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1/ Zahájení
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil plénum, uvítal přítomné a popřál úspěšné zahájení ZS
2011/12.
2/ informace o bakalářském studiu –– Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
BC SZK proběhly dne 12. a 14.9.2011, 33 studentů úspěšně absolvovalo, byly uděleny 4
pochvaly BP a 7 pochval za vynikající výkon u SZK. Poprvé byly všechny BP podrobeny
kontrole antiplagiátorského systému URKUND, nebyly nalezeny žádné nepřiměřené obsahové
shody.
Přijato bylo cca 200 uchazečů, 150 studentů se zapsalo, výsledky přijímací testů byly přibližně
stejné jako loni. Karolinka na AR 2011/12 má co nejjednodušeji postavený kreditní systém, SIS
UK již umožňuje kontrolu celkového počtu dosažených kreditů před SZK.
Akreditace BC programu byla udělena na 4 roky.
Zástupci MFF se ptali, zdali se nějak budou omezovat počty přijímaných bc studentů.
RNDr. Johanis uvedl, že se na matematiku přihlašuje celkem až 170 studentů, z nichž řadu z nich
zkouší 3 x.
PhDr. M. Gregor, Ph.D. uvedl, že jedním z restriktivních opatření bylo letos navýšení percentilu
SCIO testů. Zajímavá je současně skutečnost, že se počty mgr studentů v řádech nemění, tudíž je
zřejmé, že bc studenti od nás částečně odchází. Vedení IES si vyžádá konkrétní data od
studijního oddělení o struktuře ročníků a na jejich základě bude dělat další rozhodnutí. Situace je
vážná i v tom ohledu, že zejména v ZS prakticky neexistuje volná kapacita místností a že ostatní
instituty na fakultě, jak potvrdil proděkan pro rozvoj i pan děkan, neplní svoji povinnost vyplnit
v oficiálně stanoveném termínu své rozvrhy do SIS, čímž bylo znemožněno v tomto semestru
přesunout kompaktní blok výuky jednoho ročníku do jiné budovy.
Diskuze proběhla na téma náhrady předmětu DET (History of Economic Thought), dříve
vyučovaného zemřelým prof. Sojkou. Tento předmět by měl být od dalšího akademického roku
pravidelně v ZS vyučován hostujícím profesorem Juliusem Horváthem ze Středoevropské
univerzity (CEU).
3/ informace o placeném bakalářském studiu –– Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Do studia se přihlásilo 30 studentů, 17 samoplátců se doposud zapsalo.
4/ informace o magisterském studiu – doc. ing. Oldřich Dědek, CSc.
MGR SZK proběhly dne 13.9.2011, úspěšně absolvovalo 22 studentů, byly uděleny 2 pochvaly
za DP a 4 pochvaly za vynikající výkon u SZK.. Již podruhé byly všechny DP podrobeny
kontrole antiplagiátorského systému URKUND, jedna shoda v rozsahu 30 % byla nalezena u
jedné DP a student nebyl připuštěn k obhajobě práce.
Minulý AR 2010/11 se již ukončoval bez indexů, vše muselo být evidováno v SISu UK. Systém
zatím není dobře doladěn, není schopen rozlišit změny způsobené diferencemi mezi Karolínkami
předchozích let.
Několik studentů využilo možnost publikování svých DP německými nakladatelstvími Lambert a
VDM. Vedle toho jsou autoři kvalitních DP vedeni k tomu, aby z nich vytvořili kvalitní working
paper, který je pak předpokladem splnění prvotních povinností PhD studia.

V Karolínce 2010/11 a 11/12 došlo k několika změnám ve skupinách předmětů s cílem vytvořit
jádro povinných předmětů a vedle toho širokou škálu povinně volitelných předmětů tak,aby si
student mohl vybrat skutečně skladbu předmětů, která ho zajímá.
PhDr. M. Gregor, Ph.D. všechny vyučující informoval o významu hodnocení kurzů, které se
provádí semestrálně a jehož výsledkem je po zpracování geometrický průměr obtížnosti a
známky. V případě, že má některý kurz horší hodnocení, hledají se vyučujícím daného předmětu
za pomoci garanta příslušného oboru řešení ke zvýšení jeho kvality. Všichni, kdo mají návrhy na
jakékoliv změny v dotazníku je mohou adresovat na p. RNDr. M. Červinku k případnému
projednání úpravy ve studijní komisi AS FSV UK.
5/ informace o doktorském studiu – PhDr. Martin Gregor, Ph.D. ( v zástupu )
V novém AR 2011/12 máme celkem 71 studentů, 17 nově přijatých z cca 35 přihlášených. Bude
kladen důraz na dodržení maximální délky PhD studia. Dále se klade důraz na to, aby v 1.
ročníku studia studenti udělali ze své DP kvalitní výstup ve formě WP.
6/ Propagace - PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ing. Monika Hollmannová
V současné době se převážná část propagace cílí na BC studium. IES se snaží poskytnout
studentům kvalitní základy na tomto stupni, aby mohly být využity při dalším MGR studiu.
Protože někteří studenti od nás odchází studovat do zahraničí, budeme se snažit s nimi být
v kontaktu, abychom mohli případně využít také jejich zkušenosti. Snaha je studenty maximálně
ve výjezdech podporovat. Nyní nemáme přehledy o výjezdech, v této souvislosti prosíme
všechny konzultanty o vedení evidence všech svých doporučení, které studentům vystavují.
Studenti, kteří obdrží doporučení, by měli IES oznámit výsledek a podělit se o zkušenosti
z celého procesu. V průběhu měsíce října budou vyučující podrobně informováni o způsobu,
jakým v tomto budeme se studenty dále komunikovat.
K propagaci studia na IES využíváme databázi vhodných středních škol, přičemž se snažíme
vyselektovat školy s nejlepšími výsledky SCIO testů a účastí na matematických olympiádách.
V současnosti probíhá navázání kontaktů s vybranými školami, poté bude zajištěno doručení
propagačních materiálů, domluva krátkých prezentací zástupců IES a učiněna nabídka na příp. 1
denní či krátkodobé stáže studentů stř. škol přímo v naší výuce. Nejvhodnější by bylo zapojit do
prezentací doktorandy, kteří jsou přímo absolventy příslušných stř. škol.
Uvažuje se o nabídce našich příkladů z matematiky přímo k zapojení do studentských soutěží
např. olympiád za spolupráce s prof. J. Hlaváčkem a RNDr. M. Červinkou. Budou osloveni
všichni vyučující, kteří disponují zajímavými ekonomickými úlohami s matematickým základem,
aby je poskytli do databáze pro tyto středoškolské soutěže.
7/ IEPS
Doc. Ing. V.Benáček, CSc. se zabývá restrukturalizací celého placeného programu, který je
v tuto chvíli postaven z ½ jako program pro politology a z ½ by měl být programem pro
ekonomy, ve skutečnosti je pro ekonomy však pouze v rozsahu ¼. V tuto chvíli má nevhodnou
skladbu předmětů. Našimi povinnými předměty v programu jsou Komparativní ekonomie,
Veřejné finance a EEI a snahou je i zapojit Principles of Economics, které jsou nutné ke
zvládnutí ostatních ekonomických předmětů.

8/ Různé:
V diskuzi se zmínil PhDr. P. Hedbávný, že při kontaktu se studenty 3. ročníků se často setkává
s tím, že studenti neumí konkrétně a přesně formulovat své myšlenky a modelovat různé příp.
studie. J. Novák, Ph.D. uvedl, že oproti zahraničí studenti získávají málo kreditů za přípravu a
zpracování BP a DP, která pak je základem pro vypracování WP.
Ve výuce by měl být kladen důraz na vedení kvalitních seminářů a vyhodnocování seminárních
prací s následnými konzultacemi nedostatků.
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