a na Kolumbijské univerzitě v New
Yorku. Během doktorátu získal stipendium
Švédské nadace pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vyšší vzdělávání a grant
Švédské královské akademie věd.

Bakaláři do světa.

Celá řada absolventů bakalářského studia
byla přijata na prestižní evropské magisterské programy a obdrželi stipendia. Petr
Jánský v Oxfordu, Jan Hlavsa na London
School of Economics a Tomáš Hozík na
Graduate Institute of International Relations v Ženevě. Blahopřejeme!

pro zdravotní pojištění Pavel Hroboň,
náměstkyně pro zdravotní péči, Markéta
Kellerová a s nimi dvě poradkyně ministra zdravotnictví, vyučující na IES, Lucie
Bryndová a Henrieta Maarová. Velký
zájem vzbudil už samotný název: Reforma zdravotního pojištění: zdravotní systém sociální nebo socialistický?

Ministr obhajoval reformu
zdravotnictví.

Pomáháme ocenit české
ženy, podnikatelky.

Ve středu 11. června přišli diskutovat reformu zdravotnictví její klíčoví
aktéři: ministr Tomáš Julínek, náměstek

V úterý 20. května 2008 se uskutečnilo
první neformální setkání partnerů a
novinářů v rámci projektu nové soutěže
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financí, Henry Paulson, návrh posílení
pravomocí americké centrální banky
(Fedu) a vytvoření centralizovaného dohledu. „Paul Krugman z Princetonu smetl
návrh ze stolu s tím, že jde jen o přemalování nápisů na dveřích finančních
institucí,“ komentoval návrh Ondřej
Schneider v Hospodářských novinách a
představil základní námitky vůči tomuto
návrhu. Závěrem konstatuje: „Zdrojem
odporu je ale i silná americká nedůvěra
k vládám všeho druhu, zejména té federální. Jakýkoliv přesun kompetencí do
Washingtonu proto vnímají Američané
úkorně. Téměř jako útok na dědictví otců
zakladatelů. Těžko se ale v tomto případě
ubránit otázce, zda si otcové zakladatelé
na své domy brali hypotéky…“
Hospodářské noviny
Jak zregulovat Wall Street?, 17. dubna 2008

n Nejsou složité derivátové produkty

kontraproduktivní? Několik týdnů před
hlavním úderem finanční krize se k tomuto tématu vyslovil profesor Michal
Mejstřík v online rozhovoru s čtenáři
finančního serveru Patria.cz. “Já jsem
příznivcem adekvátního použití složitých
derivátových produktů, pokud jim
ovšem hráči - ratingové agentury, banky,
investoři, regulátor - dostatečně rozumí.
Ostatně mnozí moji studenti tyto produkty ve Velké Británii či Německu u velkých
investičních bank rozvíjeli a dále rozvíjejí. Obávám se však, že rozvoj těchto
instrumentů nebyl trhem zatím náležitě
absorbován a nejrůznější rozpočtové
poptávky bank (bez ohledu na povahu
instrumentů) tento stav jen prohloubily.”

Mezi porotci soutěže
je kromě zástupce IES
i známý baletní mistr
Vlastimil Harapes.

Foto: e-Stát

n V březnu představil americký ministr

Prof. Michal Mejstřík

Profesor Mejstřík v rozhovoru dále řekl,
že koruna je nepochybně příliš silná a
současně malá, volatilní měna. „Dosti
odolná ekonomika unese pravidelné posilování v řádu jednotek procent ročně,
ale nikoliv posilování o desítky procent
ve čtvrtletích.“ Pokud jde o vstup Česka
do eurozóny, vyjádřil svůj názor, že bez
fiskálních a dalších reforem Českou republiku euro oslabí. „Nemůžeme již dále
odkládat ani ony razantní reformy ani
zavedení eura, které by mělo proběhnout
v horizontu roku 2012, neboť část
ekonomiky se do té doby přirozenou cestou stejně „eurizuje“; řada obchodníků
již začala deklarovat vazbu na euro,“ řekl
mimo jiné na toto téma.
Patria.cz
Online rozhovor nejen o vývoji globální
ekonomiky, české koruně a regulaci s ředitelem
IES FSV UK Michalem Mejstříkem, 17. 7. 2008.

n Rozhodnutí Nejvyššího soudu, který

zrušil konkurz na majetek Václava Fischera
s tím, že majetek byl už poslán do konkurzu
v Německu, analyzoval v Hospodářských

Česká žena - osobnost v podnikání v ČR.
V prostorách Nespresso Boutique & Bar
v Pařížské ulici projekt představily Jana
Švenková (auditorka a partnerka Mazars
Audit) a Helena Kohoutová (ředitelka a
jednatelka Agentury Helas). Soutěž se
snaží ocenit přínos českých podnikatelek k rozvoji podnikatelského prostředí
a k posílení respektování principů odpovědnosti a partnerství na trhu v ČR
i v rámci Evropské unie. Mezi členy
poroty patří i profesor Michal Mejstřík
a makroekonomický analytik ČSOB, absolvent IES Tomáš Sedláček.

novinách Tomáš Richter. „Řízení, které
bylo zahájeno v zemi, kde má dlužník
středisko hlavních zájmů, se vztahuje
na všechen dlužníkův majetek na území
unie… Účelem tohoto pravidla je mimo
jiné zabránit dlužníkům v taktickém
přesunu majetku do jiných území.“ A jaké
jsou důsledky pro české obchodní právo?
„Kauza Fischer slouží jako jistý budíček
pro české soudce i věřitele. Je třeba začít
brát vážně fakt, že trvalé bydliště nebo
sídlo dlužníka v Česku ještě neznamená,
že český insolvenční soud má i pravomoc
úpadek dlužníka projednat.“
Hospodářské noviny
Konkurz na Fischera: evropský budík zvoní,
13. února 2008

n O amerických hypotékách psal již

počátkem roku pro MF Dnes Ondřej
Schneider. “Slušná nadnárodní korporace dnes musí operovat nejméně s deseti
různými měnami, má pobočky v padesáti
zemích, její akcie se obchodují na pěti či
více akciových trzích, dluhopisy firma vydává v různých měnách, s různou dobou
splatnosti a s různými lákadly a chytáky
na potenciální investory. … Díky tomuto vývoji došlo v devadesátých letech
minulého století k nebývalému rozmachu finančního sektoru, tj. bank, různých
investičních společností, hedge fondů,
private equity fondů, hypotečních bank,
poskytovatelů kreditních bank, brokerů,
dealerů.” Řečeno s nadsázkou, “…z bankéřů a finančníků se skutečně stali „vládci
vesmíru“, jak je popsal již v roce 1987
Tom Wolfe ve svém románu.”
MF Dnes
Bezstarostně ke dnu, 28. ledna 2008, str. A10

n Insolvenční zákon zrušil 1.1.2008

právní úpravu vyrovnání a podnikatelským subjektům nabízí jako jediné dvě
alternativy řešení úpadku konkurs a reorganizaci. Tomáš Richter, externí vyučující

Reuters Wealth Manager
na IES.

Díky fúzi globálních informačních gigantů
Thomson a Reuters získalo 20 vybraných
studentů IES inovovaný přístup ke zpravodajství a základním analýzám v software Reuters Wealth Manager. Přístup
je umožněn díky laskavé podpoře zastoupení Thomson Reuters v České republice. Thomson Reuters spojuje oborovou
expertízu s pokročilými informačními
technologiemi, a zprostředkovává klíčové
informace ohledně financí, práva, daní,
účetnictví, zdravotnictví a médiích.
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zajištění, kde studentská konta jsou klasickým marketingovým trhákem, člověka
zaráží, že školné je tak kontroverzní
téma.” Při absenci školného, argumentuje, není možné nechat si zaplatit za
dobré vzdělání. “Stát se svoji současnou
politikou zákazu školného od kvalitních
veřejných škol chce, aby produkovaly
mezinárodně uplatnitelné absolventy a
výsledky a aby současně odměňovaly své
zaměstnance na úrovni odpovídající rozvojovým zemím. To je perpetuum mobile.”
Ukacko.cz

Foto: e-Stát

Školné? Včera bylo pozdě, www.ukacko.cz

Tomáš Richter

na IES a OF Councel v pražské kanceláři
Clifford Chance LLP, se k tomu tématu
vyjadřuje v článku Reorganizace podle
insolvenčního práva. “Poměrně často lze
v tuzemských diskuzích zaslechnout jako
argument pro zavedení reorganizace, že
konkursní řízení znamená automaticky
prodej majetku dlužníka po částech,
tedy ztrátu going concern hodnoty
dlužníkova podniku. Tato argumentace je
velmi primitivní a věcně i právně mylná…
Díváme-li se na insolvenční řízení paradigmatem ekonomické efektivnosti, řízení
nekonkursního typu bude na místě pouze
u úpadců, jejichž majetek: a) má pozitivní going concern hodnotu a zároveň
b) tuto hodnotu nelze za přijatelných
transakčních nákladů realizovat prodejem.”
Právní rozhledy
13/2008, Reorganizace podle insolvenčního
práva - 1.část, str. 465-474.

n Reformu Společné zemědělské po-

litiky ve studiu Českého rozhlasu opakovaně analyzoval Martin Gregor.
Ohledně reformy vinařství v Evropské
unii diskutoval zisky a ztráty jednotlivých zemí při jednání o reformě. Nejvíce pozornosti si ale zasloužil perverzní
systému likvidace přebytků a odpor ke
klučení podprůměrných vinic. V diskusi
s reportérem České televize Zdeňkem
Velíškem zastával hlubší reformu i s ohledem na celkové zahraniční zájmy
Evropské unie: “Nemůžeme na jednu
stranu severoafrickým zemím dávat sliby
rozvojové pomoci a na druhé straně jim
neustále znemožňovat přístup na naše
trhy. Nevěřím, že Evropa zvládne být natolik tvrdá a bezohledná, aby se dokázala
opevnit před masivní migrací bezmocných zemědělců.”
Český rozhlas 6
Hovory o Evropě, 19. ledna 2008 a 21. března 2008
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n Má Praha usilovat o olympijské hry?

Skeptický je v tomto ohledu Ondřej
Schneider v článku pro Hospodářské
noviny. „Veškeré odhady výnosů či
nákladů olympiády jsou samozřejmě
postavené na vodě a lehce se dají upravit
jakýmkoliv směrem,“ píše hned úvodem.
Hlavní argument netkví ale v účelnosti
olympiády jako takové, ale ve srovnání
s jinými projekty: „Je až neuvěřitelné, že
se vede seriozní debata o tom, jak a kde
se najdou stovky miliard na olympiádu,
ale odvážnější nápady na zlepšení úrovně
vzdělanosti jsou rutinně odmítány s odkazem na nedostatek peněz.“
Hospodářské noviny
Ano olympiádě. Ale vzdělanostní, 26. března 2008

n O precedentním rozhodnutí Nej-

vyššího soudu v oblasti fúzí a akvizic píše
Tomáš Richter: “It seems that the case
involved a standard M&A-type situation
in which three individual shareholders sold what probably was a majority
stake in a Czech joint-stock company to
a corporate buyer… At some point after
closing, the buyer discovered that the relevant schedule did not contain a contingent liability arising under some sort of
guarantee. The buyer then attempted for
defects in the subject of the sale and/or
to avoid it for mistake.” Podrobná právní
analýza následuje v dotyčném článku.
Czech Business Weekly
The first real M&A warranty claim makes it to
the Supreme Court, 25. března 2008

n Nový mediální server Univerzity Kar-

lovy Ukacko.cz odstartoval svoji existenci
diskusí o školném, ke které Martin Gregor přispěl článkem Školné? Včera bylo
pozdě. “V zemi, kde průměrná hypotéka
převyšuje 2 milióny korun, kde se banky
předcházejí v poskytování půjček bez

news
O migraci na konferenci
Europaeum.

Studenti IES byli agilní při spolupořádání
semináře Evropská migrace ve 21. století:
výzva pro národní státy, jehož hlavním
organizátorem bylo konsorcium evropských univerzit Europaeum, sídlící v Oxfordu. Na půdě Univerzity Karlovy se od
4. do 6. dubna 2008 diskutovalo v 11
sekcích. Hlavní příspěvek přednesl profesor Slobodan Djajič z Graduate Institute v Ženevě.

Kvalita i kvantita.

Zpráva o studentské vědě 2007 uvádí,
že doktorští studenti IES vyprodukovali
47 publikačních výstupů, téměř shodně
jako 48 výstupů studentů IMS (Institut
mezinárodních studií). Až daleko za nimi
se s jedenácti výstupy nacházejí studenti IPS (Institut politologických studií),
se sedmi výstupy studenti IKSŽ (Institut
komunikačních studií a žurnalistiky)
a s pěti výstupy studenti ISS (Institut sociologických studií). V nejkvalitnější kategorii impaktovaných časopisů se nachází
sedm výstupů, všechny výlučně z IES.

Převlékání e-kabátu.

Software e-Control, na němž běží webová stránka institutu http://ies.fsv.cuni.
cz, prošel proměnou z 2. generace na
3. generaci. Firma Motion, složená mj.
i z absolventů IES, provozuje tento systém již osm let. Od té doby jej převzaly
a v různé míře efektivně využívají i ostatní instituty fakulty. Třetí generace
systému zlepšuje především zálohování
a práci s grafikou.
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FSVE namísto FSV
Symbolicky pouhý den po Dni
studentů, 18. 11., bude Akademický senát FSV hlasovat o rozšíření názvu naší fakulty na
Fakultu sociálních věd a ekonomie. Tento článek stručně shrnuje důvody pro přejmenování,
jak je shledává vedení IES.

Současný název není
pravidlem, ale výjimkou

Situace na UK ve vztahu k ekonomii je
netypická v evropských a světových relacích. Existují dvě formy přítomnosti
ekonomie v univerzitních strukturách.
Velké evropské a americké univerzity
mají samostatnou fakultu ekonomie
(nebo managementu), jinde je použito
začlenění ekonomie do společných

1. Masarykova Univerzita v Brně má
Ekonomicko-správní fakultu a Fakultu
sociálních studií,
2. Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích má Ekonomickou fakultu,
3. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad
Labem má Fakultu sociálně ekonomickou,
4. Univerzita Hradec Králové má
Fakultu informatiky a managementu a
Fakultu humanitních studií,
5. Slezská univerzita v Opavě má
Obchodně-podnikatelskou fakultu,
6. Západočeská univerzita v Plzni má
Fakultu ekonomickou,
7. Technická univerzita v Liberci má
Hospodářskou fakultu,
8. Univerzita Pardubice má Fakultu
ekonomicko-správní,
9. Technická univerzita Ostrava má
Ekonomickou fakultu,
10. Univerzita T. Bati ve Zlíně má
Fakultu managementu a ekonomiky.

Nesprávný dojem
na veřejnosti

Nastoupí další ročník studentů na Fakultu sociální věd a ekonomie?

Specifičnost oboru

Ekonomie je specifická společenská
věda svým důrazem na formální metodu
a kvantitativní testování. Metodou a náročností má výuka a profesní příprava
v ekonomii blíže k přírodním vědám a
matematice, spíše než k humanitním
oborům.
Důraz na odlišnost ekonomie je celosvětový trend. Například DirectorateGeneral for Research (DG Research, tj.
„ministerstvo vědy“) Evropské komise,
označil svoji společenskovědní a humanitní sekci L2 jako „Research on Economic, Social Sciences and Humanities“
(v rámci direktorátu „Science, Economy
and Society Directorate“) a příslušný
výzkumný program termínem “Socioeconomic Sciences and Humanities”.

fakult ekonomie a sociálních věd (nebo
ekonomických a sociálních studií).
Na českých univerzitách existuje jediný
případ, kdy ekonomie není explicitně
deklarována v institucionální struktuře:
Univerzita Palackého v Olomouci, která
má sedm fakult (lékařská, filozofická,
právnická, teologická, přírodovědecká,
pedagogická a tělesné kultury). Na všech
ostatních vysokých školách univerzitního
typu se s ekonomií v té či jiné formě
setkáváme v názvech fakult:

Konkurence našeho Institutu se soustřeuje v 17 fakultách veřejných škol a minimálně 18 soukromých vysokých školách, které explicitně používají slova
ekonomie ve svých názvech. U značné
části neodborné veřejnosti v Česku i v zahraničí vzniká nesprávný dojem, že
ekonomie se na UK nepěstuje a že
uchazeči o studium ekonomie by měli
hledat jinde. Tím je poškozen nejen IES,
ale i FSV a UK jako celek. Tím spíše, že
ztrácíme zájemce o placené studium
ekonomie a financí v anglickém jazyce.
Konkurence pro ostatní sociálněvědní
obory – pro politologii, sociologii a mezinárodní studia – přitom nemá název
oboru explicitně v názvu a navíc je
řádově méně početná. Vysoká tržní koncentrace, potažmo nízká konkurence,
platí o to více pro humanitní obory
žurnalistiky a mediálních studií. Více
ukazuje Tabulka č.1.

Tabulka č.1: Názvy programů v názvech konkurenčních fakult

  Studijní program
Veřejné VŠ
Politologie a mezinárodní vztahy 1/7
Sociologie
1/5
Mediální a komunikační studia
1/4
Teritoriální studia
0/3
Ekonomie *
17/17

Soukromé VŠ
1/3
0/0
0/1
1/2
10/18

* včetně Ekonomie a hospodářská správa, Ekonomika a management

Celkem
2/10
1/5
1/5
1/5
27/35
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Aktivita ekonomů nastavuje
laku pro ostatní

1. IES jako jediná na FSV UK disponuje impaktovaným žurnálem (Czech Journal of Economics and Finance - Finance
a úvěr); impaktované publikace přitom
budou klíčové pro další financování a
rozvoj. Ilustrativní je i to, že v roce 2007
produkce doktorandů IES tvoří 100%
produkce doktorských studentů v impaktovaných časopisech.
2. IES vydává recenzovaný žurnál
s redakční radou se členy ze 12 zemí
(AUCO Czech Economic Review),
zařazený v prestižní oborové databázi
EconLit.
3. IES se snaží vybudovat prestiž
mezi nespolečenskými vědci a tím
vytvářet ochrannou bariéru i pro ostatní
společenskovědní obory. Konkrétním
projevem budiž úspěch absolventa IES,
ekonoma Víta Bubáka, v podobě zisku
prestižní ceny Česká hlava 2005 v kategorii studentů.
4. IES jako jediné pracoviště disponuje pravidelnými vědeckými semináři,
dokonce třemi zároveň: Economics of
Banking, Law and Finance; Economic
Theory of Political Markets; Non-Linear
Dynamic Systems.
5. Na IES studuje nejvíce zahraničních
studentů, výuka probíhá v anglickém
jazyce a studenti IES jsou úspěšní při absolvování prestižních škol (Yale, Cornell,
Johns Hopkins, LSE, George Mason). Absolvent bakalářského studia na IES Jakub
Kastl získal prestižní tenure-track pozici
na Stanford University.
6. IES vyhrála srovnání českých škol ve
svém oboru v Hospodářských novinách.
Ekonomie byla společně se sociologií
jedinými dvěma sledovanými obory; to
podporuje klíčový význam pojmů „sociální“ a „ekonomický“.

7. IES dokázala být progresivní v celé
řadě oblastí a zjednodušila tím pozici pro
ostatní instituty (např. webový systém od
firmy Motion.cz, vyvinutý a osm let otestovaný na IES za prostředky IES; hodnocení kurzů v podobě „Zpětné vazby“;
dlouhodobě vysoké procento přednášek
nabízených v angličtině umožňující též
přijetí mnoha studentů Erasmus, studentský klub ukazující standard studentských
aktivit pro ostatní, sdružení absolventů
Alumni, trvalé odměňování výzkumu dle
impaktovaných a recenzovaných publikací výsledků atd.
8. Vezmeme-li jako reprezentativní
vzorek vědecké elity na FSV složení interních členů vědecké rady a vyhledámeli záznamy o jejich publikacích a citacích
(bez auto-citací) v mezinárodní bibliometrické databázi SCOPUS (evropské,
nikoliv americké), zjistíme, že 22 členů
z FSV má celkově 93 publikačních a
citačních záznamů, z toho 66 záznamů
má 6 členů z IES. Znamená to, že 27%
členů–ekonomů reprezentuje 71%
mezinárodně reflektovaných výsledků.
9. Výsledky IES jsou navíc pozitivně
vnímány i širokou obcí hospodářské praxe,
o čemž svědčí nejenom zřízení sponzorských chairs pěti prestižních nadnárodních společností, ale i využití absolventů
v praxi počínaje Českou národní bankou
a mezinárodními univerzitami konče.

Ekonomie je ekonomicky
výhodná pro ostatní obory

Institut ekonomických studií produkuje
70-80% vědeckých výstupů FSV, reflektovaných mezinárodním akademickým
trhem. Přínos IES ale není pouze v absolutní vědecké produkci či mezinárodně
viditelné produkci, ale i v relativně
vysoké produktivitě (resp. nízké nákladovosti) na uznané výstupy. Náklad
na vědeckou produkci IES vzhledem
k ostatním institutům, shrnuje Tabulka č.2
vytvořená na základě dat od proděkana
pro vědu, prof. J. Kabeleho. Výstupy
(zde z Výzkumného záměru FSV 20052007) jsou měřeny metodikou Rady
vlády pro vědu a výzkum, kde v levém
sloupci je hodnocení uplatňované v roce
2007, v pravém sloupci je hodnocení
uplatňované v daném roce (postupem
času hodnocení konvergovalo k tvrdším
kritériím).

Závěr

Změna názvu prospěje nejen IES, ale
i UK a fakultě doplněním viditelného
spektra pěstovaných oborů a vědeckého
zaměření. Vyžádá si velmi malé náklady a ušetří náklady za zviditelnění
jinou cestou. Jde tedy o paretovskou
změnu: nikoho nepoškodí a mnohému
napomůže. Bude ku prospěchu všech.

Tabulka č.2: Absolutní a relativní náklad na body RVV

                Hodnocení dle roku 2007            Hodnocení dle jednotlivých let
Absolutní náklad
Relativní náklad
Absolutní náklad
Relativní náklad
na 1 bod (Kč)
na 1 bod (% z IKSŽ)
na 1 bod (Kč)
na 1 bod (% z IKSŽ)
IMS
82396
49,8%
75017
46,1%
ISS
68720
41,5%
81140
49,9%
IES
42794
25,9%
56816
34,9%
IPS
89904
54,3%
89904
55,3%
IKSŽ
165429
100,0%
162655
100,0%
CESES
66414
40,1%
73585
45,2%
CEMES
121870
73,7%
124249
76,4%

Tři důvody přejmenování fakulty
Nedeklaruje-li fakulta sama svoji náplň
jako ekonomický a sociálně-vědní výzkum
a vzdělávání, nebude vnímána jako evropský hráč v oblasti ekonomického výzkumu
a vzdělávání.
Důvod první: Univerzita Karlova je evropskou vzdělávací institucí. Evropská věda a
vzdělávání působí v určitém prostoru (ERA,
European Research Area) a v určitých podmínkách. Mezi tyto podmínky patří důsledná
klasifikace věd a institucí na ekonomické,
sociální a humanitní. Svědčí o tom i praxe
názvu fakult a škol v Evropě, a nakonec
i v ČR. Chceme-li být v evropské konkurenci
úspěšní a viditelní, měli bychom tyto pod-
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mínky respektovat. jak pokud jde o obsah,
tak pokud jde o formu. Pracovním trhem pro
absolventy FSV je především evropský trh,
stejně tak trhem na němž hledáme (nebo
měli bychom hledat) uchazeče o studium
je především evropský trh. Nedeklaruje-li
fakulta sama svoji náplň jako ekonomický
a sociálně-vědní výzkum a vzdělávání, nebude vnímána jako evropský hráč v oblasti
ekonomického výzkumu a vzdělávání.
Důvod druhý: Od založení fakulty byla
ekonomická část vědecké a pedagogické
činnosti fakulty vždy přítomna a došlo k jejímu výraznému kvalitativnímu vývoji, což
lze objektivně doložit. Snaha o doplnění

názvu fakulty není tedy nějakým formálním
pokusem o propašování čehosi v zájmu kohosi, ale vyjádřením reálné skutečnosti.
Důvod třetí: Cílem přejmenování fakulty
není pouze zlepšení situace a viditelnosti
IES na trhu, ale zlepšení pozice celé fakulty.
Dojde-li v důsledku toho k růstu viditelnosti
a prestiže ekonomické součásti fakultní
činnosti, zájmu o ni, prospěje to celé fakultě.
Externím efektem bude růst zájmu i o další
obory pěstované na fakultě. Na diplomu má
každý absolvent název univerzity a fakulty
a podle kvality uchazečů a absolventů je
posuzována kvalita fakulty jako celku.
Prof. František Turnovec
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Braham, Matthew; Steffen, Frank (eds.) 2008.

Power, Freedom, and Voting,
Springer, Berlin, 438 p., ISBN: 978-3-540-73381-2.
Profesor František Turnovec se spolupodílel
na knize Power, Freedom, and Voting, kterou letos vydalo přední evropské nakladatelství Springer Verlag. Kniha se především zabývá měřením moci v hlasovacích orgánech,
např. měřením vlivu zemí v Radě ministrů
Evropské unie.
Do knihy přispěli přední světoví ekonomové, matematici, politologové a filosofové,
zabývající se hlasováním a měřením indexů
moci. Mezi jinými Steven Brams (New York
University), Norman Schofield (Washington University, St. Louis), Dan S. Felsenthal
(University of Haifa, London School of Eco-

nomics), Werner Güth (Jena, Max Planck
Institute), Donald A. Wittman (University of
California Santa Cruz), Hannu Nurmi (Turku
University) a Manfred J. Höller (Hamburg
University).
Příspěvek profesora Turnovce a spoluautorů
se nachází ve 2. kapitole. Pod názvem “Metodologie indexů moci” zde autoři nově
definují rozdíly mezi klasickými indexy hlasovací moci, tzv. Shapley-Shubikovým, Penrose-Banzhafovým a Holler-Packelovým indexem. Kapitola ukazuje, že klasické indexy
nejsou ničím jiným než zvláštními případy
jediného obecného indexu. Ten je založen na

pravděpodobnosti,
že jednotlivý hráč
bude klíčovým hráčem, jenž určí životaschopnost tzv. pivotní podskupiny
hráčů. Existence obecného indexu umožňuje překlenout desetiletí trvající spory o výhodách a nevýhodách klasických indexů
hlasovací moci.
Více o knize přináší recenze Pavla Doležela,
doktorského studenta na IES, v časopise
AUCO Czech Economic Review 3/2008,
viz: http://auco.cuni.cz

http://auco.cuni.cz

AUCO Czech Economic Review

Časopis byl zařazen do prestižní databáze
Econlit, je rovněž uznaným periodikem pro
publikaci vědeckých výsledků dle seznamu
Rady vlády pro vědu a výzkum. Členové
redakční rady pocházejí z 12 zemí.

Efektivita rozhodování v Evropské unii se
stává s přijetím Lisabonské smlouvy čím
dál ožehavějším tématem. Zabývá se jím
i Madeleine O. Hosli (Leiden) v článku
Council Decision Rules and European Union
Constitutional Design. Srovnává účinky rozhodování podle současné dohody z Nice,
návrhu Konventu, a Lisabonské dohody.
Zejména poukazuje na obtížnost přijímání
rozhodnutí při platnosti současných pravidel
v unii složené z 27 států.

Zajímavosti z čísla 1/2008

Zajímavosti z čísla 2/2008

Na čem závisí množství ryb v mořích, když
více zemí soupeří v rybolovu? Andrey Gar-

Při hodnocení projektů lze využívat tzv.
Bordův systém, kdy členové komise rozdělí
přidělený počet bodů mezi preferované
projekty. V nedávné době se objevily va-

Do jaké míry mají odbory vliv na zaměstnávání pracovníků ze zahraničí, a jaké jsou
ekonomické důsledky jejich vlivu? O to se
zajímá Tapio Palokangas (Helsinki) v článku Self-Interested Governments, Unionization, and Legal and Illegal Immigration
(AUCO 2008/1, 7-20). Ukazuje, že vláda,
když ovlivňuje výši legálních migrace,
získává v procesu lobování veškerou rentu
od odborů, která vzniká z omezení migrace. V takové situaci paradoxně platí,
že mezinárodní dohody, které zvnějšku
stanoví kvótu legální migrace, domácí
zaměstnance nepoškozují.

½ÇÇÂ¥¬¤¦¡¨ªª

Vito Fragnelli (Genoa, Itálie) se snaží se
svými spoluautory v článku A Flow Approach to Bankruptcy Problems podívat
na problém bankrotů netradičním pohledem. Konstruují tzv. tokový model aktiv,
jenž pomáhá pochopit dělbu aktiv při
bankrotu a fungování jednotlivých pravidel
dělby aktiv. Ukazují, že dělba aktiv má být
řešením minimalizace nákladu toku. Cenným výsledkem článku je určení, pro jaké
předpoklady o nákladech jsou žádoucí
tradiční pravidla dělby aktiv.

riace na Bordův systém, které si slibují
vylepšit vlastnosti
originálního Bordova systému vynalezeného již v ro¶Ê¸Ä¸ïÚØÝºØäãäâÞØÇÚëÞÚì
©¦ ©§§¯
ce 1770. Finští
vědci Hannu Nurmi
a Hannu Salonen
(Turku) v článku
More Borda Count
Variations for Project Assessment nicméně
dokazují,
že modifikované
systémy
mohou
vylepšit původní systém v jednom kritériu,
ale výrazně zhoršují fungování v jiných
kritériích. Zdá se tedy, že původní Bordův
systém není nejen nutné, ale ani vhodné
dále upravovat.
¶Ê¸Ä¸ïÚØÝºØäãäâÞØÇÚëÞÚì§¤ §¥¥

naev a Elena Denisova (St. Petersburg)
v článku Fish Wars: Cooperative and NonCooperative Approaches studují tento
problém pomocí teorie her. Ukazují, že
velká asymetrie ve vlivu jednotlivých států
zmenší množství ryb, které se reprodukují v
lovištích. Mezistátní dohoda bude žádoucí
zejména v situacích, kdy spolu v rybolovu
soupeří malé a velké státy.

ÀâóàÔíèõäñòèóàóèòÂàñîëèíàä



Časopis AUCO Czech Economic Review
je anonymně recenzovaným periodikem
v oblasti ekonomické teorie, s primární
orientací na články s rigorózním mikroekonomickým a empirickým základem.
Orientuje se na ryze teoretické články
(teorie her, matematické metody v ekonomie) i na empirickou analýzu (ekonomie
veřejného sektoru, mezinárodní ekonomie, nová politická ekonomie). Jedním
z hlavních cílů je poskytnout společnou
platformu pro zájemce o interdisciplinární
studium politické ekonomie na formálních
základech. Dále poskytuje široký prostor
mladým evropským ekonomům.

ÂçàñëäòÔíèõäñòèóøèíÏñàæôä

Îäâîíîìèâà

O rigorózní analýzu rozhodování v Evropské unii se pokouší František Turnovec
(IES) v článku National, Political and Institutional Influence in European Union Decision Making, v němž navrhuje nový pohled
na tento intenzivně studovaný problém.
Zásadní novinkou je zvážení role Komise
a Evropského parlamentu, která je nezanedbatelná především při konzultační
a spolurozhodovací (co-decision) proceduře. Tyto procedury mění nejen rozdělení
vlivu mezi Komisí, Radou ministrů a Parlamentem, ale i relativní vliv členských států
v hlasování Rady ministrů. Výsledkem je,
že nestačí studovat pouze dělbu moci v Radě ministrů, nemusí být totiž určujícím
vodítkem.
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IES Working Papers
Na IES je veškerý rozpracovaný výzkum
podroben anonymnímu recenznímu řízení
a publikován v rámci pracovních sešitů
(working papers). Řada IES Working Papers
vychází od roku 2001 a od roku 2006 jsou
všechny texty zařazeny v celosvětové databázi výzkumných publikací RePEc. Od roku
2001 vyšlo více než 130 textů. Cílem je
dosáhnout konečné publikace v kvalitních
odborných časopisech.

4/2008: Valuation of Convexity Related
Derivatives, Jiří Witzany

10/2008: Volatility Extraction using the
Kalman Filter, Alexandr Kuchyňka

5/2008: (Micro)Economic Methodology
and its Contributions to the Formulation
and Interpretation of Rules of Private Law
Tomáš Richter

11/2008: Stress Testing of Probability of
Default of Individuals
Petr Kadeřábek - Aleš Slabý - Josef Vodička

6/2008: Duality of Power in the European
Parliament, František Turnovec

12/2008: Which Government Interventions Are Good in Alleviating Credit Market Failures? Karel Janda

V první polovině roku 2008 vyšly následující
texty:

7/2008: Technology Adoption and Herding Behavior in Complex Social Networks
Petr Švarc - Natálie Švarcová

13/2008: Možnosti analytického uchopení
reciprocity v sociálních interakcích
Pavel Štika

8/2008: Intra-Industry Spillovers from Inward FDI: A Meta-Regression Analysis
Tomáš Havránek - Zuzana Iršová

14/2008: A Model of Human Capital, Time
Discounting and Economic Growth
Michal Bauer - Julie Chytilová

9/2008: Policy Risk in Action: Pension Reforms and Social Security Wealth in Hungary, Czech Republic, and Slovakia
Libor Dušek - Juraj Kopecsni

15/2008: Operational Risk - Scenario
Analysis, Milan Rippel - Petr Teplý

1/2008: Determinants of Corporate Financing Decisions: a Survey Evidence
from Czech Firms
Irena Jindřichovská - Pavel Körner
2/2008: Stress Testing of the Czech Banking Sector, Petr Jakubík - Jaroslav Heřmánek
3/2008: Performance and Financing of the
Corporate Sector: the Role of Foreign Direct Investment, Adam Geršl

Veškeré texty jsou volně dostupné na webu
IES: http://ies.fsv.cuni.cz
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