PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU 2013/14
Dne: 30. 9. 2013
Účast:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Karel Janda M.A. , Dr., Ph. D.
Doc. Roman Horváth, Ph.D.,
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
RNDr. Tomáš Bárta Ph.D.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Mgr. Eva Murtinová Ph.D.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Jiří Novák, Ph.D.
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Michal Bauer, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa
PhDr. Ladislav Krištoufek
PhDr. Tomáš Havránek
Ing. Monika Hollmannová
Ing. Irena Kemény
Ing. Karel Sladký, CSc.,
Petr Janský, M.Sc.
Doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Mgr. Michal Paulus
Ing. Ivo Koubek
Ing. Eva Svitáková
Ondřej Daniel, Ph.D.
PhDr. Jiří Schwarz
PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec

Omluvili se:
Ph.D., Mgr. Tomáš Holub, Ph.D, PhDr. Ing. Petr Jakubík Ph.D., PhDr. Adam Geršl, Ph.D., Doc.
Ing. Pavel Mertlík, PhDr. Jana Votápková, Ph.D., Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc., Bc. M. Krejčí,
Mgr. Magda Pečená Ph.D., Tomáš Jandík MA MSc MRICS, PhDr. Natálie Švarcová Ph.D., Mgr.
Milan Ščasný PhD., PhDr. Wadim Strielkowski Ph.D., prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc., prof.
Mgr. Kateřina Šmídková Ph.D, MA., Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Lucie Bryndová, prof. RNDr.
Marie Hušková DrSc., RNDr. Michal Johanis, Ph.D., PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
1/ Zahájení
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil plénum, uvítal přítomné a popřál úspěšné zahájení ZS
2013/14.
Informoval o pravidelném zasílání půlročních přehledů všem vyučujícím.
Dále připomněl některé nedávné novinky na IES, zvláště restart oficiálního facebooku, který
realizovala Eva Svitáková a uspořádání mezinárodní konference: 2nd IES Economic Meeting:
Modelling in Macroeconomics and Finance docentem Horváthem.

Informoval o záměru uspořádat konferenci s širší mezinárodní účastí (INFER workshop) v roce
2014 a dále metaanalytické kolokvium v roce 2015.
Dále hovořil o získání statutu Recognized University Partner ze strany CFA Institute. Na úspěšné
přihlášce se nejvíc podílel Jiří Novák. (CFA Institut uděluje status univerzitám, pro něţ se 70%
sylabů shoduje s jejich CFA programeme, navíc my nyní můţeme udělovat stipendium 2-3
studentům, kteří chtějí absolvovat CFA program).
Informoval o přesunu výuky matematiky na Matematicko-fyzikální fakultu na Karlov.
V ZS13/14 se přesunuje Matematika III. Do budoucna se na MFF bude v ZS učit Matematika I a
III a v LS Matematika II a IV, Matematika V zůstává v budově IES.
Tajemnice Monika Hollmannová všechny přítomné seznámila s úpravami a údrţbou budovy
v letních měsících – malování (314,206, knihovna, chodby), výměna koberců (314, 016,
knihovna), o kontrole projektorů a nákupu náhradních lamp do všech projektorů a o očekávané
výměně starých počítačů. Seznámila vyučující s reţimem náhradního projektoru, ten zůstává
v učebně, vyučující jsou povinni si klíče předávat tak, aby byla technika pod jejich kontrolou, a
po skončení výuky vracet klíče do vrátnice.
V současné době probíhá oprava fasády.
Oprava oken v horních patrech budovy se přesouvá do příštího roku, kdy se provede současně i
nátěr dveří.
Z řad vyučujících vzešel poţadavek na rozšíření uţivatelské podpory CIVT ve večerních
hodinách především kvůli významným akcím konaným v pozdějších hodinách.
2a/ informace o bakalářském studiu –– Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. Informoval, ţe průměrný 80. percentil pro přijetí ke studiu byl
niţší oproti loňskému roku (85. percentil). Do budoucna neplánujeme sniţování percentilu, v
případě nutnosti sníţíme počet přijímaných studentů.
2 b/ informace o placeném programu BEF – RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Do programu bylo přijato 12 studentů, zapsaných je 7. Dlouhodobým cílem je dosáhnout
srovnatelné úrovně studentů BEF s bakalářskými studenty.
Kritérium na výsledek úspěšných uchazečů v testu SAT odpovídá cca 70. percentilu SCIO
testu.
3a/ informace o magisterském studiu – Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Nadále trvá vysoká naplněnost kurzů. To lze vyřešit stanovením kapacity kurzu a případným
odmítnutím bakalářských studentů, pro něţ kurzy nejsou součástmi studijních plánů.
Obhajoby – komise klade větší důraz na kvalitu DP, bere v potaz publikovatelnost, snahu
v pokračování v doktorském studiu.
Pochvaly se udělují před všemi účastníky státních závěrečných zkoušek, jednotlivé známky jsou
sdělovány individuálně.
Uzavření známek v SISu – studenti, kteří se do předmětu zapíší a začnou plnit povinnosti, které
nesplní, musí být hodnoceni za 4.
3 b/ informace k placenému programu MEF - Jiří Novák, Ph.D.
Do programu MEF bylo přihlášeno v letošním roce 30 samoplátců (loni 58) a 37 vládních
stipendistů (loni 59). Došlo tak k výraznému propadu zájmu. Ţádost o příspěvek pro vládní

stipendisty nebyla prodlouţena. Na ministerstvu školství začíná jednání o případném novém
programu.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. informoval o tom, ţe na české magisterské studium jsme museli
kvůli chybě v přijímacím řízení přijmout o 30 studentů více. Počet zapsaných mgr. studentů je
nyní o 10 více neţ loni a předloni. Přednášky i semináře jsme nicméně schopni uspořádat a příští
rok budeme sniţovat počet mgr. studentů.
Dále upozornil, ţe studenti si na začátku semestru zapisují téměř do všech předmětů, i kdyţ je
všechny potom studovat nehodlají. Díky špatné sekvenci zápisů jednotlivých typů studentů se
navíc skupiny studentů, kteří mají dané kurzy jako povinné, dostávají aţ na čekací listinu. Kaţdý
zbytečně zapsaný student tak zabírá místo pro skutečného zájemce.
Z kapacitních důvodů je proto nutné stanovit kapacitní hranice a dopisovat studenty z čekací
listiny. Dalším řešením je nutnost okamţitě vysvětlit studentům povinnosti a hned na začátku
semestru jim zadat průběţnou povinnost (úkol, zápis na prezentaci). Je zkrátka nutné, aby
decentralizované rozdělení studentů proběhlo co nejdříve.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. a pan děkan PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. a PhDr. Martin Gregor,
Ph.D. hovořili o problému zapisování studentů z jiných fakult a studijních programů do našich
kurzů. Toto je problém celofakultní. Řešením je stanovení hranice a primární zapisování našich
studentů. Důleţité je také nezapisovat do kurzů studenty z fakult, které nemají smlouvu s FSV
UK (smlouvu má MFF UK a PřF UK; černí pasaţéři přicházejí zejména z PF UK).
4/ informace o doktorském studiu – Prof. Ing. Jan Ámos Víšek, CSc.
V CDS proběhla změna PhDr. Tomáše Havránka, PhDr. Ladislava Krištoufka a PhDr. Jakuba
Seidlera, Ph.D. nahradili Mgr. Michal Paulus, PhDr. Jiří Kukačka a Mgr. Václav Korbel.
Celkový počet doktorských studentů je 103 z toho nově přijatých 20.
Velký důraz je kladen na výběr školitelů, jsou převáţně z IES nebo z UTIA AV ČR.
Do dalších ročníků postupuje 76 studentů, 7 studentů má přerušeno.
Velký důraz je kladen na publikační činnost, studenti jsou motivováni k publikování jiţ od
počátku PhD studia do working paperů a později do publikací do SCOPUSu.
5/ Různé
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. informoval o systému motivace studentů k průběţné práci při
psaní bakalářských prací a o snaze naučit bakalářské studenty strukturovaně psát.
Stejně jako magisterští studenti, i bakalářští studenti mají handbook na psaní absolventských
prací.
Jiří Novák, Ph.D. vznesl návrh na formulaci přesnější specifikace bakalářské a diplomové práce.
Tím by mohly být posudky doktorandů homogennější a studenti by tak mohli jednou větou
definovat přínos práce.

Zapsala: ing. Š. Bokočová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

