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Členové E-klubu představují
studium na IES FSV UK
na Dni otevřených dveří

» Vážení čtenáři,

je veřejným tajemstvím, že univerzity
a ostatní vysoké školy čelí učebnicovému „poptávkovému šoku“ – počet uchazečů o studium klesá a navíc výrazně
klesá i jejich připravenost a motivace.
Většina škol nemění svůj „obchodní
model“ a přizpůsobuje se pasivním snížením laťky; neřeší pak, nakolik produktivní, motivovaní a charakterní budou
jejich absolventi. A zaměstnavatelé
na snížení hodnoty absolventů rychle
zareagují, zejména tak, že nejlepší absolventy přestanou hledat na českém trhu.
Naštěstí existují firmy, které si již nyní
uvědomují, o jak závažný trend se
jedná, a nečekají, až na ně dopadnou
důsledky demografického šoku a degradace středoškolského vzdělání. Snaží se kvalitním vysokým školám, u nichž
pozorují dlouhodobou strategii, pomáhat. V našem případě jde především
o naše hlavní partnery, konkrétně ČSOB
a Deloitte, kteří jsou významní nejen
díky své finanční podpoře, ale i díky
odborným konzultacím v rámci našich
pravidelných setkání. Dále bych rád
poděkoval našim aktuálním sponzorům – Boston Consulting Group, Grant
Thornton, Renomia, RWE Consulting,
CRIF a CERGE–EI Foundation.

Letošní Newsletter, jak už naznačily
předchozí odstavce, se věnuje především absolventům a kariérnímu
uplatnění. To bylo na Institutu ekonomických studií vždy mimořádně dobré,
jak potvrzuje i loňský průzkum společnosti Universum. Podle něho nás 86%
dotázaných studentů považuje za hlavní školu, na kterou se orientují firmy se
zájmem o absolventy z našeho oboru.
Kromě reputace nyní ale máme i nástroje, jak profesní uplatnění ještě zlepšovat a jak ukazovat i netradiční profesní
cesty. Doufám proto, že vybrané příběhy našich absolventů Vás zaujmou. Další rozhovory z pestrého výběru našich
absolventů přitom najdete na našich
internetových stránkách.
Do našeho přehledu se pochopitelně
nemohlo vejít vše. Zmínil bych hlavně
naši snahu zviditelnit naši univerzitu
v konkurenčním prostředí mezinárodních univerzit. Díky panu prof. Jandovi se nám v mezinárodním projektu
o ekonomii klimatických změn podařilo vytvořit síť, kde jsou nezpochybnitelně nejlepší ekonomické školy na světě:
Harvard, MIT, Stanford, Princeton, University of California, Columbia, Cornell,
Oxford a LSE. Všimly si nás již i střední

školy v zahraničí a vrcholem této snahy
bylo námi zorganizované jednání britských škol (Headmasters‘ and Headmistresses‘ Conference) na naší fakultě.
Je potěšující, že jsme vnímaní jako „teoretická škola“, přičemž se jedná o teorii
v dobrém slova smyslu, tj. o schopnost
postihnout zásadní souvislosti a z nich
odvozovat praktické postupy, závěry a konkrétní predikce. I když vidíme
hodně rádi, když studenti rádi řeší teoretické problémy jen proto, že jsou
samy o sobě zajímavé, chceme zároveň,
aby o nich uvažovali, tj. aby pečlivě zvažovali, jak se daný abstraktní problém
vztahuje na ekonomické situace, které
znají, či které by mohly nastat. Doufám,
že takto naladění uchazeči k nám dále
budou nastupovat a bude je těšit, s jakou látkou a s jakými osobnostmi se
zde budou potkávat.
Inspirativní čtení
Vám přeje

Martin Gregor
ředitel IES FSV UK
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» PŘEHLED ZPRÁV
CFA INSTITUTE UNIVERSITY
RECOGNITION I PRO NAŠE
ANGLICKÉ PROGRAMY

OBNOVENÍ IES OCCASIONAL
PAPERS VE SPOLUPRÁCI
S EVROPSKOU KOMISÍ

Naše anglické programy Bachelor in Economics and Finance (BEF) a Master in
Economics and Finance (MEF) byly nově
přijaty do CFA Institute University Recognition Program. Připojily se tak k českému
bakalářskému a magisterskému programu Ekonomie a finance, které v roce 2013,
jako první v České republice, získaly toto
prestižní uznání. CFA Institute ho uděluje
programům, které do svých osnov začleňují alespoň 70 % z CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK). Důraz je
pak kladen především na obsah etického
kodexu a profesionální standardy CFA.
CFA program je považován za nejpřísnější profesní program v oblasti financí
a díky jednotnému používání anglického
jazyka je celosvětově uznávaný. Překryv
témat kurzů na IES FSV UK s obsahem tzv.
CBOK zajišťuje našim studentům dobrou
přípravu na CFA zkoušky. Mimoto má IES
FSV UK díky tomuto prestižnímu uznání
také možnost udělit svým studentům
každoročně tři stipendia CFA Program
Awareness Scholarships.

Po delší odmlce se letos rozrostla
řada vědeckých studií IES Occasional Papers o dvě nové publikace –
Female Labor Force Participation
and Childcare Policies od autorů
Barbary Pertold – Gebické a Daniela Huška a Health Care Efficiency in
the Czech Republic – Evidence for
Inpatient Care od Jany Votápkové
a Pavlíny Žílové. Obě studie vznikly
ve spolupráci s Evropskou komisí.
První z nich je dokonce citována
v aktuální Country Report Czech Republic 2015 vydávané každoročně
Evropskou komisí. Obě studie reagují na společensky aktuální témata –
problém zaměstnanosti žen v České
republice v souvislosti s jejich pobytem na mateřské a rodičovské dovolené a efektivitu lůžkové zdravotní
péče v České republice.

NOVÝ ČLEN TÝMU

V dubnu posílil řady našeho institutu
prof. Evžen Kočenda, který se stal novým interním členem Katedry financí
a kapitálových trhů. Prof. Kočenda je
v nezávislém mezinárodním žebříčku
RePEc 2. nejvýše hodnoceným českým
ekonomem.
Mezi hlavní okruhy témat, kterým se pan
profesor věnuje, patří ekonometrie, finanční integrace a mezinárodní finance.
Více informací o něm naleznete na jeho
osobní stránce http://kocenda.fsv.cuni.
cz/ za kocenda.fsv.cuni.cz a na profilové
stránce na webu IES FSV UK.
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TŘI STUDENTI IES
OPĚT V SÍNI SLÁVY BAT
Stejně jako v minulých letech i v roce
2015 vykázali naši studenti skvělé
výsledky v mezinárodním testování
Bloomberg Aptitude Test (BAT). Tři
z nich – Robert Ševinský, Jan Hubík
a Gabriel Szuma – se dokonce dostali až do síně slávy, když v daném
měsíci testování dosáhli druhého
až pátého nejvyššího skóre z celé
Evropy, Středního východu a Afriky.
BAT je test vyvinutý agenturou Bloomberg, který studentům umožňuje mezinárodní porovnání znalostí
a profesních předpokladů z oblasti
ekonomiky a financí. Díky spolupráci
agentury Bloomberg s předními společnostmi v oboru zároveň usnadňuje vstup studentů na pracovní trh. Co
test znamenal pro úspěšné studenty
IES FSV UK si můžete přečíst na našich webových stránkách v sekci věnované příležitostem pro studenty.

OPĚT NEJLEPŠÍ
Stejně jako v minulých třech letech
byl i v roce 2015 Institut ekonomických studií FSV UK nejlépe hodnocenou ekonomickou školou v ČR
dle žebříčku Hospodářských novin. Deník nejvíce ocenil světovost
IES FSV UK a kvalitu vědecké práce.

Především díky propracovanému
systému zahraniční spolupráce a výuce převážně v angličtině má většina
studentů šanci vycestovat do zahraničí. O kvalitě výzkumu pak svědčí
řada ocenění, která za své publikace naši kolegové pravidelně získávají. IES FSV UK má zároveň nejvíce
doktorandů z hodnocených ekonomických škol. Obhajoba prvenství
je pozitivně vnímána i některými
potenciálními zaměstnavateli našich
absolventů, kteří žebříček považují
za jedno z relevantních kritérií při
porovnávání vzdělání jednotlivých
uchazečů.

POHODLNĚ DO NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKU
Výbavu naší budovy přes prázdniny doplnily pohovky v oranžové barvě IES. Studenti a návštěvníci institutu tak mohou příjemně posedět při společném studiu,
diskuzích, kávě nebo jen čekání na přednášku.

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
I letos proběhly v lednu a červnu
za velkého zájmu studentů tradiční
dny otevřených dveří.
V září byl navíc zorganizován i den
otevřených dveří speciálně pro zájemce o náš anglický program Bachelor in Economics and Finance (BEF).
V příštím roce se opět těšíme na setkání se všemi uchazeči o studium
na IES FSV UK a to 8. 1. 2016 a 10. 6.
2016 vždy od 9 hodin.

VÝZKUM PLATOVÉHO
OHODNOCENÍ
Koncem letního semestru akademického roku 2014/2015 proběhl mezi
absolventy IES FSV UK již v pořadí
třetí výzkum platového ohodnocení. Dotazník vyplnilo více než 150
respondentů, což je o něco více než
v minulých letech. Dle průzkumu dosahuje střední příjem absolventů magisterského studia na IES FSV UK 55
tisíc a je tak významně vyšší než střední příjem vysokoškoláků v ČR. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří věnovali vyplnění dotazníku pár minut.
Podrobnou analýzu výsledků od Ladislava Krištoufka, držitele Alumni Chair
pro rok 2015, naleznete na našem
webu v sekci Absolventi.

PODPORA IES FSV UK
VYPLNĚNÍM DAŇOVÉHO
PŘIZNÁNÍ
Vyplněním daňového přiznání můžete přispět na Alumni Chair. Alumni Chair je pozice, kterou pravidelně
získává mladý a nadějný absolvent
IES FSV UK, který se nadále věnuje
výzkumu a učí na našem Institutu.
Svým příspěvkem tak podpoříte i rozvoj Institutu samotného. Přes odkaz
uvedený na našich stránkách si můžete vyplnit daňové přiznání. Cena této
služby je 299 Kč a celá částka, kromě
poplatku operátorovi, jde na Alumni
Chair. Službu nám pomohl zprovoznit
a zprostředkovává ji náš absolvent ,
Ivo Brabec, který v této oblasti podniká. Detaily naleznete na našem webu
v sekci O Institutu v části věnované
Alumni IES FSV UK.

NOVÝ WEB
Spustili jsme nové, barevnější, přehlednější a modernější webové stránky Institutu
http://ies.fsv.cuni.cz/. Pravidelně zde informujeme o novinkách a pořádaných
akcích a rovněž zde naleznete všechny potřebné informace o studiu a fungování
IES FSV UK v češtině i angličtině.

NOVÝ FACEBOOK V ANGLIČTINĚ
Zřídili jsme novou anglickou facebookovou stránku, zaměřenou nejen na studenty našich anglických programů Bachelor in Economics and Finance (BEF) a Master
in Economics and Finance (MEF).
V anglickém jazyce zde informujeme o dění na IES FSV UK, na fakultě i o zajímavých akcích mimo školu. Doufáme také, že stránka pomůže našim novým studentům s lepší orientací na našem Institutu a se zajímavými tipy, jak trávit čas v Praze.
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» NEJLEPŠÍ VÝZKUM V ROCE 2015

OCENĚNÍ PRO VÝZKUM
IES FSV UK I TENTO ROK

Kvalitní výzkum je jedním z hlavních pilířů činnosti IES FSV UK a výrazně nám pomáhá udržet si pověst elitního vědeckopedagogického pracoviště. Členové IES FSV UK pravidelně publikují v předních evropských i světových žurnálech a časopisech zaměřených nejen na ekonomii jako takovou. Řada prací se zabývá tématy
ze spřízněných oborů jako je např. energetická ekonomie, ekonomická geografie nebo podnikové finance.
Na tomto místě bychom vám rádi představili nejlépe hodnocené studie publikované v roce 2015.
Valíčková, P.; Havránek, T.; Horváth, R.
(2015) Financial Growth and Economic Development, Journal of Economic
Surveys, 29(3), 506–526
Přispívá rozvoj finančního sektoru
k dlouhodobému ekonomickému růstu? Tento článek poskytuje kvantitativní
přehledovou studii literatury z posledních dvou dekád. Ukazuje, že efekt finančního sektoru na růst je v průměru
pozitivní, i když po roce 1980 už není
tak silný jako dříve.
Akciový trh dle této studie přispívá
k růstu více než bankovní sektor. Pro
výši odhadnutého efektu finančního
sektoru na dlouhodobý ekonomický
růst hraje roli i zvolená metoda statistického odhadu.
Havránek, T.; Havránková, Z.; Horváth,
R.; Rusnák, M. (2015) Cross–Country
Heterogeneity in Intertemporal Substitution, Journal of International Economics, 96(1), 100–118
Klíčovým parametrem pro modely používané centrálními bankami po celém
světě je míra, v jaké spotřebitelé reagují
na změny úrokových sazeb.
Autoři článku ukazují, že míra této reakce se velmi liší mezi jednotlivými
zeměmi, což má zásadní vliv například
na efektivitu měnové politiky v různých
ekonomikách. Výsledky jejich výzkumu naznačují, že reakce spotřebitelů na změny úrokové míry je silnější
ve vyspělejších ekonomikách a ekonomikách s vyšší účastí obyvatel na akciovém trhu, což mimo jiné zlepšuje
fungování transmise měnové politiky
v těchto zemích.
Hanousek, J.; Kočenda, E.; Shamshur,
A. (2015) Corporate efficiency in Europe, Journal of Corporate Finance, 32,
24–40
Znalost toho, co určuje firemní výkonnost je důležitá pro to, aby bylo možné
zlepšit efektivnost podniků. Na rozsáhlém vzorku více než tří milionů firem/
roků a za použití stochastické hraniční
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produkční funkce autoři analyzují vliv
důležitých firemních charakteristik
a vlastnických struktur. Podrobně ukazují, jak typ, původ, stabilita a změny
vlastnické struktury ovlivňují výkonnost evropských firem.
Mimo jiné pozorují, že silný většinový
vlastník nemusí být pro firmu nutně
přínosem. Naopak, lepší efektivnost
firem zásadně určuje kombinace většinového a menšinového vlastníka.

formací v USA. Přelivy v důsledku záporných výnosů se objevují ve větší
míře a korelují s nízkými zásobami ropy
v USA či světovými událostmi, které
komplikují dodávky ropy.

Jednu ze dvou letos udělených cen
za nejlepší výzkumnou publikaci
vydanou ČNB získali naši kolegové
Tomáš Havránek, Roman Horváth,
Zuzana Havránková a Marek Rusnák
za publikaci Cross Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution.

Baruník, J.; Kočenda, E.; Vácha, L. (2016)
Asymmetric connectedness on the U.S.
stock market: Bad and good volatility
spillovers, Forthcoming in Journal of
Financial Markets

Přelivy volatility mezi trhy či jednotlivými komoditami mají důležitý vliv
na kvalitu formování portfolií a řízení
rizik.

Volatilita na finančních trzích se vyznačuje asymetrií vůči dobrým a špatným zprávám. Výzkum tohoto jevu je
značný, dlouhodobý, ale přesto v něm
dosud chybí pohled na možné asymetrické přelivy volatility. Autoři proto definují novou metodu detekce a měření
těchto asymetrií, jejichž přelivy vznikají
z tzv. dobré a špatné volatility.

Pomocí nově definované míry autoři
článku analyzují ropné komodity (ropu,
benzín a topný olej) a kvantifikují asymetrie v přelivech volatility, které vznikají v důsledku záporných a kladných
výnosů. Ukazují zásadní zvýšení přelivů
po roce 2001 související s masivní financializací komodit.

Aplikaci metody ilustrují na analýze
vnitrodenních dat ze sedmi sektorů
amerického akciového trhu před, během a po globální finanční krizi. Ukazují, že asymetrie v přelivech volatility
jsou malé na úrovni velkého portfolia,
ale jednoznačně existují mezi sektory či
jednotlivými akciemi.

Žádná ze tří komodit však nedominuje
v přelivech ty ostatní. Asymetrie v přelivech volatility se naopak snížily po roce
2008, kdy se naplno projevuje finanční
krize a narůstá těžba ropy z břidličných

Jejich dopad se však liší, zřejmě podle různé odolnosti sektorů na vývoj
hospodářského cyklu či přímo krize.
Konkrétně, asymetrie v přelivech volatility jsou větší v sektorech spotřebního

Baruník, J.; Kočenda, E.; Vácha, L.
(2015) Volatility spillovers across petroleum markets, The Energy Journal,
36(3), 309–329

Nejlepší výzkumná publikace
vydaná Českou národní
bankou

zboží, telekomunikací a zdravotnictví,
a naopak menší v sektorech financí, IT
a energie.
Nedá se však říci, že by přelivy špatné
volatility výrazně převládaly nad přelivy dobré volatility. Je vidět, že akciový
trh není naladěn pouze na špatné signály a je tedy méně ponurým místem
než se obecně připouští.
Krištoufek, L.; Luňáčková, P. (2015)
Rockets and feathers meet Joseph: Reinvestigating the oil–gasoline
asymmetry on the international markets, Energy Economics 49, 1–8
Reakce ceny benzinu na změny v cenách ropy je jedním z populárních
a zároveň kontroverzních témat v energetické ekonomii, které se týká širokých
vrstev obyvatel.
V tomto článku se autoři zabývají tzv.
efektem “rockets and feathers”, tedy

situace, kdy ceny vystřelí nahoru jako raketa, ale dolů klesají pomalu jako pírka.
Speciálně pro tento účel vyvíjí několik
nových statistických testů a na datech
ze sedmi evropských a amerických
trhů ukazují, že efekt není statisticky
významný.
Výsledky studie jdou proti silné části
literatury a proti obecnému přesvědčení, že trh s benzinem není v tomto smyslu efektivní.
Gregor, M. (2015) Task divisions in
teams with complementary tasks, Journal of Economic Behavior & Organization, 117, 102–120

Předání ceny proběhlo na konferenci
Research Open Day pořádané ČNB
dne 18. května 2015, jejíž součástí
bylo i vystoupení guvernérky Bank of
Israel, Karnit Flug.
Více informací o publikaci naleznete
v části Newsletteru věnované přehledu nejlepšího výzkumu.

Unicredit & Universities
Best Paper Award

Proč mají vedoucí vyšší odměny než
podřízení? Vedoucí jsou pochopitelně
odpovědni za tým jako celek; navíc při
zdůvodňování svých odměn mají informační výhody, které nemají jejich podřízení.
Vyšší odměny ale vznikají nejen díky
vyšší odpovědnosti a lepším informacím, ale i díky tomu, že základní role
vedoucích je rozdělovat úkoly. Když
vedoucí týmu oznamuje, které úkoly
bere na sebe a které zbývají na ostatní,
vyhýbá se obtížným úkolům, což může
být pro tým neefektivní.
Aby byl vedoucí ochotný vzít na sebe
náročnější úkoly a zlepšilo se rozdělení
úkolů, musí mít ostatní zájem mu dát
kompenzaci.
Vzniká cosi jako „dobrovolná výměna
dárků“ – podřízení darují nadřízeným
peníze a nadřízení darují podřízeným
lehčí úkoly.

Naši kolegové Julie Chytilová a Michal
Bauer ve spolupráci s Vojtěchem Bartošem a Filipem Matějkou z CERGE–EI
obdrželi cenu Unicredit & Universities
Best Paper Award za studii Attention
Discrimination: Theory and Field Experiments with Monitoring Information Acquisition.
Soutěž byla věnována pracem z oblasti ekonomie diskriminace a dvě nejlepší práce byly v září prezentovány
na workshopu pořádaném k tomuto
tématu na univerzitě v Neapoli.
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» KONFERENCE

» Prof. Nauro Campos má Prahu rád

V září proběhly na půdě IES FSV UK dvě
významné mezinárodní konference
organizované našimi kolegy – Econophysics Colloquium a MAER–Net 2015
Prague Colloquium.

ECONOPHYSICS COLLOQUIUM
Konference Econophysics Colloquium
slouží světové komunitě vědců pracujících na hranici a průniku ekonomie,
financí, fyziky, komplexních systémů, počítačových věd a dalších přírodních věd.
Konference navázala na deset předchozích ročníků (první se konal na Australian
National University v Canbeře v Austrálii
a desátý v Nichii Gakkan v Kobe v Japonsku). Na konferenci se celkově setkalo
99 účastníků z celého světa, včetně 20
hlavních hostů z předních světových
univerzit a vědeckých pracovišť. Konference byla účastníky hodnocena velice
pozitivně a v příštím roce na ni bude navázáno v Sao Paulu v Brazílii.

MAER–NET 2015 PRAGUE
COLLOQUIUM
Konference MAER–Net 2015 Prague
Colloquium o meta–analýze v ekonomii a ostatních sociálních vědách byla
každoročním setkáním expertů na toto
téma z celého světa. Předchozí ročníky
konference se konaly na University of
Cambridge ve Spojeném království,

Tato konference není Vaším prvním
pobytem v Praze. V minulosti jste zde
pracoval jako Assistant Professor
na CERGE–EI. Co si myslíte o českých
studentech?

Jakými tématy jste se zabýval v průběhu Vašeho působení v kanceláři hlavního ekonoma britského ministerstva
UK´s Department for International Development (DFID)?

Ano, působil jsem na CERGE jako profesor, ale zároveň jsem byl i ředitelem
výzkumu Národohospodářského ústavu
AV ČR. Na tuto instituci se hodně zapomíná, přestože je podle mého názoru
z pohledu České republiky velmi důležitá. Byla to úžasná zkušenost, užil jsem si
to a Prahu mám velmi rád.

V letech 2009 – 2014 jsem v DFID působil na pozici senior poradce hlavního ekonoma. Pracoval jsem na velkém
množství témat, ale hlavní roli v mojí
práci hrála meta–analýza. V letech 2009
– 2010 jsem byl zapojen do vývoje a koordinace programu Systematic Reviews,
který právě metodu meta–analýzy vyu-

Econophysics Colloquium 2015

University of Athens v Řecku nebo
Aarhus University v Dánsku. Hlavními
řečníky pražské konference byli Andrea Weber (University of Mannheim,
Německo), Nauro Campos (Brunel
University, Spojené království) a Chris
Doucouliagos (Deakin University, Austrálie). Celkem bylo prezentováno 40
článků (včetně 6 článků výzkumníků

IES FSV UK) z mnoha oblastí ekonomie
a příbuzných disciplín.
Konferenci předcházel workshop zaměřený na konkrétní problémy aplikované meta–analýzy. Jeden z hlavních
řečníků, prof. Nauro Campos, se s námi
v následujícím rozhovoru podělil o své
zkušenosti s meta–analýzou i s českými studenty.

I díky tomu můžete mít pocit, že Vaše
práce v Praze měla smysl.
Ano, přesně tak.
Jaké důvody Vás vedly k tomu zaměřit
se na ekonomický rozvoj a související
témata?

MAER–Net 2015 Prague Colloquium“
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DFID samotný je zajímavá organizace.
Status ministerstva získal za působení
Tony Blaira na postu britského premiéra
a brzy se stal vedoucí světovou institucí
v oblasti zahraniční rozvojové pomoci
jak ve smyslu samotného financování,
tak i v inovacích.

Strávil jste v České republice tedy celkem dlouhou dobu.
Ano, byl jsem zde tři roky v období 1997
– 2000. Bylo to velmi pěkné období
a velmi odlišné od dneška, kdy je všude
spousta turistů. Měl jsem hodně skvělých českých studentů, pracovali pro
mě jako asistenti výzkumu a byli i spoluautory mých publikací – například
Roman Horváth a Jan Babecký. Stále
jsem se spoustou z nich v kontaktu a je
velmi zajímavé sledovat, jak rychle tato
generace vyrostla a jak jsou úspěšní. To
mě naplňuje pocitem spokojenosti. Tato
konference je teprve můj druhý návrat
do Prahy. Když jsem se vrátil poprvé,
strávil jsem dva dny v České národní
bance, kde jsem se v oddělení výzkumu potkal s mnoha svými dřívějšími
studenty.

Vždy mě velmi zajímaly reformy. Vlastně hlavním důvodem, proč jsem přišel
do Prahy, byl můj výzkum o tranzitivních
ekonomikách. A pak jsem chtěl vidět
implementaci reforem spojených s evropskou ekonomickou integrací. Dále
mě zajímá i téma podpory z Evropských
fondů.

se množstvím dalších témat, jako jsou
např. genderové otázky, pracovní trhy
nebo makroekonomický vývoj rozvojových zemí. Část programu týkající se
genderových otázek byla spolufinancována kanadskou agenturou. Část zabývající se makroekonomickým vývojem
rozvojových zemí zaujala IMF natolik,
že to vedlo k historicky první spolupráci
agentury pro zahraniční pomoc a IMF.
IMF dělal výzkum podle potřeb DFID,
který si výzkum ve Washingtonu zafinancoval. V tomto jsem se též hodně
angažoval.

Meta–analýza je tedy prostředkem (nástrojem), který pomáhá při vytváření
politiky?

Prof. Nauro Campos

žívá jako jednu z hlavních technik. Program je velice úspěšný a brzy po svém
uvedení organizací DFID vzbudil zájem
i u ostatních donorských organizací. Významně souvisí i s prací účastníků této
konference. Některé ze zde prezentovaných studií byly financovány právě ze
Systematic Reviews a na rozhodování
o tom, zda mají nárok na podporu nebo
ne, jsem se podílel i já. Je to vlastně docela vtipné – osobě jsem neznal autory
studií, které jsem tu potkal, ale jejich
práce znám velmi dobře.
Kromě programu Systematic Reviews
jsem měl možnost se podílet na vytvoření ještě většího programu zabývajícího

Ano, přesně tak. Meta–analýza velmi
pomáhá v současném celoevropském
snažení dělat politiku podloženou reálnými daty a důkazy, kdy se odpovědné
osoby velmi soustředí na to, jaký efekt
bude jimi navrhovaná změna mít, zda
je podložena dostatečně nezávislým výzkumem, zda je srozumitelná všem a jak
je významná. Na meta–analýze je pěkné, že je schopná poskytnout odpovědi
na tyto otázky.
Co byste doporučil studentům, kteří
přemýšlejí o kariéře v nějaké mezinárodní organizaci zaměřené na problémy v rozvojových zemích?
Pokud chcete pracovat pro některou
z mezinárodních organizací musíte si
za tím jít se zaujetím a vášní a vynaložit
na to spoustu času. V mezinárodních
organizacích je ale hodně skvělých českých ekonomů, takže by pro české studenty neměl být problém věnovat se
této kariéře. Pro Čechy by obecně mělo
být relativně snadné dostat tento druh
práce.
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» KARIÉRA A MENTORING

Úspěšné uplatnění našich absolventů na trhu práce je pro nás zásadní hodnota. Studenti mohou již během studia využít služeb
kariérní poradkyně, začlenit se do projektu Mentoring a využít široké nabídky tuzemských i zahraničních stáží. I díky tomu naši
absolventi pracují ve významných společnostech a agenturách, zejména v největších komerčních bankách a v České národní
bance, v auditorských a konzultačních firmách, ve finančních institucích a brokerských firmách, v investičních a penzijních fondech a v českých i zahraničních vládních a veřejných agenturách. Řada absolventů je velmi úspěšná i v zahraničí.
životopis na konkrétní pozici. Kromě
toho řídí projekt Mentoringu, pravidelně připravuje rozhovory s absolventy
do rubriky Absolvent měsíce a Rok poté
(profily absolventů rok po ukončení studia na IES) a také organizuje každoroční
absolventské srazy. Dále také sleduje
vývoj kariér absolventů a je v kontaktu
i se stávajícími studenty, kteří absolvovali
nějaké zajímavé stáže, ať už v zahraničí
nebo v tuzemsku. Pravidelně aktualizuje
nabídku stáží, která je k dispozici na našich webových stránkách a komunikuje
s firmami ohledně volných pozic a nabídek, které jsou k dispozici. Volný čas tráví
převážně s rodinou, ale pokud jí nějaký
zbude, ráda si zacvičí jógu, šije, nebo jde
na koncert oblíbené skupiny, třeba Pearl
Jam. Je vdaná a má tři děti.
Eliška Šerhantová

PŘEDSTAVUJEME
NAŠI KARIÉRNÍ PORADKYNI
Pražská rodačka Eliška Šerhantová
ukončila studium na IES FSV UK v roce
2008. Už během bakalářského studia
strávila semestr ve Velké Británii na University of Bath. V navazujícím magisterském studiu si vybrala změření Finance,
finanční trhy a bankovnictví a začala pracovat nejprve na zkrácený úvazek v ČSOB
v oddělení Externí komunikace, později
jako projektová manažerka – Řízení projektů a vztahů v téže bance. Po ukončení
studia na IES FSV UK nastoupila do nově
vznikající televize Z1 jako ekonomická redaktorka. Krátce na to se podílela
na vzniku celodenního bloku ekonomického zpravodajství a stala se jednou
z vedoucích vydání těchto zpráv. Ještě
před ukončením provozu televize odešla
do PR agentury Bison and Rose, kde se
věnovala finančním tématům.
Od loňského roku působí na pozici kariérní poradkyně na IES FSV UK. Studenti
s ní mohou konzultovat budoucí profesi, výběr vhodných stáží, celkové zaměření studia, ale pomůže jim i s tím, jak
správně napsat motivační dopis nebo
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Pokud byste rádi, abychom nabídku
Vašich stáží pro studenty IES FSV UK
šířili, prosím napište na email:
eliska.serhantova@fsv.cuni.cz.

PROJEKT MENTORING
V letním semestru 2014/15 jsme zahájili
pilotní kolo Mentoringu. Projekt, který
má za cíl spojit studenty a profesionály
z praxe a vzájemně se obohatit, v letošním školním roce úspěšně pokračuje
a díky velmi pozitivním reakcím ze stran
mentorů i studentů věříme, že tomu tak
bude i nadále.
IES FSV UK svým studentům poskytuje
velmi dobrý základ, co se týče teoretických znalostí v oblasti ekonomie, analytických a kvantitativních dovedností či
schopností aplikovat matematiku a statistiku při řešení náročných úkolů. Nemůže však své studenty připravit zdaleka
na všechny překážky, které jim kariéra
a odborná praxe přinese. Někdy se stává,
že mají absolventi nepřesná očekávání
o konkrétní pracovní pozici, nejsou si jisti
správným směřováním své kariéry, nebo
jednoduše potřebují trochu postrčit, aby
byli odvážnější ve svých cílech. S tím
vším jim může pomoci Mentoring.
V minulém semestru se s odborníky
z praxe radilo sedm studentů, v letošním
zimním semestru je to ještě o jednoho

víc. Zkušenost si pochvalují nejen studenti, ale i samotní mentoři. „Je osvěžující
vidět, jaké otázky řeší úplně jiná generace,
než do které patřím já sám,“ komentoval
mentorující Jan Popelka z Direct People,
soukromé společnosti zabývající se inovacemi. Mentoři jsou vybíráni tak, aby
měli konkrétním studentům opravdu
co říci a aby zvolený mentor vyhovoval
zájmu daného studenta. V našem programu máme, nebo jsme měli, mentory
ze společností BCG, Deloitte, GE Money
Bank, McKinsey, nebo i z firem působících v zahraničí, včetně Greenstone Capital LLC, Goldman Sachs a Magnitude
Capital LLC.
Díky podrobné zpětné vazbě z prvního
kola jsme se dozvěděli spoustu cenných tipů, jak pokračovat dál, ale hlavně
jsme byli rádi, že všichni studenti byli
s výběrem mentorů, ale i samotným
programem spokojení. Jan Krepl shrnul
svou zkušenost výstižně: „Mentoring byl
na 110 % přínosný.“ Kladně studenti hodnotili i propojení zkušeností ze studia
a praxe. Jako například Petr Kupka.: „Sezení mi pomohly najít souvislosti mezi
tématy, o kterých jsme se bavili na IES.“
A hodně mu Mentoring usnadnil i přemýšlení nad budoucí kariérou. „Mentoring mne posunul dál i v rozhodování, jestli
usilovat o kariéru v bankovnictví. Mám pocit, že má očekávání o této práci jsou realitě blíže než dřív.“ Jak podotkl Pavel Růžek:
„Svou účast v Mentoringu hodnotím velmi
pozitivně a myslím si, že je správné, aby
tento program a příležitosti jemu podobné
pro studenty existovaly i do budoucích let.“
Pokud si myslíte, že byste měli studentům co říci a máte zájem mentorovat, neváhejte kontaktovat Elišku Šerhantovou.
Další kolo bude zahájeno opět v letním
semestru.

» KDO JSOU A CO DĚLAJÍ NAŠI ABSOLVENTI?
Každý měsíc na našich webových stránkách v rubrikách Absolvent měsíce a Rok poté představujeme naše úspěšné
absolventy. V rubrice Rok poté vybíráme z každé skupiny absolventů (únor, červen, září) příklady kariérních cest přesně rok
po absolvování studia. Absolventa měsíce vyhlašujeme každý měsíc s cílem informovat o dosažených úspěších, mimořádných výsledcích nebo neobvyklých aktivitách absolventů IES FSV UK.
Věříme, že zajímavé kariérní dráhy by mohly motivovat a inspirovat současné, ale i budoucí studenty. Co myslíte?

» Absolventi měsíce

působil jako moderátor zpráv a ranních
zpravodajských pořadů na ČT1 a ČT24.
Jan působil také jako konzultant v oblasti systémů pro výrobu a správu audiovizuálního obsahu a v oblasti návrhu
uživatelských rozhraní. Díky bohatým
zkušenostem z televize a produktového
vývoje ho najala jedna z největších mediálních firem na světě NBCUniversal,
aby podpořil její rozvoj na poli real-time
grafiky. Žije v New Yorku a v rozhovoru
s ním probíráme svět médií, ale i život
v cizině.
Ve své kariéře jste se věnoval zejména médiím. Čím Vám nejvíc pomohl
v této kariéře IES?

Jan Zika

JAN ZIKA
Srpnový absolvent měsíce, Jan Zika,
nedávno začal pracovat pro jednu
z největších mediálních firem na světě
– NBCUniversal. Studium oboru finance a bankovnictví na IES FSV UK ukončil
v roce 2007. Profesní kariéru zahájil v investičním bankovnictví, ale brzy přešel
do médií. Bohaté zkušenosti v oblasti
televizní tvorby získal při rozjezdu první
české byznysové televize Z1, kde působil jako zástupce šéfredaktora a vedoucí
programového rozvoje. Kromě programové strategie stanice řídil vývoj on-air
grafiky a systémů pro zobrazování finanční dat. Ve veřejnoprávní České televizi dohlížel na výrobu grafiky pro hlavní
zpravodajskou relaci Události, inovoval
a rozvinul vizuální prezentaci, a později

To je dobrá otázka (smích), protože byste možná řekla, že to nemá moc společného, ale ve skutečnosti má. Znalosti
v oblasti financí a trhů se samozřejmě
hodily, když jsem se stal moderátorem
ekonomického zpravodajství, ale nejdůležitější dovednost napříč různými
pozicemi, kterými jsem prošel, byla
schopnost pochopit a vyřešit abstraktní problémy. Když jsem začal pracovat
v televizi, ocitl jsem se mezi novináři.
Obdivuji jejich práci, jsou úžasní, ale
zajímají je hlavně příběhy, a ne procesy. A ačkoliv příběh je jádrem veškeré
mediální produkce, zároveň potřebujete strategie, plány, pracovní postupy
a systémy, které umožňují, aby se příběhy dostaly k divákům. Právě v této
oblasti se mi dařilo díky IES. Ať už se
jednalo o programovou strategii, návrh
systémů nebo oblast grafické produkce, byl jsem schopný chápat požadavky, uvažovat systematicky, navrhovat
řešení a vést ostatní, často z výrazně
odlišných profesí, v implementaci těchto řešení. To se ukázalo jako docela
hodnotné.

Pracoval jste v soukromé i veřejnoprávní televizi v Česku a teď pracujete pro přední americkou televizní
skupinu. Jak byste porovnal ta prostředí?
Jsou dost odlišná, nejen velikostí, ale
taky charakterem. Moje zkušenost
z privátního sektoru je z ambiciózního
start-upu, kde nic nešlo brát jako samozřejmost. Když jsem chtěl dosáhnout
kvalitního výsledku, musel jsem se naučit, jak věci fungují od začátku do konce, a pak to často naučit i ostatní kolem
sebe, protože všechno vznikalo na zelené louce. Byla to výzva, ale zároveň mi
to dalo svobodu tvořit a rychle přecházet z jedné oblasti do druhé. Ve start-upu je vždycky víc práce než lidí, kteří by
ji mohli udělat, takže máte příležitost
vybrat si, čím se chcete zabývat. Možnosti vlastní realizace jsou neomezené.
To se mi líbilo.
Musím uznat, že v České televizi jsem
zpočátku utrpěl kulturní šok. Jedná se
o nejdůvěryhodnější a nejvíc etablovanou národní značku, ale zároveň se zdála byrokratická a ne zrovna přívětivá.
Nejdřív jsem si připadal jako vetřelec,
ale potom, co jsem se spřátelil s ostatními, a lidi mě přijali, byla to ta nejpříjemnější pracovní zkušenost a spousta
zábavy! Někteří bývalí kolegové a kolegyně byli jako rodina. Chybějí mi.
Potkal jsem špičkové profesionály a bavilo mě, že jsem byl v centru dění. Doteď se přátelím s některými výraznými
osobnostmi České televize. Zůstáváme
v kontaktu, ačkoliv jsem od nich tisíce
kilometrů daleko.
NBCUniversal, konkrétně budova
Rockefeller Center, působí v mnoha
směrech až překvapivě podobně jako
Česká televize – je to ikonická instituce,
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součást historie, a taky je hodně strukturovaná. Hlavní rozdíl je velikost trhu
a tomu odpovídající rozsah provozu.
Všechno je tu v násobcích. Tím neříkám, že Česká televize se svými třemi
tisíci zaměstnanci je nějaká rodinná
firmička, ale NBCUniversal je ještě desetkrát větší. Je to obrovská instituce.
Uvedu jiný příklad: oddělení on-air
grafiky, jehož jsem součástí, je největší
svého druhu na světě a často sbírá ceny
Emmy, což je na menších trzích neobvyklé.
Nedávno jste nastoupil na novou pozici Real-Time Graphics Production
Manager v NBCUniversal, co si pod
tím můžeme představit?
Real-time grafika je čím dál důležitější
součástí dnešní televize. Díky platformám od firem jako je Vizrt je spousta
grafických prvků, které vidíte na obrazovce, renderovaná v reálném čase
na základě naprogramované logiky
a různých zdrojů dat. Například příspěvky ze sociálních sítí, data z akciových
trhů nebo předpověď počasí je možné
plně integrovat do interaktivních scén,
které se automaticky aktualizují. Realtime grafika zároveň umožňuje velice
odlišné produkční postupy ve srovnání

s tradičními metodami. Jako manažer
výroby dohlížím na tvorbu a implementaci real-time grafiky a mám na starosti naše interní klienty. V oblasti vývoje
to zahrnuje navrhování systémových
zlepšení, dohled na plnění provozních
cílů a tvorbu plánů pro alokaci zdrojů.
Vzhledem k rozsahu produkce NBCUniversal to může být celkem komplikované, protože pracujeme pro různé
skupiny, stanice a pořady.
Žijete v New Yorku, jak byste zhodnotil
tamní život, je hektičtější než v Praze?
Ano, to může být (smích), ale zjistil
jsem, že neexistuje jen jeden New York.
Co je na něm nejzajímavější je obrovská
diverzita. Město se proměňuje každých
deset bloků. Můžu použít i ekonomický
příklad: když tu žijete, zjistíte, že New
York je v zásadě město pracujících, ale
zároveň je to zábavní park pro bohaté.
Každopádně jisté je, že New York má jedinečnou energii, kterou jsem neviděl
nikde jinde. Je skoro nemožné vyčnívat z řady, protože je tu tolik různých
vlivů a co je dnes žhavým hitem, bude
už zítra zapomenuto. New York je zároveň nejvíc společensky aktivním místem, které jsem kdy zažil. Je opravdu
snadné potkat lidi z různých prostředí.

IVONA
BUTCHER

Ivona Butcher
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Ivona Butcher, rozená Hrušová, pochází z Pardubic. Studium na IES FSV UK
v oboru finance, finanční trhy a bankovnictví ukončila v roce 2011 malým
doktorátem. Už během bakaláře odjela
na studijní pobyt v Dánsku. Magisterské
studium pro změnu využila k získávání
pracovních zkušeností ve společnosti
Next Finance a v téže době navíc vystudovala magisterský program ekonomie
na Varšavské univerzitě. V Next Finance působila jako analytička finančních
trhů. V roce 2011 Ivona odešla do USA,
kde se pustila do studia MBA na Kellogg
School of Management na Northwestern University, které v roce 2013 úspěšně ukončila. Nyní pracuje v investiční
společnosti Magnitude Capital v New
Yorku. Zde je zodpovědná za výzkum
investičních strategií a rozvoj obchodních příležitostí a produktů. Zároveň

Na druhou stranu hlavní výzva je to,
že tady existuje příliš mnoho možností
a příležitostí. Lidé jsou v důsledku toho
netrpěliví a občas neochotní k čemukoliv se zavazovat.
Jaké jsou Vaše koníčky, co nejraději
děláte, abyste si úplně odpočinul?
Začnu s koníčky, které zanedbávám,
ale považuji za extrémně relaxační.
Rád kreslím a maluju, což jsou aktivity, u kterých se mohu snadno dostat
do stavu plynutí. Naproti tomu až překvapivě disciplinovaný jsem v poslední
době ve cvičení. Chodím do posilovny.
Taky mám rád kino a některé televizní
pořady, většinou fikci.
New York zároveň nabízí špičková vystoupení a obecně kulturní události.
Mám rád moderní tanec a balet, a ačkoliv muzikál není můj oblíbený žánr,
viděl jsem v poslední době několik vynikajících Broadwayských představení.
Na letním New Yorku je potom skvělé,
že nedaleko jsou pěkné pláže, zejména
na Long Islandu. No a tím bych radši
skončil, než se dostanu ke koníčku číslo
jedna pro mnohé Newyorčany, což je
noční život (smích).

naučila, že cokoliv, co vypadá sebenáročněji, je řešitelné. Tento poznatek mi
výborně posloužil jak na dalších školách, tak i v kariéře.
Nejnáročnější pro mě bylo rozhodnutí jít na MBA. Ve chvíli, kdy mě přijali
na Kellogg MBA, se mi sice otevřely
dveře do celého světa a k těm nejlepším kariérním příležitostem, ale zároveň jsem se musela nesmírně zadlužit,
abych si mohla školné dovolit. Byl to
tedy velký risk a hlavně jsem věděla,
že po MBA se budu muset kariéře zcela
oddat, abych splatila studentskou půjčku. Jednalo se tedy v podstatě o životní, nikoliv jen o studijní rozhodnutí.
Co bylo tím klíčových okamžikem
ve Vaší kariéře? Je MBA z Kellogg
School of Management signál pro
zaměstnavatele, že by si měli vybrat
Vás?
MBA z nejlepších škol na světě neslouží
pouze ke vzdělání, ale především k získání neuvěřitelného množství kontaktů. Na škole si uděláte kamarády, kteří
budou za pár let na ekonomické špičce v různých koutech světa, a Vašimi
mentory jsou ředitelé světových společností. Těmto kontaktům se nic nevyrovná. Právě díky nim jsem získala svou

nynější práci a právě kontakty budou
nenahraditelné při budovaní dalšího
byznysu v budoucnu.
MBA z top škol je samozřejmě velmi
ceněné mezi zaměstnavateli na světové úrovni. Nicméně já jsem spíše
podnikatelský typ (i v nynější práci
rozjíždím nový investiční fond), takže si cením hlavně toho, že interakce
s ambiciózními lidmi z celého světa mě
utvrdila v tom, že všechno je možné
vybudovat, když se člověk zakousne.
Založila jste společnost, která se zabývá importem koní. Jak jste schopná ji
řídit vedle toho, že naplno pracujete
v Magnitude Capital?
Společnost jsem vybudovala ještě při
studiu a snažila jsem se vše strukturovat tak, aby chod společnosti na mně
nebyl zcela závislý. Mám štěstí, že jsem
našla výborné spolupracovníky a valná většina každodenních záležitostí se
dá řešit po internetu. Zároveň se jedná
o můj velký koníček, takže mi to vůbec
nepřipadá jako práce.
Myslíte, že byste v budoucnu využila
své zkušenosti z USA doma v České
republice? Dokážete si představit, že
byste zde opět žila?

Jednoznačně. Do Čech se v následujících letech ráda vrátím. Chybět mi
bude snad jen ten americký optimismus a podpora velkých snů. Odchodem z ČR se ze mne stal velký vlastenec
a strašně ráda bych přispěla ke zlepšení situace v ČR. Jediná možnost, jak
budu moct přispět vzhledem k tomu,
co umím a neumím, bude v byznysu.
V ČR je spousta šikovných lidí, kteří potřebují lepší platformu k tomu, aby dokázali své schopnosti prodat a uplatnit.
Hodně si slibuji od založení či koupení
firmy.
Jak nejraději trávíte volný čas? Co pro
Vás znamená work–life balance?
Work–life balance je neskutečně důležitý. Na mnoha špičkových pracovních
pozicích trávíte v kanceláři a na schůzkách klidně i přes 15h denně. Proto je
nesmírně důležité umět vypnout. Pro
mne představuje nejlepší odreagování
jízda na koni, čemuž se závodně věnuji
již mnoho let. Když zrovna nemůžu jezdit na koni, tak je pro mě odpočinkem
trénink na triatlon, cvičení v posilovně,
případně lyžováni či potápění. Všechny tyto aktivity mi pomáhají udržet se
ve formě.

je ředitelkou společnosti Czech Sport
Horse, která se zabývá dovozem koní.
Koně jsou ostatně její největší hobby,
kterému věnuje většinu svého volného
času, zejména skokovým závodům. Ivona plánuje návrat do ČR spojit s převzetím a rozvojem české firmy a k tomuto
účelu založila tzv. search fund Butcher
Capital. Kariéru a zájmy v těchto měsících skloubila s péčí o čerstvě narozeného potomka. Pokud Ivoně zbude
nějaký čas, relaxuje opět pohybem –
triatlonem. O své zkušenosti se s námi
podělila v rozhovoru.
Studovala jste na několika vysokých
školách v různých zemích, máte dva
magisterské tituly, malý doktorát
i MBA. Jaká část Vašeho studia pro Vás
byla nejjednodušší a co pro Vás bylo
naopak nejnáročnější?
Nejjednodušší bylo studium samotné. Hned v prvním ročníku IES jsem se
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a znalostí získaných na studijních pobytech ve Finsku, Německu a USA. Základy teoretické ekonomie jsem tam
rozvíjel v oblasti zdravotnictví. Téměř
nikdo v Česku se tomu nevěnoval a bylo
jednoduché se dostat k zajímavým projektům, například v rámci zpracování
diplomové práce, v níž jsem analyzoval
systém financování nemocnic v ČR. Díky
ní a doporučení z IES jsem se pak dostal
na Ministerstvo zdravotnictví.
Jak jste se dostal k práci ve Světové
zdravotnické organizaci? Máte nějaké
doporučení pro zájemce o práci v organizaci tohoto formátu?

Tomáš Roubal

TOMÁŠ ROUBAL
Jihočeský rodák Tomáš Roubal ukončil magisterské studium na IES FSV UK
v roce 2005. Během studia strávil v rámci
výměnných programů semestr ve Finsku
na Hanken School of Economics a poté
další na Friedrich–Schiller–Universität
v německé Jeně. Na těchto studijních pobytech se zaměřoval zejména na problematiku zdravotnictví, čemuž se věnoval
i ve svém studiu na Univerzitě v New Orleans. Ekonomice zdravotnictví ostatně
Tomáš zasvětil svou dosavadní kariéru.
Po návratu z USA působil na Ministerstvu
zdravotnictví, nejprve jako hlavní analytik, poté projektový manažer, poradce
ministra a jako vedoucí odboru Dohledu
nad zdravotními pojišťovnami. V roce
2012 absolvoval půlroční stáž v OECD
v Paříži. Od roku 2013 pracuje ve Světové zdravotnické organizaci jako ekonom
a žije v Jihoafrické republice, v Pretorii.
Volný čas tráví Tomáš čtením knih, rád
jezdí na kole a pravidelně cvičí Iyengar
jógu. Baví ho také cestování, nyní nejvíce
zpátky doma, v Čechách. Tomáš nám řekl,
jaké to je pracovat pro velké mezinárodní
organizace a jak se žije v Jihoafrické republice.
Téměř celou svou kariéru se zaměřujete
na zdravotnictví. Čím nejvíc Vám v této
oblasti pomohlo studium na IES FSV
UK?
IES mi dala 2 věci – základy ekonomie
a schopnost ekonomického myšlení a velmi dobrou síť kontaktů. Jelikož
v Česku není možné studovat ekonomii
zdravotnictví, těžil jsem ze zkušeností
12

I přes globální konkurenci zájemců o pozice ve WHO existuje několik způsobů, jak
se do tohoto uzavřené světa dostat. Už
během studia se můžete přihlásit na stáž
nebo na pozici dobrovolníka. Je třeba
sledovat aktuální nabídky na jejich webových stránkách a poslat svůj životopis či
motivační dopis. Je dobré postavit svou
diplomovou práci na skutečných datech,
spolupracovat s ministerstvem a pokusit
se navrhnout inovativní řešení daného
problému. Mezinárodní organizace totiž
oceňují zkušenosti z vládního sektoru
a z výzkumu. Důležitá je také ochota se
učit a být zvídavý.
Moje cesta do WHO vedla přes doporučení z OECD. S OECD jsem spolupracoval
jako expert zastupující Ministerstvo zdravotnictví po několik let. V roce 2012 jsem
tam vyjel na půlroční stáž a tam si mne
všimli kolegové, od kterých jsem dostal
doporučení.
Několik měsíců jste pracoval v OECD.
Jak hodnotíte tuto zkušenost? Je práce
pro tuto organizaci výrazně jiná než pro
WHO?
Pracovní prostředí v OECD je dynamické
a inspirativní. Potkáte zde řadu zajímavých lidí z celého světa a na jednáních se
probírají aktuální ekonomické problémy.
OECD analyzuje a srovnává veřejné politiky z celého světa, což poskytuje ideální
prostor pro učení se z chyb a úspěchů
ostatních. Tuto zkušenost bych doporučil
každému, kdo chce pracovat ve veřejné
správě.
WHO v Jižní Africe je součástí Afrického
regionu WHO, což je oblast zásadně kulturně odlišná od zemí OECD. Lidé zde mají
trochu jiné pracovní návyky a jinak komunikují. Pracuji pro místní pobočku WHO
v Jižní Africe, kde přímo podporujeme
vládu v jejich snahách o zvýšení dostupnosti zdravotní péče. Spolupracuji s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími experty
z místních univerzit na velmi konkrétních
reformních projektech. V současné době

například porovnáváme ceny v nemocnicích, reformujeme platby praktickým lékařům, zavádíme monitoring peněžních
toků, počítáme poptávkovou elasticitu
na cenu alkoholu nebo měříme výši spoluúčasti pacientů na zdravotní péči. Práce
v OECD je podobná práci v centrále WHO,
kde se také zejména srovnávají mezinárodní systémy a tvoří globální strategie.

Uvažujete v budoucnu o návratu
do České republiky, nebo spíš plánujete
žít v cizině?
Nikdy jsem neplánoval opustit Českou
republiku natrvalo. V dlouhodobém výhledu bych se chtěl vrátit domů, ale zatím si vážím této příležitosti pracovat pro
WHO. Otevírají se mi další možnosti jak
v rámci WHO tak případně jiných mezinárodních organizací, takže zatím nemám
konkrétní plán.
Máte v Jižní Africe možnost cestovat?
Oblíbil jste si nějaké místo?
Jižní Afrika je obrovská země a ze všech
afrických států má nejlepší infrastrukturu, takže se tu dá velmi snadno cestovat.
Je tu téměř všechno, Západní Kapsko je
překrásná vinařská oblast, u pláží Indického oceánu se dá koupat celý rok, Kruger Park je jedna z největších rezervací
s divokou zvěří na světě, poušť Kalahari
začíná hned za rohem, nemluvě o Dračích horách. Mým oblíbeným místem je
Stellenbosch, srdce zmíněného vinařského regionu celé obklopené nádhernou
přírodou. Je to odtud 20 minut autem
na pláž, do Kapského města nebo do hor.
Pro studijní pobyt bych všem doporučil
University of Cape Town.

Žijete s manželem, také absolventem
IES FSV UK, ve Švédsku. Proč jste si vybrali právě tuto zemi?

Matematiku s Oldřichem Johnem. Ukázal mi, že je možné se dívat na matematiku zcela jinak.

Znali jsme Švédsko už z dřívějších cest.
Zamilovali jsme se do švédské přírody,
jídla a životního stylu. Také jsem měla
několik dobrých známých ze Švédska, které jsem potkala na předchozích studijních pobytech. Takže když
jsme dostali příležitost přestěhovat se
do Stockholmu, rozhodli jsme se hned.

Naučila jsem se přemýšlet strukturovaně, koncentrovat se a najít řešení
prostřednictvím různých postupů. Kurs
matematiky výrazně zlepšil mou schopnost uvažovat a pracovat ve stresu.

Žijete nyní v Jižní Africe, jak byste zhodnotil tamní pracovní podmínky a celkové podmínky pro život?
V Jihoafrické republice se setkávají a vedle sebe spolu „přežívají“ velmi bohatí
a velmi chudí lidé. Globální konzumní
kultura bohaté třídy se tu dostává do přímého vztahu s africkými tradicemi a kulturou. Apartheid zanechal hluboké jizvy
v důvěře mezi lidmi a oni si jsou pořád
velmi daleko. Asi nejvíce deprimující pro
mne je vidět tu chudobu na skoro každém kroku. Na druhou stranu obdivuji
jejich pulzující občanskou společnost,
progresivní Ústavu a ctižádostivou střední třídu integrovanou do globální diskuse. Jižní Afrika mluví za africký kontinent,
je zde mnoho vědců na špičkové úrovni,
soukromý zdravotnický sektor je největší na světě. Pracovní podmínky jsou tu
podle mého názoru asi nejlepší v rámci
afrického kontinentu. Je tu ideální místo
pro výzkum problémů rozvojového i rozvinutého světa.

Kdybyste si měla vybrat nějaký předmět na IES FSV UK, který byste si chtěla zopakovat, jaký by to byl a proč?

Zuzana Posoldová

ZUZANA
POSOLDOVÁ
Zuzana Posoldová, rodným jménem
Tóthová, pochází z Nových Zámků
na Slovensku. Studium na IES ukončila
v roce 2007. Již během svého středoškolského studia získala řadu zkušeností na zahraničních školách. Nejdříve
studovala rok v Austrálii a hned následující rok pro změnu v Rakousku.
I na vysoké škole ve studijních výjezdech pokračovala. Během bakalářského studia strávila rok ve Velké Británii
na University of Bath. Na magisterském
stupni si Zuzana vybrala obor Finance
a bankovnictví a vycestovala do Německa na univerzitu v Kostnici. Kromě
toho také stihla studium francouzštiny
na Université de Nice Sophia-Antipolis. Nejen díky těmto zahraničním zkušenostem se Zuzana plynně domluví
šesti světovými jazyky. Už během studií sbírala pracovní zkušenosti v BNP
Paribas Asset Management, kde působila od roku 2002 na pozici analytičky
a PR asistentky a po ukončení magisterského studia přešla do BNP Paribas
Corporate and Investment Banking
jako úvěrová analytička. V roce 2010
se přestěhovala spolu s manželem
do Švédska, kde žije doposud a pracuje jako vedoucí teamu úvěrových analytiků v místní pobočce BNP Paribas
Fortis. V současné době je na mateřské
dovolené s druhým potomkem. Ve volném čase Zuzana ráda jezdí na kole,
na snowboardu, bruslí a cestuje.

To jsou věci, které jsou velmi užitečné
a to nejen v práci, ale i v soukromém
životě. A ta spokojenost poté, co jsem
složila zkoušku, byla obrovská.

Jak se Vám daří skloubit rodinu a práci? Máte dvě malé děti, druhé dokonce
jen pár měsíců staré, plánujete „švédský model“ nebo „český model“ rodičovské dovolené?

Žila a studovala jste v několika různých zemích: Velká Británie, Německo, Rakousko, Austrálie, nebo třeba
Francie. Které studium bylo nejnáročnější a které byste vyzdvihla jako to
nejdůležitější pro Vaši kariéru?

Dá se říct, že Švédové úspěšně nalézají
rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem.

Myslím, že největší výzvou a to, co mi
dalo nejvíc, byl můj roční pobyt v Austrálii. Byla to moje první zahraniční zkušenost. Bylo mi 15, doma na Slovensku
jsem zanechala svou rodinu a přátele
a přistála jsem na zeleném ostrově –
v Tasmánii. Sotva jsem se domluvila anglicky. Byla jsem nejstarší z pěti dětí mé
hostitelské rodiny, která žila na farmě.
Setkala jsem se zcela jiným způsobem
života, než jaký jsem znala. Ale rychle
jsem se přizpůsobila, naučila jsem se
jazyk a díky tomu získala mnoho přátel
z celého světa. Domů jsem se vrátila
jako zcela jiný člověk.
Mnohem více otevřený, sebevědomý,
kritický a dychtivý poznávat svět a dál
cestovat.
Máte více jak desetiletou praxi v bankovnictví. Co Vás na tomto oboru nejvíc baví?

Sociální systém je nastavený tak, že
dává oběma rodičům stejnou možnost pečovat o dítě. Je běžné, že muži
si berou minimálně 3 měsíce otcovské
dovolené. Můj manžel si například vzal
s naším prvním dítětem 6 měsíců rodičovské dovolené a s druhým si bude
brát dokonce rok. Muži celkově hrají
doma větší roli. Mění plenky, vodí děti
na kroužky, vaří, uklízejí, nakupují…
něco, co je bohužel stále ještě málo
běžné mezi Čechy nebo Slováky. Máme
se pořád v tomto ohledu od Švédů
hodně co učit.
Naše děti také začínají chodit do školky
zhruba v roce a půl. Systém předškolní péče přitom garantuje místo dětem
od jednoho roku a péče o děti je skvělá,
jeden učitel připadá na 3-5 dětí.
Toto spolu s běžně nabízenou flexibilní
pracovní dobou umožňuje pohodlně
vyvážit kariéru a rodinný život.

Rozhodně ta rozmanitost. Když lidé
slyší slovo bankovnictví, představí si
úředníka za přepážkou. Ale bankovnictví toho skrývá mnohem víc. Můžete pracovat na tisíci různých pozicích.
Já si vybrala významnou mezinárodní
banku, protože mi to umožnilo zkusit
si práci v různých profesích a také žít
v různých zemích. Začala jsem v asset
managementu, pokračovala jako úvěrová analytička v korporátním a investičním bankovnictví a po mém návratu
z mateřské se budu věnovat obchodu
v rámci divize „global trade solutions“.
Z mého pohledu je bankovnictví přitažlivé díky široké škále možností učit
se nové věci, čelit výzvám a potkávat
nové lidi.
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» Rok poté

DANIELA TOUŠKOVÁ
Daniela zahájila svou kariéru v RWE
už rok před koncem magisterských
studií na IES. Na začátku toho přitom
byla soutěž V RWE mají ženy zelenou, která probíhala na partnerských
vysokých školách, tedy i na IES FSV
UK. Soutěž byla zaměřená vyhledání

ONDŘEJ SEZEMSKÝ

MARIANA CELAC

Pražský rodák Ondřej Sezemský žije rok
po ukončení studia na IES FSV UK v Singapuru. Zde pracuje pro místního importéra vozů Volkswagen – Volkswagen
Group Singapore – na pozici Parts and
Accessories Planning Executive. Ondřej
se praxi v automobilovém průmyslu věnoval už během studií na vysoké škole.
Během studií bakalářského programu
pracoval jako finanční specialista v ING
a poté nastoupil do programu stáží pro
studenty do Škoda Auto. Po absolvování bakalářských zkoušek na IES FSV UK
pokračoval jako stážista ve Škoda Auto,
tentokrát v oddělení Technical Change
Management. Ačkoliv po úspěšném
absolvování magisterského studia dostal příležitost působit v Trainee programu Škoda Auto, Ondřej jí nevyužil
a odcestoval do Singapuru, kde si našel
současnou pracovní pozici. Zahraniční
zkušenosti sbíral rovněž během studií
na ICHEC Brussels Management School
v Belgii, kde strávil semestr během magisterského studia. Volný čas nejraději
tráví se svojí přítelkyní, baví ho sport,
zejména fitness nebo plavání, a v současnosti si užívá cestování po okolních
asijských zemích.

Rok po ukončení studií na IES FSV UK pracuje Mariana Celac v Belgii pro společnost MasterCard, jako Associate Analyst
v oddělení Key Management Services.
Mariana pochází z Moldávie, kde také zahájila svou akademickou dráhu. Bakalářský titul získala na Academy of Economic
Studies. Další bakalářské studium úspěšně ukončila také na francouzské Université d‘Auvergne v Clermont-Ferrand.
Poté pokračovala na IES, kde v červnu
2014 získala magisterský titul. Už během
studia v Moldávii pracovala v několika
různých společnostech. Zkušenosti sbírala například jako Customers Coordinator pro Easy Credit LLC, jako ICT Career
Assistant v Moldavské asociaci soukromých ICT společností nebo v projektu
CEED II (Competitiveness Enhancement
and Enterprise Development II) jako
konzultantka. Když Mariana ukončila
studia v Praze, rozhodla se přestěhovat
do Bruselu, kde začala pracovat pro neziskovou organizaci EuropeanIssuers
jako stážistka – asistentka výzkumu.
Od ledna 2015 pak nastoupila do společnosti Mastercard jako analytička. Svůj
volný čas Mariana věnuje zejména sportu, hlavně běhání a cvičení BodyPump.
Také ráda zkouší nová jídla a objevuje
exotické restaurace v Bruselu.

LADISLAV SOBOTKA
Ladislav se rok po ukončení studia
na IES FSV UK živí jako obchodník
s elektřinou na evropských energetických burzách ve společnosti Ezpada.
Nabídku do světa energetických komodit dostal poté, co v prvním ročníku
magisterského studia zvítězil v soutěži
platformy EconTech.cz (www.econtech.
cz), kde jeho tým zpracoval případovou
studii z oblasti energetiky pro Ernst &
Young. V posledním ročníku magisterského studia už pracoval v Ezpadě
na zkrácený úvazek a po ukončení
studia se začal věnovat tradingu naplno. Ve volném čase Ladislav učí na VŠE
kurzy na Katedře ekonomiky životního
prostředí, věnuje se vytrvalostnímu
běhu a má rád asijskou kuchyni.
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na talentovaných studentek 4. a 5. ročníků, přičemž Daniela se stala jednou
z 10 vítězek. Absolvovala stáž v RWE,
poté nastoupila na poloviční úvazek
v Portfolio Managementu RWE na pozici Analytik a po ukončení studií nastoupila už na plný úvazek v Portfolio
Managementu Gas, jenž má na starosti
Slovensko.

» STUDIUM

V ZAHRANIČÍ

Standardně mají naši studenti možnost
vycestovat na jedno až dvou semestrální studijní pobyty v rámci programu
Erasmus a meziuniverzitních dohod.
Studium na IES FSV UK však otevírá
dveře na nejlepší zahraniční univerzity. Studenti, kteří se po absolvování
bakalářského programu rozhodnou
dále pokračovat v zahraničí, jsou dobře
připraveni odborně i jazykově a jejich
úspěšnost v přijímacích řízeních je mimořádně vysoká.
Jak uvádí Ondřej Kokeš z University of
Cambridge: „Za posledních pět let IES
pokaždé vyslal jednoho až dva studenty
na Cambridge, takže to rozhodně jde.
Loni jsme se hlásili tři, dva nás vzali, ten
třetí se dostal na Oxford.“ V roce 2015
byli absolventi IES FSV UK přijati a nastoupili na následující renomované
univerzity:
• Columbia University
• London School of Economics and
Political Science (LSE)
• Princeton University
• Tilburg University
• University of Oxford
• ETH Zurich
• University of Cambridge
• University of Zurich
• Stockholm School of Economics
• Peking University HSBC Business
School
• University of Bonn
• Swiss Federal Institute of Technology,
Lausanne
• University of Lugano
• Duisenberg School of Finance
• University of St. Gallen
• University of Amsterdam
• Utrecht University
• University of Bologna
• University of Warwick
O zkušenosti s přijímacím řízením a studiem v zahraničí se se svými spolužáky
podělili na dvou přednáškách organizovaných E–klubem současní studenti
University of Cambridge Ondřej Dočkal,
Martin Milenovský a Jakub Čížek.
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» E–KLUB a E–GO
I v uplynulém roce pořádala naše studentská organizace E–klub řadu zajímavých sportovních a zábavních
akcí a přednášek pro své spolužáky.
Za všechny uveďme březnovou přednášku Tomáše Sedláčka o jeho studiu
na IES FSV UK s názvem „Vzpomínky
na studia, ekonomie mezi ideologií
a matematikou“, květnové setkání s generálním ředitelem a předsedou představenstva Raiﬀeisenbank, panem
Igorem Vidou, na téma role kontinuální
inovace v bankovnictví a listopadovou diskusi s experty na finanční trhy
– Janem Kubíkem (country director
Thomson Reuters), Matějem Turkem

(portfolio manager Meridon Global
Equity Fund) a Dinou Lašovou (relationship manager of the Power Exchange
Central Europe).
Jednou z hlavních akcí E–klubu je však
seznamovací kurz studentů 1. ročníku
bakalářského studia E–GO. Tradičně se
koná vždy v září v areálu výcvikového
střediska Univerzity Karlovy v Horním
Poříčí. Pro nováčky nastupující na IES
FSV UK je připravený nabitý program
plný sportu a různých soutěžních
i nesoutěžních aktivit. O organizaci
a hladký průběh se starají starší studenti – členové E–klubu, kteří po dobu

Seznamovací kurz studentů
1. ročníku bakalářského studia E–GO

celého kurzu prvákům ochotně předávají užitečné tipy a triky týkající se
celého studia a všeho, co k němu patří.
Večery jsou věnované návštěvám vyučujících, kteří přijíždějí, aby přiblížili novým studentům IES z jiné perspektivy.
Ať už jde o profesory obávané matematiky, anebo přátelské doktorandy, jejich
přednášky jsou přínosem. E–GO by měl
rozhodně zažít každý, kdo nastupuje na IES – 4 dny nezapomenutelných
zážitků v příjemném prostředí stmelí
kolektiv už před samotným začátkem
akademického roku a dodají energii
a motivaci do dalšího studia.

Jan Kubík
(country director Thomson Reuters)
představuje databáze Thomson Reuters

Více o akcích a činnosti E–klubu se dozvíte na jeho webu http://e–klub.cz a Facebooku.
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