PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2015/16
Dne: 15.2.2016
Účast:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Mgr. Tomáš Holub
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
PhDr. Ladislav Krištoufek, PhD.
Julie Chytilová, Ph.D.
Petr Janský, M.Sc.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Mgr. Ing. Vilém Semerák, Ph.D.
Ph.D.,Michal Bauer, Ph.D.
Ing. Irena Kemény
Natálie Švarcová Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka
RNDr. Michal Johanis, PhD.
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Mgr. Michal Paulus
Mgr. Nargiza Alimukhamedova M.A., Ph.D.
zástupci PR a administrativy:
Mgr. Eliška Šerhantová
Mgr. Drahomíra Glacová
Ing. Dagmar Schnellerová

Omluvili se:
Doc. Roman Horváth, Ph.D., Mgr. Magda Pečená, Ing. Petr Jakubík Ph.D., Doc. PhDr. Petr
Teplý, Ph.D., PhDr. Jiří Kameníček, CSc., Ing. Barbara Pertold-Gebická, Ph.D., Bc. Helena
Koutná, ing. Petr Balcar MSBE, Mgr. Michaela Gloverová, Ing. David Kocourek, PhDr. Jana
Votápková, PhDr. Michal Hlaváček, PhD., doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
1/ Zahájení - PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
PhDr. Martin Gregor přivítal přítomné, informoval je o výsledcích hodnocení v žebříčku
Hospodářských novin (páté vítězství v řadě, viz link zde) a o dalších úspěších, které jsou
pravidelně na webu IES a na Facebooku IES a které zaměstnanci dostávají jako seznam každý
půlrok.
Uvedl, že intenzivně roste spolupráce v oblasti mobilitních programů, zejména Erasmus+, kde je
nejvýznamnější nová dohoda s Bocconi. Nově jsme dále iniciovaly a uzavřeli mezifakultní
dohody s Australian National University a Kyungpook National University v Daegu (Jižní
Korea). Podány byly mobilitní aplikace s Peking University HSBC Business School, University

of Toronto a s moskevskou New School of Economics, které se v menší míře mohou týkat i
vyučujících.
Dále upozornil, že se na úrovni UK pravidelně revidují meziuniverzitní dohody a při těchto
příležitostech je lze využít k různým společným výzkumným aktivitám – proto je dobré znát
seznam těchto dohod a případně participovat na jejich revizi. Veškeré relevantní informace
k tomu jsou rozesílány emailem.
Další klíčová novinka je, že zejména díky prof. Karlu Jandovi budeme součástí mezinárodního
programu GEMCLIME na období 5 let od roku 2017. Program poskytne mnoho příležitostí pro
zaměstnance i doktorandy vyjet na dlouhodobé pracovní výzkumné pobyty na prestižní světové
univerzity. Kompletní informace jsou na stránkách www.ecocep.cuni.cz (což je stávající
program končící letos) a www.gemclime.cuni.cz (což je nově schválený program).
Dále vyzvedl důležitost doktorského programu pro fungování IES a informoval zejména
vedoucí diplomových prací, aby motivovali své studenty k podání přihlášky na náš program.
Program je v rámci ČR mimořádný v možnostech dosáhnout na kompetitivní bonusy za výzkum
a vedení absolventských prací. Dále umožňuje soustředit se na vlastní výzkum pomocí práce
v Centru doktorských studií či díky participaci na vlastních grantech (GA UK aj.) a na
skupinových grantech (GA ČR, UNCE aj.). Navíc na mimořádné mobilitní příležitosti (viz
ECOCEP a GEMCLIME) dosáhnou studenti již v 1. ročníku.
Zdůraznil, že vedení (aktivních, tj. nepřerušených) doktorandů je významnou komponentou pro
stanovení rozsahu úvazků zejména u docentů a profesorů, ale i u odborných asistentů.
Požádal přítomné o specifikace případných potřeb na informační databáze, v tuto chvíli máme
k dispozici tyto profesionální databáze, které by studenti měli aktivně využívat: Thomson
Reuters Eikon for Wealth Management, Magnus, Bankscope, CRIBIS, EMIS a databáze
Ministerstva zdravotnictví ČR (dále lze využít data z ÚZIS na základě smlouvy UK s ÚZIS).
Aktuální informace jsou na webu IES - Pro studenty - Praktické informace - Databáze a software.
Dále připomněl existenci přehledných vyhlášek ředitele IES na webu IES:







1/2015: známkování
2/2015: obhajoby
3/2015: podpora výzkumu
4/2015: odměny
5/2015: kariérní řád
6/2015: výuka doktorandů

Informoval, že na úrovni vedení dále probíhá diskuse o úpravě kvalitativního hodnocení
výzkumu na IES (tzv. AIS body). Připomínky jednotlivých vyučujících k aktuálnímu hodnocení
výzkumu a návrhy na vylepšení lze směřovat na vedoucí kateder, poté budou dále projednány
v rámci diskuse vedení.
Informoval přítomné o akreditacích, které má IES na dobu 8 let. Do nově akreditovaných
programů se mohou zapsat i stávající studenti a to dle instrukcí zveřejněných zde.
2/ Informace o dlouhodobých pracovních cestách - Natálie Švarcová Ph.D.
Natálie Švarcová, Ph.D., proděkanka pro ekonomiku, informovala přítomné o proběhlém
vnitřním auditu na FSV. Vyzvedla důležitost správného hospodaření s poskytovanými
prostředky. Informovala přítomné o nových předpisech, zejména o Opatření děkana č. 6/2016 Organizace pracovních cest na FSV UK. Klíčový závěr je, že veškeré nestandardní situace

pracovních cest se musí řešit s dostatečným předstihem a mohou být schváleny pouze jako
odůvodněné výjimky.
Po spuštění elektronických cestovních příkazů v SISu dále proběhne školení zaměstnanců
k dlouhodobým pracovním cestám.
3/ Informace o bakalářském studiu - doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Informoval přítomné o situaci „garantství“ bakalářského studia – doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. je
bývalým garantem, stávajícím garantem je prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. a budoucím garantem
bude Julie Chytilová, Ph.D. po habilitaci. Všichni tři spolupracují na realizaci agendy.
BC SZK v lednu 2016 absolvovalo úspěšně 5 studentů.
Studenti mají možnost zapsat se do reakreditovaného bakalářského programu, viz výše.
4/ Informace o magisterském studiu - prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
MGR SZK v únoru 2016 absolvovalo úspěšně 13 studentů, 4 studenti neuspěli.
Zmínil explicitní podmínky pro uznávání předmětů z jiných škol. Podmínkou jsou: (i)
absolvování předmětu během posledních 3 let, (ii) známka lepší než 3, (iii) souhlas garanta a (iv)
souhlas vyučujícího.
Pokud se týká výjezdů Erasmus, předmět, který neměl u nás ekvivalent, byl uznáván dříve jen
jako volitelný, nyní dochází ke zmírnění, tj. může být uznán i jako povinně volitelný, pokud
obsahově odpovídá specializaci.
Studenti mají možnost zapsat se do reakreditovaného magisterského programu viz výše.
5/ Informace o doktorském studiu - prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
PhD program řídí Oborová rada, která se schází 2 x ročně. Nově je členem rady i prof. Ing.
Evžen Kočenda, Ph.D. Chod programu zajištuje CDS, které se po roce či dvou obměňuje, a
kterému náleží poděkování za jeho činnost.
Současně je na PhD studiu v 1. až 7 roce zapsáno 118 studentů, zbytek pak v 8.a 9. ročníku, 27
studentů má studium přerušeno. Neabsolvuje-li student do 4 let státní doktorskou zkoušku, buď
končí nebo studium přeruší. V roce 2015 absolvoval malou obhajobu Mgr. Avdulaj Krenar,
velkou obhajobu Ian Levely, státní doktorskou zkoušku Mgr. Tomáš Křehlík a PhDr. Jan
Soudek.
Požádal vyučující, aby ve svých magisterských kurzech informovali studenty o našem PhD
programu, jehož absolvování studentům zcela jistě přinese lepší umístění na našem pracovním
trhu, včetně akademického trhu.
Poděkoval školitelům GAUKů za jejich činnost a upozornil na obezřetnost při schvalování
žádostí o grantové projekty. Na jiných fakultách se objevily případy, kdy interdisciplinární
výzkum byl na více fakultách podán zároveň, což není přijatelné.

5/ Kariéra - Mgr. Eliška Šerhantová
Představila se jako kariérní poradkyně a požádala vyučující, aby na ni odkazovali bakalářské i
magisterské studenty ve všech otázkách týkajících se profesního uplatnění.

6/ Různé
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. navrhl, aby byl za účelem lepší informovanosti sestaven tým,
který by na seznamovacím E-GO kurzu poskytl novým studentům aktuální informace o studiu.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. uvedl, že tomuto účelu slouží červnový DOD, kde nastupující
studenti mohou podrobné informace obdržet. Domnívá se však, že větší angažovanost E-klubu
v těchto záležitostech by byla žádoucí a významně by i pomohla a že je nutné periodicky
instruovat E-klub, protože s pravidelnou změnou vedení pravidelně dochází k zastarání informací
a jejich neúplnému předání.
Bylo navrženo, aby zástupci PR probrali s E-klubem nové změny a nové možnosti (stáže,
mentoring atd.), aby je E-klub uměl prezentovat studentům.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. se rovněž dotázal, co se stane, pokud se Kariérní řád IES dostane
do rozporu s připravovaným kariérním řádem FSV. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. uvedl, že zatím
žádný kariérní řád FSV nebyl stanoven a v dohledné době jej nelze očekávat. Zároveň kariérní
řád IES (tj. především vymezení pozic a povinností) je aplikací stávajícího Mzdového předpisu
UK, tj. nelze očekávat nějakou zásadnější revizi. Pokud by v budoucnu hypoteticky nastal
nesoulad, pak by se samozřejmě okamžitě řešil.
RNDr. Michal Johanis, PhD. informoval přítomné o velmi podobných výsledcích v matematice
jako v minulých letech, přičemž ale uvedl nižší počet absolventů předmětu. Toto je přičítáno
demografickým změnám, odhaduje se, že podobný trend nižšího počtu zájemců o bakalářské
studium se udrží až po dobu cca 5 let.
Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

