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» Vážení čtenáři,

před čtyřmi lety jsme vypustili vlaštovku v podobě prvních dvou Newsletterů
IES FSV UK. Vlaštovky odlétly do teplých krajů a přišel čas vypustit další živé
ptáče z naší líhně.
Při letošní přípravě jsme narazili na příjemný problém přebytku materiálu. Co
zvýraznit, když se každý semestr pořádají desítky veřejných akcí, výzkumné
články do časopisů přijímají nositelé
Nobelovy ceny, studenti bodují v týmových manažerských a finančních soutěžích a roste kvalita studia ve všech
myslitelných objektivních kritériích?
Po vzoru ministerstva financí jsme se
s úkolem škrtat vypořádali se ctí. Přitom jsme se ale snažili nevynechat tři
klíčové momenty:
Za prvé, naše škola chce být výběrovou
a férovou od samého počátku. Přijímáme na základě externího testu SCIO,
jehož jednou z výhod je možnost opakování. Letošní percentil SCIO nutný
k přijetí je 85, což je od zavedení SCIO
testů historicky nejvyšší hodnota. Ze
všech studentů, kteří se vůbec odváží
dělat test z matematiky (většinou jde
o technické studenty), tudíž přijímáme
jen studenty z nejlepších 15 procent.

Za druhé, sledujeme maximální rozvoj
studentů už od prvního semestru. Kurzy se hodnotí kvantitativně a všechny
hlavní indikátory kvality a spokojenosti
za posledních 5 semestrů utěšeně rostou. Pokračuje i efektivní neformální
hodnocení ze strany studentů, tzv. „Teta
Sally“. Zajistila se maximální možná
průchodnost mezi zbývajícími českými
kurzy a jejich anglickými variantami,
konkrétně se nově dosáhlo ekvivalence Principles of Economics s Úvodem
z ekonomie, Microeconomics s Mikroekonomií a Macroeconomics s Makroekonomií. Studentům jsou nabízeny
příležitosti potkat se se zajímavými lidmi a čerpat rady od úspěšných absolventů IES FSV UK. Například jeden
z jarních seminářů o studiu v zahraničí
uspořádali naši absolventi s pozicemi v Londýně, pracující kromě jiného
i v tamní pobočce Goldman Sachs.
Za třetí, kvalitní škola musí stát především na odborném potenciálu potvrzeném úspěchem v zahraničí, ne
na tlučhubství. V tomto je nám česká
ulita těsná. V článku o výzkumu, který
připravil doc. Roman Horváth (mj. aktuální viceprezident České společnosti
ekonomické), uvidíte naše výsledky

blíže. Hovoří o tom, že pronikáme
na úroveň škol, jejichž organizační
model, rozsah a finanční zázemí jsou
s našimi podmínkami nesrovnatelné.
Podílíme se na dvou výzkumných centrech excelence. Koneckonců už jen fakt,
že náš malý tým zajišťuje 130 kvalitních
kurzů a přitom zvládá i jiné aktivity, by
na jiných evropských školách mnohým
vyrazil dech.
Inspirativní čtení Vám přeje
Martin Gregor
ředitel IES FSV UK

1

» VÝZKUM

Jedním z pilířů IES FSV UK jako elitního vědeckopedagogického pracoviště
je kvalitní výzkum s cílem prosadit se
v mezinárodní konkurenci. Naší snahou
je prohloubit výzkumný potenciál IES
FSV UK, proto jsme zavedli nové komplexní hodnocení vědeckých žurnálů.
Jedná se o mimořádně náročné a motivující schéma s šesti kategoriemi (A+, A,
B, C, D, E), které se v hlavních parametrech neliší od schématu jiných prestižních škol. Hlavním ukazatelem kvality
je tzv. Article Influence Score (rekurzivní impakt faktor) ve Web of Science.

TOP VÝZKUM (A+, A)
Bauer, Michal; Chytilová, Julie; Morduch,
Jonathan (2012) Behavioral Foundations
of Microcredit: Experimental and Survey
Evidence from Rural India, American Economic Review, 102(2), 1118-1139

Finanční produkt oceněný Nobelovou cenou míru, mikroúvěr, pomohl
drobným podnikatelům v přístupu
k financování projektů. Výzkum založený na ekonomických experimentech,
které měřily trpělivost a sebekontrolu
ve vesnických oblastech Indie ale ukázal, že ženy, které jsou méně schopné
uhlídat své finanční chování, mohou
dobrovolně využívat mikroúvěr také
jako prostředek ke spoření. Mikroúvěr
totiž disciplinuje spotřebu. Půjčka pak
může být využita jako forma spoření
na budoucí nákupy dražších položek
jako je vzdělání pro děti nebo oprava
domu. Tyto výsledky naznačují, že další
revoluce ve světě poskytování finančních služeb chudým by se tak mohla
nést právě v duchu mikroúspor.
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Burda, Martin; Harding, Matthew;
Hausman, Jerry (2012) A Poisson Mixture
Model of Discrete Choice, Journal of Econometrics, 166(2), 184-203

Tento výzkum se zaměřuje na statistické aspekty ekonomie osobního nebo
firemního rozhodování. Formování
strategií volby je poměrně komplexní
záležitost: mezi ekonomickými subjekty existují rozdíly, které nejsou přímo
pozorovatelné (např. znalost prostředí) a firmy formují své strategie podle
svého očekávání strategií jiných firem.
Cílem je modelově podchytit tyto a podobné prvky rozhodovacího procesu
a přitom se co nejvíce přiblížit realitě.
Prakticky lze takovou analýzu uplatnit
při vyhodnocování dopadů různých variant plánovaných změn ekonomického prostředí na rozhodování subjektů
s cílem zvolit optimální variantu. Příklady zahrnují osobní rozhodování o změně zaměstnání nebo rozhodování firem
o míře aktivity na trhu.
Dominguez, Kathryn; Fatum, Rasmus;
Vacek, Pavel (2012) Do Sales of Foreign
Exchange Reserves Lead to Currency
Appreciation? Journal of Money, Credit
and Banking, v tisku

V posledních letech mnoho zemí dramaticky navýšilo své devizové rezervy.
Držba velkého množství cizí měny však
skýtá riziko značných ztrát v případě
zhodnocení domácí měny. S použitím
dat České národní banky o prodejích
devizových rezerv zkoumáme, zda odprodeje euro rezerv ve snaze zmírnit
kurzové ztráty měly vliv na směnný
kurz. ČNB těmito odprodeji explicitně
nechtěla ovlivnit směnný kurz a rovněž

změnila strategii odprodeje svých euro
rezerv, což nám umožnilo se ptát, zda
způsob, jakým jsou prodeje prováděny, ovlivňuje, zda dochází či nedochází
k ovlivňování směnného kurzu. V období, kdy byla obchodníkům v ČNB dána
diskrece, tj. možnost volného uvážení
o prodejích, jsme nezachytili vliv odprodejů eur na směnný kurz. Naopak
v období, kdy prodeje byly prováděny
každodenně, jsme zaznamenali statisticky a ekonomicky významné zhodnocení domácí měny.
Havránek Tomáš; Havránková Zuzana
(2011) Estimating Vertical Spillovers
from FDI: Why Results Vary and What the
True Effect Is, Journal of International
Economics, 85(2), 234-244

Článek analyzuje metodou meta-analýzy veškerý doposud provedený
výzkum na téma vliv zahraničních investic na rozvoj zemí. Průměrný efekt
je pozitivní, ale výhody plynoucí ze
zahraničních investic záleží na vlastnostech zemí a investičních projektů.
Výsledky je možné použít k výpočtu
optimální investiční pobídky pro jednotlivé projekty. Článek získal cenu
Medal for Research on Development
od Světové banky za nejlepší výzkum
v oblasti financování ekonomického
rozvoje.
Rusnák, Marek; Havránek, Tomáš; Horváth, Roman (2012) How to Solve the
Price Puzzle? A Meta-Analysis Journal of
Money, Credit and Banking, v tisku

Mnoho ekonomů zkoumá, jaké dopady mají přesně akce centrální banky
na ekonomiku. Využívají přitom metodu vektorové autoregrese, za kterou loni obdržel Christopher Sims
Nobelovu cenu. Jejich výsledky se
ale velmi liší. Polovina autorů dokonce reportuje tzv. cenovou hádanku,
kdy inflace narůstá brzy po zvýšení úrokové míry, což by bylo v rozporu se záměrem centrální banky.
V našem článku analyzujeme publikované články na toto téma a zjišťujeme, že domnělá cenová hádanka
je způsobena špatným odhadem
vektorové autoregrese některými
autory. Článek byl přijat k publikaci
v časopise Journal of Money, Credit
and Banking, který patří mezi nejvýznamnější akademické časopisy
v oblasti makroekonomie.

TOP
HOSPODÁŘSKO-POLITICKÝ
VÝZKUM
Baxa, Jaromír; Horváth, Roman; Vašíček,
Bořek (2012) Time-Varying Monetary Policy Rules and Financial Stress: Does Financial Instability Matter for Monetary Policy?
Journal of Financial Stability, v tisku

Jak reagují centrální banky na finanční nestabilitu? Odhadli jsme reakční
funkci FEDu a dalších centrálních bank
cílujících inflaci (Británie, Austrálie,
Švédsko, Kanada) a uvažovali jsme,
že se tato reakční funkce může v čase
vyvíjet. Zvolený přístup nám umožnil
odhalit období, kdy byly reakce centrálních bank nejsilnější a kdy finanční
nestabilita měla na měnovou politiku
největší vliv.
Ukázali jsme, že během minulých třiceti
let centrální banky v dobách nestability obvykle snižovaly své úrokové sazby
s výjimkou měnových krizí, kdy se banka snažila udržet pevný kurz. Intenzita
reakce měnové politiky na nestabilitu
je v čase i mezi zeměmi značně heterogenní, přitom nejsilnější a zároveň společná všem zemím byla během finanční
krize v letech 2008-2009
Vácha, L. Baruník, J. (2012): Co-movement of energy commodities revisited:
Evidence from wavelet coherence analysis, Energy Economics 34(1), pp. 241–247

Energetické komodity se stávají stále
důležitější součástí investičních portfolií a mají zásadní vliv na chod ekonomiky. Porozumění chování těchto trhů
je proto klíčovým prvkem pro správné
rozhodování ekonomických subjektů.
Tento výzkum poprvé přináší metodologii, která umožňuje zachytit vzájemné závislosti těchto komodit dynamicky
v čase a současně na různých investičních horizontech a tím porozumět chování klíčových trhů s ropou, topným
olejem, zemním plynem a benzínem.
Studie přináší mnoho zajímavých poznatků, které mají praktické využití.
Havránek, Tomáš (2010) Rose Effect and
the Euro: Is the Magic Gone? Review of
World Economics, 146, 241-261

Článek zkoumá vliv zavedení eura
na obchodní výměnu v eurozóně;

předpokládaný pozitivní efekt byl jedním z argumentů pro zavedení společné měny. Když se však shromáždí
všechny odhady tohoto efektu a použijí se metody k odfiltrování publikační
selektivity (pocházející z medicínského
výzkumu), ukazuje se, že průměrný
efekt je velmi malý. Článek byl publikován v nejstarším německém ekonomickém časopise, kde publikovali mj.
nositelé Nobelovy ceny F. Hayek a W.
Leontief, a získal mezinárodní cenu
Olgy Radzyner za nejlepší výzkum o evropské integraci.
Schwarz, Jiří (2012) Impact of Institutions on Cross-Border Price Dispersion,
Review of World Economics, v tisku

Práce zkoumá, jaký vliv má kvalita institucí, tedy různých pravidel a regulací,
na rozdíly v cenách mezi městy evropského regionu. Empirická literatura nachází větší odchylky od zákona jedné
ceny, než by mohly vysvětlit samotné
náklady na přepravu zboží. Zdrojem má
být tzv. efekt hranic, tedy vliv samotné
existence národních hranic na obchod.
Řada prací vysvětluje části toho efektu hranic, avšak možná role institucí je
zcela opomíjena. Za použití různých
ukazatelů institucionální kvality autor
dokazuje, že čím kvalitnější jsou instituce, tím menší jsou cenové rozdíly mezi
dvěma městy oddělenými hranicemi.
Tento výsledek je v souladu s hypotézou, že arbitráž – podnikatelská aktivita
– je ovlivňována kvalitou institucí.
Bulíř, Aleš; Čihák, Martin; Šmídková, Kateřina; (2012) Writing Clearly: The ECB‘s
Monetary Policy Communication, German Economic Review, v tisku

Transparence centrálních bank je jedním z důležitých pilířů měnové politiky.
V literatuře bývá často měřena objemem zveřejněných informací. V našem
článku navrhujeme, že je třeba měřit
také srozumitelnost komunikace. Pokud totiž centrální banka zveřejní kvalitní a obsažnou zprávu o inflaci, jejíž
obsah ale nebude v souladu s tiskovým
prohlášením, budou čtenáři obou dokumentů zmateni a měnová politika
nebude transparentní. Na příkladu
Evropské centrální banky (ECB) ukazujeme metodu, jak srozumitelnost
měřit porovnáváním jednotlivých komunikačních nástrojů jako jsou tisková

prohlášení či měsíční bulletiny. Z naší
analýzy vyplývá, že v 95 % případů byla
komunikace ECB srozumitelná.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
IES FSV UK na výzkumu spolupracuje
s mnoha renomovanými zahraničními univerzitami, centrálními bankami
a mezinárodními institucemi.
Vybrané univerzity:
University of Cambridge
New York University
King’s College of London
Imperial College of London
University of California
Vybrané instituce:
Mezinárodní měnový fond
Česká národní banka
Evropská centrální banka
Federal Reserve Bank

ČASOPISY
IES FSV UK vydává dva časopisy a řadu
IES Working Papers:
1. Finance a úvěr (Czech Journal of Economics and Finance)

CJEF je časopis vydávaný IES FSV UK
ve spolupráci s ČNB a Ministerstvem
financí ČR. Má více jak šedesátiletou
tradici, poprvé vyšel v roce 1951. CJEF
se primárně zaměřuje na monetární
politiku, veřejné finance, finanční a mezinárodní ekonomii. Preferuje empiricky orientované práce, především
ty, které oslovují širokou mezinárodní
odbornou veřejnost. Časopis editují
přední odborníci z našeho institutu i ze
zahraničních institucí, např. MMF, Fed,
University of Strasbourgetc.
2. Czech Economic Review

CER zveřejňuje výsledky teoretického
a empirického ekonomického výzkumu s důrazem na matematické a kvantitativní metody, které se používají
především v mikroekonomii, veřejné
ekonomii a politické ekonomii. Podíl zahraničních článků je 74 %, články oponují odborníci z více než 20 zemí.
3. IES Working Papers (předběžné verze
vědeckých článků)

IES Working Papers series tvoří další
významnou část výzkumné činnosti
na IES FSV UK. Tento rok bylo doposud publikováno 24 předběžných verzí
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vědeckých článků, v roce 2011 celkem
38. Pod mnohými pracemi jsou podepsáni naši doktorandi.

KONFERENCE
Odborníci z IES FSV UK se účastní prestižních konferencí po celém světě, jen
tento rok jich doposud navštívili šest
desítek. Svůj výzkum prezentovali např.
na výročních konferencích American
Economic Association, European Economic Association, Royal Economic Society, European Association of Labour
Economists a German Finance Association. Kromě toho přednášejí na pozvání.

POZICE IES FSV UK
V DATABÁZI REPEC
RePEc je databáze vedená dobrovolníky ze 75 zemí. Jejím cílem je šíření
výzkumu v ekonomii a dalších relevantních vědách. Spravuje 1,2 mil vědeckých článků z 1 500 časopisů a 3 300
předběžných verzí vědeckých článků.
Je zde registrováno přes 30 000 autorů
a jedná se tak o nejrozsáhlejší databázi
ekonomů na světě.
Prvních deset příček žebříčku nejlepších českých ekonomů obsadili pouze
odborníci z Univerzity Karlovy, z toho
dva působí na IES FSV UK (doc. Roman
Horváth, prof. Kateřina Šmídková).
V prvních 25 % je pak 12 našich kolegů.

2012 IES Economic
Meeting
21. září se konal 2012 IES Economic
Meeting, jehož účastníci se zaměřili
na finanční stabilitu ve střední a východní Evropě. Všechny příspěvky jsou
podrobeny recenznímu řízení a vybrané práce publikovány ve speciálním
vydání časopisu Economic Systems.
Hlavním řečníkem konference se stal
prof. Iftekhar Hasan z Fordhamské
univerzity, který prezentoval výsledky
svého posledního výzkumu.
Přijal jste naše pozvání jako hlavní řečník. O čem jste mluvil?

My jsme se zaměřili na to, jak tato deregulace ovlivňuje výkonnost bank, institucí a někdy i celého hospodářství dané
země. Doposud se nikdo systematicky
nevěnoval tomu, jak tyto vlivy působí
na distribuci příjmů. Rozhodli jsme se
proto zkoumat, jak krátkodobě a dlouhodobě motivovaná deregulační opatření ovlivňují příjmovou nerovnost.
Zjistili jsme, že celková deregulace
bankovních systémů významně snižuje
Giniho a Theilův index, tj. snižuje příjmovou nerovnost, ovšem tento efekt
se ztrácí u zemí s nízkým stupněm ekonomického a institucionálního rozvoje.
Z různých liberalizačních metod má
největší negativní dopad na příjmovou
nerovnost politika kontrol úvěrů a úrokových sazeb. Privatizace a liberalizace
mezinárodních kapitálových toků také
pravděpodobně snižují příjmovou nerovnost. Na druhou stranu jsme zjistili,
že liberalizace trhů s cennými papíry
příjmovou nerovnost významně zvyšuje. A tohle je naše klíčové sdělení pro
vlády zemí, které deregulací prochází,
protože krátkodobé a dlouhodobé dopady nemusí nutně působit stejným
směrem.
V druhé části jsem se zaměřil na to,
jak účast zahraničních bank ovlivňuje distribuci příjmů. Doposud veškerý výzkum inklinoval k tomu, jak jsou
zahraniční banky skvělé, vytváří lepší výkonnost, apod. V podstatě s tím
souhlasím, ovšem já jsem se soustředil na srovnání zahraničních a státních
bank. Samozřejmě nejsou státní banky
vždy efektivní, ale na druhou stranu
často mají jinou roli než jen vytváření
zisku – půjčují jednotlivcům, malým
a středním podnikům etc. Když zahraniční banka vstoupí na trh, často nemá
o dané společnosti příliš informací
a čerpá pouze z oficiálních statistik. Pak
se stane, že určitá skupina lidí nemá
k financím přístup, což platí zejména
pro chudší země. Pro ně je tedy mnohdy lepší se příliš neotvírat.
Podle kritéria HDP per capita tedy nastane bod zlomu, do kterého pro danou zemi není výhodné mít příliš silnou
účast zahraničních bank.
Přesně tak.

Moje prezentace měla dvě části. V první
části jsem se soustředil na téma deregulace, kterou v posledních 20 letech
prochází bankovnictví po celém světě.
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Vaší specializací jsou finance. Na co se
ve svém výzkumu soustředíte?

Soustředím se především na finanční
instituce, korporátní finance, podnikatelské finance a kapitálové trhy. Hodně
času jsem strávil výzkumem tranzitivních ekonomik, vydal jsem hodně prací zkoumající země střední a východní
Evropy a teď i Čínu. Provádíme také
srovnávací analýzy mezi zeměmi, protože je často velmi obtížné rozlišit, kdo
co způsobuje. Nemáte tu instituce jako
třeba v Nizozemí, kde trh s cennými papíry funguje již několik stovek let. Proto
je tento výzkum tak fascinující.
V poslední době se stále více zabývám
také Čínou, přece jen jsou již východoevropské země součástí EU, tedy
rozvinuté části světa. Proto se musíme
zaměřit na nové tranzitivní země.
Pocházíte z Bangladéše, pracujete
v USA. Proč východní Evropa?
Již 13 let působím také jako poradce
Finské národní banky, kde byl zřízen
BOFIT (Bank of Finland’s Institute for
Economies in Transition), což mi dalo
potřebnou hloubku. Také jsem potkal
spoustu lidí, kteří z východní Evropy
pocházejí, nebo na tomto tématu pracují, a to vše podnítilo můj zájem.
Vydal jste mnoho výzkumných publikací, mnohé byly zveřejněny v top vědeckých žurnálech. Co je pro Váš výzkum
klíčové?
Pokud nepracujete pro nejlepší instituce na světě, nemáte snadný přístup
k důležitému networku, což platí pro
východní Evropu, ale také klidně pro
USA, jestliže nejste na jedné z nejlepších škol. Tento handicap musíte
dohnat tvrdou prací, houževnatostí
a respektem. Myslíte si, že pracujete tvrdě, když práci věnujete každý den 6 hodin, ovšem nyní je globální konkurence

tak nelítostná, že lidé pracují na svém
výzkumu i 13 hodin denně. Musíte být
trpěliví a postupovat krok za krokem,
nemusíte si okamžitě podmanit celý
svět. Kombinace tvrdé práce a trpělivosti je klíčovou komponentou každé
publikace. Je dobré být ve spojení s lidmi, kteří s danou oblastí již pracovali,
učit se z vlastních chyb a příliš nespěchat se zveřejňováním svých výsledků.
Mohu-li tedy shrnout svou odpověď, je
to kombinace tvrdé práce, trpělivosti
a zájmu o integraci do vědecké komunity, tedy network.
Co byste poradil našim studentům, kteří zvažují kariéru v akademickém prostředí?
V prvé řadě by pro toto rozhodnutí
měli mít dobré důvody. Ať to nedělají
jen kvůli tomu, že nikde jinde uplatnění nezískali, jejich rodiče si to přáli,
nebo chtějí vydělávat milióny. Musí je
bavit výzkum, musí je bavit vzdělávat
novou generaci, dokonce bych řekl,
že musí být zanícení, protože extra
bohatí díky akademické kariéře nikdy

Profil absolventa IES FSV UK se odvíjí
od kvalitních a hlubokých znalostí a dovedností a od schopností samostatně
řešit problémy v nejrůznějším prostředí. Díky tomuto flexibilnímu vzdělání
je po absolventech IES FSV UK v praxi
značná poptávka a oni sami nacházejí
snadno široké uplatnění. Výsledky prací
absolventů IES FSV UK jsou ověnčeny
již mnoha cenami.
K těm nejvýznamnějším patří Česká
hlava, Prémie Otto Wichterleho, Cena
Neuron, Global Development Network
Award, Olga Radzyner Award, Financial
Stability Institute Award a řada dalších.
Prémie Otto Wichterleho je udělována mladým badatelům, kteří úspěšně
splnili mimořádně významný vědecký

úkol v některém ze specializovaných
pracovišť Akademie věd ČR. Ocenění
je určeno vybraným, vysoce kvalitním
vědeckým pracovníkům Akademie
věd ČR, kteří přispívají k rozvoji poznání, jsou nositeli vědeckých hodností a v kalendářním roce podání
návrhu nepřekročili věk 35 let. Prémii
Otto Wichterleho obdržel v roce 2012
dr. Jozef Baruník a v roce 2011 dr. Michal Bauer.
Cenu Neuron pro mladého vědce uděluje Nadační fond Karla Janečka českým
vědcům do 40 let za vynikající vědecké
výsledky v oboru. V roce 2011 ji získala
dr. Julie Chytilová.
Global Development Awards and
Medals Competition se soustředí
na propagaci rozvojového výzkumu.
Ve spolupráci s japonskou vládou podporuje nové talenty a inovativní nápady týkající se rozvoje. V roce 2010 ji
získal dr. Tomáš Havránek.
Ocenění Olga Radzyner Award uděluje Rakouská národní banka mladým
ekonomům ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. V roce 2009 ji získal
dr. Tomáš Havránek.

partnerem „Konference hodnocení
dopadů regulace v České republice
a dalších státech OECD“ Úřadu vlády
a jejímž cílem byla prezentace nového přístupu k procesu provádění
hodnocení dopadů regulace v České
republice a jeho srovnání s postupy
uplatňovanými v zemích OECD s rozvinutým systémem hodnocení dopadů regulace. Klíčovým tématem byl
vznik nezávislých expertních komisí.
Pátá komise vznikla v říjnu minulého
roku v České republice v podobě komise legislativní rady vlády vedené

jejím předsedou prof. Michalem Mejstříkem. Dalším členem z IES FSV UK je
dr. Pavel Vacek.
 Na přelomu roku vyjde v nakladatelství Karolinum sborník z konference „20
let poté“, která v říjnu 2010 oslavila 20
let obnovení ekonomie na UK a 20 let
FSV UK. Sborník mapuje všechna témata konference - tradici české ekonomie,
současné trendy výzkumu a způsobu,
jak nejlépe přiblížit ekonomické poznání studentům a odborné veřejnosti,
stav ekonomie na UK, její vliv na hospodářskou politiku a další perspektivu.

nebudou. Ovšem pozor, mělo by to být
v souladu s jejich podstatou, nesmí mít
pocit, že se společnosti obětují. Svět
nezmění, ale výrazně přispějí k rozšíření znalostí další generace. Musí prostě
mít pro akademické prostředí ty správné buňky.

OCENĚNÍ

» AKCE

 IES FSV UK se za podpory svých
korporátních partnerů podílí na organizaci konferencí a seminářů
na ekonomická témata, která hýbou
současným světem. V posledním
roce jsme spolu s Evropskými hodnotami, nevládní proevropskou
organizací, hostili sérii debat o českých zájmech, jichž se účastní také
lidé působící na IES FSV UK (Michal
Mejstřík, Vladimír Dlouhý, Miroslav
Zámečník a další) a které byly přenášeny i Českou televizí.
 IES FSV UK byl také aktivním

Zdroj: Úřad vlády

v
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» NOVINKY VE VÝUCE

 V akademickém roce 2012/13 se otevírá nový magisterský kurz Law and
Economics vedený Liborem Duškem,
absolventem University of Chicago, jehož školitelem byl laureát Nobelovy ceny
Gery Becker. Tento kurz se na IES FSV UK
vrací po šestileté přestávce.
 V rámci dlouhodobého partnerství
s Matematicko-fyzikální fakultou UK mohou studenti IES FSV UK využít kredity
vyhrazené pro volitelné předměty MFF
UK, které prohlubují znalosti ve financích.

» POTVRZENÍ KVALITY
 Francouzský Centre des Professions
Financières (CPF) udělil IES FSV UK letos
tzv. „palmu“. Palmou oceňuje univerzity, jejichž studenti uspěli v mezinárodní
soutěži diplomových prací organizované CPF. Do soutěže se ročně přihlásí
kolem 200 studentů z celého světa.
IES FSV UK byl oceněn na stejné úrovni
spolu s významnými evropskými školami, mj. London Business School, Frankfurt University, Humboldt University,
HEC Montreal, University of Mannheim
and Toulouse Graduate School of Management.
 Asociace profesních účetních ACCA
udělila IES FSV UK akreditaci na vybrané studijní programy. Absolventi bakalářského programu Ekonomické teorie
a magisterského programu Finance,
finanční trhy a bankovnictví tak automaticky získávají právo na uznání složení tří zkoušek prvního stupně ACCA
kvalifikace (F1-F3). Akreditace je platná
pro absolventy od 1. ledna 2012 a v případě IES FSV UK se jedná o celkově třetí
ACCA akreditovanou univerzitu v České republice.
 Na jaře 2012 absolvovali studenti

IES FSV UK mezinárodní Bloomberg
Assessment Test (BAT), který je určen
studentům a absolventům vysokých
škol, kteří se zajímají o kariéru ve finančním sektoru. BAT je standardní
online test, který hodnotí finanční
znalosti a všeobecné dovednosti studentů. Hlavním smyslem testu je dát
studentům představu o tom, jaké mají
šance na pracovním trhu a definovat
svou pozici potenciálního kandidáta ve finančním sektoru. Přestože je
test dobrovolný, studenti IES FSV UK

» SOUTĚŽE PRO STUDENTY
IES FSV UK dává příležitost svým bakalářským a magisterským studentům
ucházet se o různá ocenění v soutěžích,
které pro ně organizuje ve spolupráci
se svými korporátními partnery.
 Soutěž o nejlepší bakalářskou nebo
diplomovou práci na téma „Bankovnictví, důvěra a finance“ vyhlásila ČSOB.
Nejlepší bakalářskou nebo diplomovou
práci na jakékoliv téma vybrala také
Česká spořitelna. Studentské práce
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na téma související s ekonomickým
rozvojem, chudobou či nerovností vyhodnotila a nejlepší ocenila společnost
RENOMIA. Soutěž pro studentky 4. a 5.
ročníků vyhlásila společnost RWE.
 Studenti IES FSV UK dosahují velkých
úspěchů i v dalších soutěžích. Česká
ekonometrická společnost ocenila nejlepší práce o ekonomické teorii a ekonometrii v roce 2012. Tři z pěti ocenění
patří studentům IES FSV UK.

Jedná se o Neživotní pojištění 1 a Neživotní pojištění 2 pro bakalářské studenty, Životní pojištění 1, Životní pojištění
2, Teorie rizika, Matematika ve financích
a pojišťovnictví a Stochastická analýza
ve finanční matematice pro studenty
na magisterském stupni.
 IES FSV UK od příštího roku otevírá
nový placený magisterský program Corporate Finance and Strategy, který obsahuje tzv. double degree ve spolupráci
s University of Strasbourg.

o něj projevili enormní zájem a zcela
zaplnili volnou kapacitu. Ve srovnání
s ostatními účastníky testu z celého
světa dosáhli studenti IES FSV UK excelentní skóre zejména v matematice,
ekonomii, modelování a analytickém
myšlení. Další kolo BAT se bude konat
na podzim 2012 a zájemci budou včas
informováni.
 Kombinovaný percentil (60 % matematika, 40 % obecné studijní předpoklady) testů SCIO pro přijetí na IES FSV
UK významně vzrostl z 80.1% na 85 %.

 První místo v BCG Strategy Cupu
2011 získal tým Awesome Foursome
složený dominantně ze studentů IES
FSV UK.
 Významného úspěchu dosáhli studenti IES FSV UK také na mezinárodní
scéně, když obsadili pátou příčku v soutěži PEAK TIME 2012, které se účastnilo
650 týmů z celého světa.

» IES FSV UK v médiích
GEO WISSEN, č. 49 - 05/12
Co přijde po škole? Na tuto otázku se
snaží najít odpověď speciální vydání
německého časopisu GEO Wissen č. 49
- 05/12, které je celé věnováno vzdělávání. Článek „Pohled za hranice: Sedm
dobrých důvodů ke studiu v zahraničí“ si všímá rostoucího zájmu Němců
o studium v cizí zemi a představuje výjimečné studijní programy univerzit ze
sedmi evropských zemí. IES FSV UK je
prezentován spolu s tak významnými
univerzitami, jako jsou London School
of Economics nebo Sorbonna v Paříži.

VoxEU.org
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY,
9. 2. 2012
Hospodářské noviny na počátku roku
hodnotily celkem 17 veřejných ekonomických škol. Suverénním vítězem
žebříčku se stal náš IES FSV UK, který
měl nejlepší skóre téměř ve všech kritériích (světovost školy, zájem o školu,
průzkum absolventů a věda). Hospodářské noviny mimo jiné uvádějí: „IES
FSV UK má ze všech srovnávaných škol
druhý největší podíl studentů vyjíždějících na alespoň semestr studia do zahraničí. Mají zde také největší podíl
zahraničních studentů ze všech a nejvíce doktorandů. Konkurenci „zničili“
i ve vědě.“

Doc. Roman Horváth, zástupce ředitele IES FSV UK, a Nauro Campos
z Brunelské univerzity zveřejnili
na portále Voxeu.org článek, který se
zabývá tím, co vede vlády k tomu, že
zvrátí předchozí reformní snahy. Autoři přichází s novou myšlenkou, že
zvraty v implementaci různých strukturálních reforem jsou způsobeny
různými faktory. Poskytují novou
evidenci o determinantech zvratů v privatizaci, externí liberalizaci
a v liberalizaci cen v zemích střední
a východní Evropy.
Voxeu.org je hospodářsko-politický
portál zřízený Centrem pro výzkum
ekonomické politiky (CEPR), jehož
cílem je propagovat výzkumem podložené hospodářsko-politické analýzy a komentáře předních ekonomů.

Doc. Horváth publikoval ve VoxEU.
org již po několikáté.

EKONOM, č. 31-32/2012
Zázračný knoflík na řešení chudoby
neexistuje. Tvrdí to dr. Michal Bauer,
který v rozhovoru pro srpnové vydání
časopisu Ekonom popisuje nejen svůj
výzkum, ale i své názory na svět kolem
sebe. Týdeník Ekonom jej oslovil jako
jednoho z šesti mladých a úspěšných
Čechů, kterých se ptal na jejich práci a na to, co sami považují za úspěch
a jaký na něj mají recept.

EKONOM.IHNED.CZ,
20. 6. 2012
Přežije eurozóna letošní rok? Opustí ji
někdo z jejích členů? A kdy přijme euro
Česká republika? Na tyto dotazy odpovídal prof. Oldřich Dědek z IES FSV UK
a národní koordinátor pro zavedení
eura v online rozhovoru na portále Ekonom.ihned.cz.
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» Studentský klub

E-Klub je studentský spolek, který od roku 1997 organizuje akce pro studenty IES FSV UK. Jsou to nejen přednášky, ale i sportovní a zábavní akce. Členství v E-Klubu je dobrovolné a neplynou z něj žádné přímé výhody, nabízí ovšem příležitost získat
nové zkušenosti a ovlivnit studentský život na IES FSV UK.

O vizi a plánech E-Klubu hovořil jeho předseda Martin Kopeček.
Jaký cíl si E-Klub vytkl?
Těch cílů je víc. V prvé řadě chceme
studenty IES FSV UK vzdělávat a bavit.
Snažíme se jim také studium ulehčit
tím, že jim zajišťujeme prostřednictvím
našich webů jednodušší přístup ke studijním materiálům a spolupracujeme
s vedením školy na efektivnějším řešení
největších problémů. V E-Klubu mohou
také studenti získat zajímavé zkušenosti
a kontakty při organizaci našich akcí.

uličkách. Kromě akcí spravujeme webové stránky, na které umisťujeme studijní
materiály, rady ke studiu a prostřednictvím Tety Sally diskutujeme s vedením
školy o tom, jak zlepšit studium.

Co konkrétně pro studenty IES děláte?
Těžištěm byly vždy přednášky, ke kterým v poslední době přibyly i další aktivity. Kromě tradičního seznamovacího
kurzu E-GO a třech větších párty se každý rok hrají turnaje v Ultimate Frisbee,
ve squashi a plánujeme také turnaj v tenise a plážovém volejbalu. V březnu pojedeme lyžovat do Pece pod Sněžkou,
v květnu na vodu. Mimo to spolupracujeme s Debatním klubem UK na or-

ganizaci dalšího zábavně-vzdělávacího
víkendu plného debat. Začátkem října
se uskutečnila akce s názvem Pražské
bloudění, která pomáhá mimopražským studentům vyznat se v pražských

Jaké novinky chystáte pro tento akademický rok?
Naší prioritou je vylepšit naše webové
stránky. Fórum, kam jsme ukládali studijní materiály, a kuchařku, která řeší nejrůznější problémy se studiem, nám napadli
hackeři a dnes jsou bohužel v podstatě
nepřístupné. To je velký průšvih, který
se snažíme v co nejkratší době odstranit
a stránky opět zprovoznit. V zimě chceme také spustit zcela novou sekci webu
E-Klubu, která bude věnována jednotlivým předmětům a nabídne studijní
materiály, zajímavé odkazy, nebo rady
a hodnocení absolventů. Pracujeme také
na vylepšení Kuchařky, která by se soustředila hlavně na první semestr studia,
ale i na ostatní témata IES FSV UK, např.
Erasmus, studentské peníze, bakalářské
práce apod. Rád bych také zvýšil počet
sportovních akcí.

Proč byste IES FSV UK doporučil budoucím VŠ studentům?
Jednoznačně kvůli dobré partě studentů. Student si vybírá vysokou školu podle zaměření, kvality studia a možnosti
uplatnění, což jsou zároveň parametry,
ve kterých IES FSV UK vyniká. Podle nich
si utvoří nějakou pomyslnou tabulku
škol a na ty nejlepší se snaží dostat. To
je jedna strana mince, ovšem druhá,
neméně důležitá, je právě studentský
život. Když člověk uvažuje nad tím,
čím se bude živit a jak stráví příštích 50
let svého života, vypadá několik akcí
a přednášek během roku jako marginální záležitost. Nicméně studium na dobrých školách není jednoduché, a pokud
se student ve studiu vysloveně nevyžívá,
je dobrý studentský život právě to, co
mu pomůže ho zdárně dokončit. Navíc,
jak se zpívá v jedné písničce od britské
skupiny The Queen, „… these are the
days of our lives.“

Partnerům IES FSV UK děkujeme za podporu.
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