PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2012/13

Dne: 19.2.2013
Účast:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Doc. Roman Horváth, Ph.D.,
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D,
Doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Kalenda Ph.D., DSc.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Jiří Novák, Ph.D.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Julie Chytilová, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa
PhDr. Martin Netuka
PhDr. Ladislav Krištoufek
Ing. Monika Hollmannová
Petr Janský, M.Sc.
Ing. Eva Svitáková
Oksana Melikhova, Ph.D.
PhDr. Tomáš Havránek
PhDr. Jiří Kukačka
PhDr. Jiří Schwarz
Mgr. Michal Paulus

Omluvili se:
Jan Málek, Mgr. Jan Šolc, PhDr. Ing. Petr Jakubík Ph.D., PhDr. Adam Geršl, Ph.D., Mgr.
Michaela Gloverová, prof. Mgr. Kateřina Šmídková Ph.D, MA., Mgr. Magda Pečená Ph.D., Ing.
Petr Balcar MSBE, Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Prof.
Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D., RNDr. Tomáš Bárta Ph.D., PhDr. Natálie Švarcová Ph.D., ,
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.

1/ Zahájení
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil plénum, uvítal přítomné a popřál úspěšné zahájení LS
2012/13.
Informoval o:
- úmrtí 2 významných profesorů - Prof. Ing. Karla Kouby DrSc. a Prof. Ing. Luďka Urbana, CSc.
- možnosti přispět do 38 stránkového sborníku vzpomínek
- publikaci sborníku z konference o ekonomii, která proběhla na IES před 2 lety
- tom, že pro vedení FSV zpracovává za každou polovinu roku zprávu o novinkách na IES cca o
rozsahu 10 stran, navrhl, že tato zpráva bude rozeslána také všem vyučujícím emailem
V souvislosti s úspěchem IES v žebříčku hodnocení vysokých škol z HN zdůraznil vývoj dvou
hlavních indikátorů kvality:
1. Průměrná známka hodnocení výuky je vysoká a neklesá, průměrná celková známka kurzů je
nyní 4,14 pro bakalářský a rovněž 4,14 pro magisterský program
2. Kvalita výzkumu rapidně roste. V rámci společného programu PRVOUK IES dosáhlo za rok
2010-2012 kumulovaně indexu 6,7 co se týče nejvíce hodnocených publikací, pro srovnání
CERGE-EU dosáhlo 7,5.
Dále zdůraznil, že IES plní širokou škálu funkcí navzdory své malé velikosti. Schopnost
reflektovat heterogenní potřeby je poměrně unikátní a stojí za všeobecně výborným vnímáním
IES v cílových skupinách. Strategickým cílem je i nadále udržet tuto pozici, tj. není možné IES
nadměrně specializovat.
2/ a/ informace o bakalářském studiu –– Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. informoval, že v ZS 2012/13 proběhly SZK v lednu, úspěšně
absolvovala 1 studentka. V AR 2012/13 bylo 183 studentů přijato na bakalářský neplacený
program, zapsalo se cca 150 studentů.
Dále apeloval na doplnění témat pro bakalářské práce do SIS, protože nastává období, kdy si
poměrně rozsáhlá skupina bakalářských studentů bude vybírat nové bakalářské práce.
2 b/ informace o placeném programu BEF – RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
V AR 2012 z 20 studentů zapsaných na program BEF zůstalo 18 studentů a z nich udělala
dosud Mathematics I cca jedna polovina, ostatní studenti zatím ne. Absolventi předmětu
Mathematics I z loňského roku se velmi slušně zaběhli v předmětu Statistics.
V souladu s politikou celého IES se striktně nedoporučuje diferencovat náročnost povinností
mezi studenty českého bakalářského programu a studenty BEF.
3/ a/ informace o magisterském studiu – Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. informoval, že v ZS 2012/13 proběhly SZK v lednu, úspěšně
absolvovalo celkem 13 studentů.
Stalo se již zcela běžným, že bc studenti studují již v posledních ročnících magisterské předměty.

Jakmile pak nastoupí do magisterského programu, uznají se jim kredity za předpokladu, že je
získali nad rámec povinného počtu kreditů bakalářského stupně. Cca až 12% ze zapsaných
studentů na mgr předměty bývá z bc stupně.
Prof. Dědek požaduje, aby si všichni doktorandi a ostatní vyučující vyplnili na svém profilu na
webu IES kolonku „zaměření“ tak, aby při rozdělování oponentur byly BP a DP přidělovány dle
jejich uvedené specializace.

3/ b/ informace k placenému programu MEF - Jiří Novák, Ph.D.
Do programu MEF bylo přihlášeno v letošním roce 89 studentů, 77 bylo přijato, 31 nastoupilo.
V 1/2013 byla podána nová žádost o příspěvek pro vládní stipendisty.
Byla diskutována role předmětu Introductory Econometrics jako předmětu pro MGR SZK.
Předmět nyní slouží studentům MEF především k vyrovnání a doplnění znalostí, které nemají na
rozdíl od absolventů českého bc programu. Nicméně někteří studenti si volí tento předmět jako
volitelný předmět k SZK na magisterském stupni z důvodu nenáročného obsahu kurzu. Někteří
vyučující požadují zamítnutí volby tohoto předmětu k MGR SZK. Téma bude probráno a
rozhodnuto garantem MEF a vedením IES. .

4/ informace o doktorském studiu – PhDr. Martin Gregor, Ph.D. v z.
Do PhD studia bylo do 1. ročníku letos přijato 22 studentů, ve 2.- 8 ročníku máme 66 studentů, je
jmenováno 37 školitelů. 12 studentů přerušilo studium.
Proběhlo 7 malých obhajob a 2 velké obhajoby.
M. Gregor citoval poděkování prof. Víška oponentům do GAUKu, zpravodajům GA UK,
členům CDS a dále vyučujícím za realizaci přijímacích zkoušek.
5/ Různé
P. Schwarz se ptal, zdali stále platí pro doktorandy povinnost plnění publikování do 2 let. Ředitel
Gregor potvrdil, že typicky každý doktorand má stanoven individuální studijní plán vč.
povinnosti publikovat WP nejlépe do konce 1. ročníku, s tím, že pokud tuto povinnost nesplní do
konce 1. ročníku, je mu sníženo stipendium a pokud nesplní povinnost do konce 3. Ročníku,
končí studium. Nyní se stává, že někteří doktorandi proto dočasně přerušují studium.
Vedla se diskuze k případné změně harmonogramu v souvislosti s nutností vypisování 3 termínů
během 5 týdnů. Pro studenty Erasmus je zahájení zkouškového období od 14.1. příliš pozdě a
poměrně legitimně se dožadují extra předtermínu. Jde ale o termín, nezapočítávající se do
minimálního počtu 3 zkouškových termínů. Přítomní zástupci Akademického senátu potvrdili, že
by bylo velmi obtížné změnu prosadit.
J. Baxa v souvislosti s diskusí o roli Akademického senátu a o volební účasti doporučil, aby na
webu IES byl AS FSV UK zmíněn. M. Gregor slíbil zařadit do sekce O IES/About IES.
P. Schwarz se také ptal, zdali jsou někde vyvěšovány zápisy a rozhodnutí disciplinární komise.
Ing. Hollmannová potvrdila, že platí lhůta 30 dní pro zveřejnění. Poté o rozhodnutí informuje
Sociál, s odchodem studenta ze studia se ale ztrácí povědomí o dané věci.

Diskutovala se funkce tzv. propadlého termínu v souvislosti s tím, když se student neomluví ze
zkoušky. Vyjasnilo se, že studentovi, jenž se neomluveně nedostaví na zkoušku a obdrží „
minus„ (propadlý termín), se na konci zkouškového období tato absence započítá do celkového
studijního průměru známek stejně jako známka 4.
Zastupci MFF se také ptali na stále rostoucí počty studentů. Ředitel M. Gregor řekl, že letos jsme
přijali nejméně studentů za posledních 5 let. Cílem v dalších letech bude přijmout cca 150
studentů do bakalářského programu, s tím, že zhruba 100 jich absolvuje celé bakalářské studium.
Ing. Hollmannová žádá školitele, aby připomínali studentům nezbytnost včas čerpat prostředky
GAUKu. Dále informovala o možnosti hradit odměny studentům ve formě stipendií z Chairs,
BEF, MEF a ze stipendijního fondu ( nelze hradit z GAČR prostředků ). K tomuto tématu byl
před plénem rozeslán informativní dokument.
Dále prosí o adresování veškerých požadavků ohledně počítačové techniky a jiných potřeb na
vybavení na svji email adresu.

Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

