PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU 2015/16
Dne: 30.9.2015
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PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., děkan FSV UK
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
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RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Julie Chytilová, Ph.D.
Petr Janský, M.Sc.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Mgr. Ing. Vilém Semerák, Ph.D.
RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
RNDr. Michal Johanis, PhD.
Mgr. Václav Vlasák
PhDr. Jiří Schwarz
Ing. Barbara Pertold-Gebická, Ph.D.
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Zástupci doktorandů:
Mgr. Michal Paulus
PhDr. Vašek Korbel
Mgr. Jindřich Matoušek
Zástupci administrativy:
Mgr. Lucie Kříţová, M.A.
Mgr. Eliška Šerhantová
Bc. Helena Koutná
Ing. Dagmar Schnellerová
JUDr. Eva Bogrenová

Omluvili se:
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc., PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.,Michal Bauer, Ph.D., Doc. Roman
Horváth, Ph.D., Mgr. Magda Pečená, Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., Ph.D. Ing. Irena Kemény, Ing.
Karel Sladký, CSc., Natálie Švarcová Ph.D., PhDr. Jiří Kukačka, Ing. Monika Hollmannová, PhDr., Dr.
Zdeněk Drábek, Ing. Petr Jakubík Ph.D., doc. RNDr. Miroslav Zelený Ph.D.

1/ Zahájení - PhDr. Martin Gregor, Ph.D., informace o magisterském studiu

Ředitel Martin Gregor informoval přítomné o řadě akcí, které na IES proběhly v měsíci září 2015:
1. Díky aktivitě Tomáše Havránka úspěšně proběhla konference nazvaná MAER-Net International
Colloquium o meta-analýze v ekonomii a ostatních sociálních vědách.
2. Díky Ladislavu Krištoufkovi proběhla velká konference Econophysics Colloquium 2015, která
sdruţuje fyziky, ekonomy a výzkumné pracovníky napříč obory za účelem diskuse a sdílení
nových poznatků o statistických a kvantitativních opatřeních, modelování, simulacích a
výpočtech finančních a ekonomických systémů.
3. Jiţ podruhé proběhl Den otevřených dveří pro zájemce o placený bakalářský program BEF.
Dále upozornil na přítomnost studentů v rámci výměnných programů v našich kurzech v průběhu ZS
2015/16. Na základě Erasmus+, meziuniversitních a mezifakultních dohod probíhají jako kaţdý rok
rozsáhlé výměny studentů. V této souvislosti zmínil problém uznávání prerekvizit, které pro tyto
studenty se mají odpouštět automaticky. Technicky je ale věc nedořešená v SISu automaticky, nýbrţ dle
letošních nových instrukcí se ţádá po vyučujících, aby je jednotlivcům ručně uznávali. Tato ryze
administrativní agenda byla ale dříve plně v gesci administrativy FSV.
Přenos této procedury na vyučující nebude tento semestr IES aplikovat a namísto toho provede uznání
sekretariát. Zároveň byl zaslán vedení fakulty poţadavek, aby uznávání bylo vyřešeno v dalším semestru
skupinově, ideálně přímo změnou v nastavení SIS.
Dále stručně prezentoval přehled o počtech přihlášených, přijatých a zapsaných ve všech našich oborech,
percentil přijetí se pro AR 2015/16 se podařilo udrţet na 76, podobně jako v roce 2009, s tím, ţe bychom
ho rádi udrţeli v rozmezí 75- 80.
V bakalářských programech došlo k určitým změnám v sestavení kurzů, konec 1. ročníku bude trošku
obtíţnější, 2. ročník pro studenty naopak příznivější. Magisterské programy jsou více stabilizované a
zaběhlé, dostáváme stabilní mnoţství externích přihlášek.
Pokud se týká placených programů, počet přihlášek stoupl s ohledem na nabízené slevy na poplatky,
rovněţ počet přijatých tedy výrazně stoupl. Nicméně počet zapsaných má ale podobný trend jako dosud,
coţ odráţí patrně skutečnost vyšší kvantitativní náročnosti našich programů ve srovnání s jinými
placenými programy. Musíme si také uvědomit, ţe na západě je stále rostoucí konkurence placených
programů s lepšími (a pro nás fakticky nedosaţitelnými) moţnostmi umístění absolventů na místním
pracovním trhu.
Informoval přítomné o změně webu IES a zdůraznil, ţe přehledy kurzů na webu IES, jak jiţ bylo
rozesíláno dříve, mají pouze prezentační roli. Formální detailní správa kurzů má být v SIS, případně
v Moodle či jiné platformě, na kterou odkazuje SIS.
Ohledně reformy SZK byl rozeslán vyučujícím mail dne 24.9.2015, který opakujeme:
Rádi bychom Vám vysvětlili postupný proces změny formátu státní závěrečné zkoušky (dále SZK), který
na IES nastane v tomto a následujícím akademickém roce:
1. Na základě letos schválené reakreditace našich čtyř hlavních oborů (bakalář Ekonomie a finance,
BEF, magistr Ekonomie a finance, MEF) dochází v rámci SZK ke zrušení zkoušení z povinných a povinně
volitelných kurzů. SZK bude mít pouze charakter obhajoby absolventské práce. Věříme, že nový systém

bude znamenat multikriteriální zlepšení – přinese našemu studiu vyšší efektivitu i vyšší kvalitu.
2. Tato změna se nicméně týká pouze studentů nastupujících za nové akreditace, tj. nyní do 1. ročníků
a proto se neaplikuje letos, ale až od roku 2016/2017.
3. Studenti vyšších ročníků budou nyní pokračovat ve studiu za podmínek, za nichž nastupovali, tj. jejich
SZK obsahuje obvyklou zkoušku z povinných a povinně volitelných kurzů a obhajobu.
4. Po dohodě s panem proděkanem pro studijní záležitosti nicméně dostanou současní studenti vyšších
ročníků možnost přihlásit se bezplatně do reakreditovaného programu a budou jim automaticky uznány
všechny složené zkoušky. Tj. studenti dostanou volnou možnost nastoupit od příštího roku do nového
režimu SZK a nebude vadit, pokud budou obhajovat např. hned v prvním semestru, kdy se nacházejí v
novém režimu.
Jaké jsou technické důsledky pro IES?
1.

V letošním akademickém roce 2015/2016 bude systém mgr. a bc. obhajob nezměněn.

2. Od příštího akademického roku 2016/2017 dochází k rozšíření funkčního a osvědčeného konceptu
mgr. obhajob na oblast bc. obhajob. Ve vyhlášce č. 4/2015 (viz http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/37) je
detailní popis upravených obhajob s odloženou platností na 1. října 2016. Doporučujeme koncept
nastudovat již nyní.
3. Není vyloučeno, že někteří stávající studenti vyšších ročníků do nového režimu nepřejdou a budou
chtít příští rok končit dle současného (nezměněného) režimu. V takovém případě budou obhajovat práci
dle upraveného režimu a navíc budou skládat zkoušky z povinných a povinně volitelných kurzů.

Ředitel Martin Gregor informoval přítomné o nově umístěných vyhláškách, kde je podrobně shrnuta
dosavadní praxe. Jde o vyhlášky o známkování, obhajobách, podpoře výzkumu, odměnách, kariérním
řádu a výuce doktorandů. Přihlášky jsou v sekci O Institutu/Organizace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/37

2/ informace o bakalářském studiu - doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Důleţitou změnou je změna garanta, aktuálně je garantem bakalářských programů prof. RNDr. Jiří
Hlaváček CSc., aktivně mu pomáhá a bude pomáhat Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. neţ se Julie Chytilová
Ph.D. habilituje a funkci převezme. Přítomní byli informováni o počtu absolventů SZK v roce 2015,
z nichţ ukončilo studium jiţ 8 studentů placeného programu BEF.

3/ informace o doktorském studiu – Prof. Ing. Jan Ámos Víšek, CSc.
Oborová rada se schází 2 x ročně, aby posoudila individuální studijní plány, naposledy schůze proběhla
2.9.2015. Dosud byla sloţena ze 7 členů a 4 externistů takto:
Interními členy Oborové rady jsou: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc., PhDr. Martin Gregor Ph.D., doc.
Roman Horváth, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc., prof. Ing. Karel Janda, Ph.D., prof. Ing. Michal
Mejstřík, CSc., prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.
Externími členy Oborové rady jsou: RNDr. Martin Černý, CSc., Ing. Karel Sladký, CSc., doc. RNDr. Jiří
Witzany, Ph.D, prof. Ing. Milan Ţák, CSc.
Novým členem oborové rady se stal prof. Ing. Evţen Kočenda, PhD.
Informoval přítomné o aktuálních počtech studentů jednotlivých ročníků a 24 nově přijatých
doktorandech v českém a 4 nových doktorandech v anglickém programu 1. ročníku. Aktuálně má 33
studentů přerušeno doktorské studium.

V AR 2014/15 sloţilo 6 studentů státní doktorskou zkoušku, v AR 2015/16 jsou jiţ připraveny 4 obhajoby
(2 malé a 2 velké).
Na CDS nastoupí nově D. Ţigraiová a M. Kopečná, končí J. Kukačka.
Nově se přechází na elektronické studijní plány.

4/ Různé
Prof. Ing. Karel Janda M.A. , Dr., Ph. D. připomenul všem vyučujícím, včetně doktorandů, moţnost
výjezdu na zahraniční stáţe z prostředků ECOCEP. Vyjet mohou všichni, kdo dosáhli magisterského
stupně vzdělání a vyššího. Stáţe přináší výbornou pracovní zkušenost a praxi, měsíční příspěvek na

mobilitu dosahuje 2 tisíce EUR. Následovníkem programu ECOCEP bude program GEMCLIME
zatím nejsou ale dohody podepsány.
Více viz: http://ecocep.cuni.cz
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. informoval přítomné o 2 důleţitých změnách:
1/ opravné termíny – od AR 2014/15 nově by měl student absolvovat 1. termín zkoušky v řádném
zkouškovém období. Pokud se tak nestane, SIS automaticky studentovi umoţní přihlásit se jiţ jen na
opravné 2 termíny zkoušky v prodlouţeném zkouškovém období.
2/ Změnily se i poţadavky na minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku: U bakalářů – z 30
kreditů na 45 kreditů a u magistrů – z 20 kreditů na 35 kreditů.
Pokud se týká voleb do AS FSV, pak za IES jiţ nebude kandidovat ing. Ivo Koubek, proto hledá IES
vhodného 5. kandidáta.
PhDr. Lenka Šťastná Ph.D. byla pověřená reakreditací magisterského programu double degree a poţádala
přítomné o zaslání aktualizace svých úvazků mimo FSV (tj. pouze změny od října 2014).

Závěrem pan děkan PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. popřál vyučujícím IES hodně zdaru v novém AR
2015/16 a poděkoval za dosavadní spolupráci.

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

