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1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi
Studium
E-go: Poděkování paní děkance a kolegům za účast a za prezentace pro studenty. Chyběl pouze
zástupce MFF, který se omluvil z rodinných důvodů. Prosíme tímto kolegy z MFF, aby případně
zajistili náhradníka, termín bude znám již v červnu a účast některého z vyučujících matematiky
(nikoli nutně Matematiky I) je velmi důležitá a tradiční.
Letošní ročník byl velmi korektní, správkyně areálu byla spokojená. S novým vedením E-klubu
byl již diskutován další ročník.
Připomínáme povinnost sladit hranice bodů dle Opatření děkanky č. 17/2018 “Užívání
klasifikace A-F na UK FSV" a nutnost zveřejnit systém povinností přímo v SISu na stránce
daného kurzu.
Lidé
Na pozici PR koordinátorky skončila po několika letech Lucie Křížová, které tímto děkujeme.
Od 1. listopadu nastupuje Ema Stašová. V mezidobí pomáhá Lucie Křížová se zaškolením a s
finalizací newsletteru, Eliška Šerhantová řeší střední školy a koncepční věci, kapacitu má
vyhrazen i sekretariát (Dagmar Schnellerová a Monika Hollmannová). Martin Gregor jako vždy
dělá finální kontrolu a úpravy.
Blahopřejeme doc. Krištoufkovi k zisku prestižního grantu PRIMUS (loni jej získal tým dr.
Havránkové).
V rámci podpory zprostředkované FSV UK nastoupí na IES na 6 měsíců hostující profesor v
oblasti financí, Numan Ulku z University of South Australia (dříve působil i na CEU). Hlavním
kontaktem bude doc. Jozef Baruník.
Dále k nám nastoupí na dvouleté pozice dva post-docs, Julien Pinter (Paris I) a Matthias Klein
(DIW Berlin). Budou využiti pro výzkum (a částečně i pro výuku) v oblasti makroekonomie a
makrofinancí, vedeni budou prof. Romanem Horváthem a prof. Evženem Kočendou. Jejich pobyt
částečně pokryje post-doc fond z UK, pokud budou naše aplikace úspěšné.
Další
IES nově systematicky podporuje dlouhodobé pobyty - informace o vyhlášce 2/2018 byla již
rozeslána email. Text vyhlášky byl mírně upraven, aby byl srozumitelnější.
Nově se organizují IES Working Papers - byl k tomu rozeslán email. Pro shrnutí připomínám, že
editace textů je rozdělena mezi následující editory dle hlavního oboru textu.
Econometrics: Jozef Baruník
Economic Policy: Ondřej Schneider
Finance: Jozef Baruník
Microeconomics: Karel Janda
Macroeconomics: Roman Horváth

V případě, kdy je dotyčný editor spoluautorem nebo školitelem autora, se použije náhradní
editor:
Econometrics: Evžen Kočenda
Economic Policy: Roman Horváth
Finance: Evžen Kočenda
Microeconomics: Michal Bauer
Macroeconomics: Jaromír Baxa
Zasílejte prosím své texty přímo dotyčnému editorovi. Pokud Vás editor vyzve, dodejte mu i
doporučené oponenty a anonymizovaný text. Pokud je Váš text na pomezí, editor posoudí
vhodnost a případně Vám text vrátí a doporučí jiného editora. Autor odmítnutého textu může
zaslat novou verzi textu pouze v situaci, kdy bude při odmítnutí přímo vyzván k zaslání (reject
and resubmit).
Pro doktorandy platí dosavadní postup (tj. vždy nutnost souhlasu školitele a doporučení 2
oponentů) popsaný v Handbooku.
IES Occassional Papers zůstávají ve stejném režimu jako jsou doposud - editorem je Ondřej
Schneider.
Připravují se volby do Akademického senátu FSV UK. Prosíme připomeňte studentům, že se
mají voleb zúčastnit.
2/ informace o bakalářských programech - doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Počet nových studentů:
- český program: počet přihlášek 319 (o 16 méně než loni), počet přijatých 157 při hranici
stanovené na percentilu 73, z toho 75 s upuštěním od přijímací zkoušky. Počet zapsaných
107.
- anglický program: počet přihlášek 40, počet přijatých 23, počet zapsaných 8 (cca 3 další
studenti čekají na vízum).
Státní zkoušky
- odstátnicovalo 69 studentů, z toho 8 studentů BEF. 3 studenti obdrželi nové ocenění DOT
award.
- ve staré akreditaci jsou již pouze jednotky studentů, pokud to nebude nutné, nebude již
vypisována k SZK komise pro starou akreditaci.
Změny v kurzech matematiky v anglickém programu:
- V programu BEF v loňském roce proběhla změna v kurzech matematiky, která byla
potřebná, protože středoškolské znalosti uchazečů ze zahraničí jsou značně heterogenní.
- Změna v pojetí kurzu: nejde o systematické budování teorie jako v české matematice, ale
spíše o kalkulus obohacený o rozšíření v teorii.
- Rozšíření zpětné vazby: kromě Introductory Mathematics v prvních třech týdnech
semestru nově také průběžné povinnosti, konkrétně 10 domácích úloh a průběžný test.
- Literatura, jediný hlavní zdroj: byl vypracován anglický překlad skript, ze kterých výuka
vychází a přednášející se na ně odkazuje.
Provozní záležitosti
- Důležitost odevzdávání posudků závěrečných prací do SISu včas
- Kontrola kompletnosti sylabů v SIS
- Zveřejňování výsledků zkoušek v termínu (nejpozději do 7 pracovních dní)

3/

informace o magisterských programech - prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

Informoval o propadu počtu přijatých magisterských studentů, což je mimo jiné způsobeno i
demografickou křivkou. Jako řešení navrhl:
- získat finanční prostředky na stipendia pro zahraniční studenty
- stát se viditelnějšími pro třetí strany, vybudovat oblasti, na které se specializovat
(např. veřejné finance, hospodářská politika, ekonomie zdravotnictví)
- zvýšit přitažlivost magisterského studia pro zájemce mimo IES
A dále dodal, že po našich magisterských absolventech je vysoká poptávka.
4/

informace o doktorském studiu - prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc.

Přijímací řízení do PhD programu AR 2019/19 vypadá v číslech takto:
- český program: 7 přihlášených, 5 přijato, 5 se zapsalo
- anglický program: 25 přihlášených, 13 přijato, 10 se zapsalo.
Do PhD programu AR 2019/19 bylo přijato celkem 18 studentů, zapsalo se 15 studentů.
Aktuálně studuje 106 PhD studentů, z toho 25 studentů má studium přerušeno, 1/3 čeká na
splnění podmínek k obhajobě (36 studentů je v 4. a vyšším ročníku).
V AR 17/18 ukončilo úspěšnou obhajobou disertační práce 5 PhD studentů.
Novou členkou CDS se stala Tereza Palanská (Malířová), která nahradí Jindřicha Matouška –
tomu patří dík za dosavadní práci.
Externí školitelé budou nyní školit studenty IES na základě DPP. Školitelé studentů mají
studenty směřovat k tomu, aby na konci 1. ročníku měli napsaný working paper. Při nesplnění
tohoto bodu bude studentům snížené stipendium.
3.10. se uskuteční informační schůzka pro studenty 1. ročníku PhD program.
17.10. proběhne schůzka k přípravě grantů pro GAUK. 31.10. se uskuteční metodologicky
seminář výuky s p. Poslušnou z KJP a doc. Krištoufkem.
K přijímacímu řízení na doktorské studium proběhla diskuze: doc. Mgr. Tomáš Holub navrhl
opačný postup kroků přijímacího řízení. Místo aby si student nejprve vybral školitele a pak podal
přihlášku na doktorské studium, by měl podat nejdříve přihlášku, a teprve po přijetí by si hledal
školitele. Ve stávajícím systému oslovují (zejména zahraniční) studenti mnoho interních
vyučujících a tím je zbytečně zahlcují.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. dodal, že přesně zadané vstupní podmínky snižují administrativní
náročnost procesu. Navrhl posílat jednotný mail uchazečům o doktorské studium.
Jiří Novák M.Sc., Ph.D. poznamenal, že by se mělo brát v potaz, do jaké míry je výhodné pro
institut přijímat na doktorské studium zahraniční studenty, vzhledem k jejich nižší úspěšnosti
absolvování.
Garant doktorského studia prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc. problém vyřeší tak, že
na webových stránkách doktorského studia bude uvedeno, že uchazeči o PhD studium mají
pečlivě zvážit, koho osloví jako potenciálního školitele.

5/

různé

Sekretariát - informace o spisové službě (vnitřní agenda - cestovní příkazy a jejich vyúčtování;
vnější agenda - veškeré smlouvy), na dohody jsou nové formuláře.
Paní děkanka PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. uvedla, že spisová služba je projekt, který
se zavádí na všech fakultách UK a je to první krok k zavedení elektronického oběhu dokumentů.
CIVT: V této době probíhá postupně obnova technického vybavení učeben, a proto se vyskytují
různé nestandardní situace. Aktuálně je v učebně 314 nutné si kromě klasického spuštění
techniky ještě samostatně spustit projektor ovladačem umístěným v katedře. Renovace bude v
průběhu října probíhat taktéž v místnostech 105, 109 a 206. V místnosti 016 proběhne výměna
všech počítačů. Zpoždění prací je způsobeno zejména novými podmínkami pro výběrová řízení.
O dalších problémech se vás budeme snažit průběžně informovat.
6/

Přijímací řízení 2018 - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

Dlouhodobý vývoj počtů studentů
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Bakaláři
přihlášky
přijatí
zapsaní

319 335 397 384 404 517 473 471 524 477 505
157 197 174 158 152 174 182 203 217 217 214
107 132 122 128 116 133 144 168 158 135 143

BEF (samoplátci)
přihlášky
přijatí
zapsaní

40
23
8

Magistři
přihlášky
přijatí
zapsaní

112 141 148 172 206 233 200 141 128 154 131
67 80 85 107 113 154 104 143 121 98 97
51 62 63 90 92 148 106 107 98 78 89

MEF (samoplátci)
přihlášky
přijatí
zapsaní

42
26
6

63
38
12

42
31
13

94
47
8

21
16
8

30
22
9

CFS
přihlášky
přijatí
zapsaní

14
8
4

15
7
3

13
6
4

22
6
2

22
7
6

5
4
3

Doktorandi zapsaní

16

16

10

11

12

19

55
32
12

51
33
16

76
25
17

31
16
11

25
12
7

52
30
24

32
26
17

58
37
13

42
26
5

31
21
5

23
14
2

21

17

21

23

21
8
1

U PhD sledujeme dlouhodobě pouze zapsané. Zde je novinkou především výrazně jiná struktura
než v minulosti: 5 CZ, 10 EN, 1 kombinované studium.
Hlavní poznámky, diskutované v září v rámci jednání vedení IES:
● Díky dlouhodobě vytvořené rezervě (plánované kvůli predikovatelnému demografickému
poklesu) neznamená aktuální pokles počtu zapsaných okamžité příjmové problémy.
Nicméně příliš malý rozsah přináší riziko spirály, kdy malý rozsah implikuje malou
viditelnost a ta implikuje malý rozsah. (Vzhledem k naší malé velikosti jsou důležitá
osobní doporučení a počty doporučení jsou úměrné rozsahu.)
● Náš cílový rozsah je primárně dán kapacitou budovy (tj. pro její výpočet je nutné
zahrnout výměnné studenty, jejichž počet roste, včetně nárůstu počtu platících stážistů).
Využití kapacity zkontrolujeme počtem zapsaných na kurzy - Monika Hollmannová zjistí
aktuální stav během října.
● Strukturálně za nejvíce nepříznivý lze považovat pokles na mgr. studiu, který kontrastuje
s velkým počtem kurzů, varietou kurzů a vysokým hodnocením mgr. kurzů (4.10-4.15).
Kombinuje se zde několik faktorů - vysoká úspěšnost studentů při přechodu do zahraničí,
dynamický efekt (snižující se kohorty bakalářů; aktuálně propad z roku 2014 a nový stav
od roku 2015), možná i existence jiných alternativ v rámci ČR. Pro zajištění studentů pro
tento program je potřeba zaměřit se na mgr. program, tak samozřejmě i na bc. program,
který je stále hlavním zdrojem.
Navrhované postupy
1. Intenzivnější kontakty na SŠ
Letošní aktivity E-klubu byly slabší než obvykle. Z naší strany přitom proběhla řada inovací:
●
●
●
●
●

Pojďte s námi do divadla - program pro ředitele a zástupce gymnázií
Stáže pro středoškoláky
Webináře (BEF + MEF)
V rámci Open Day v červnu zvláštní setkání se zájemci o mgr. program
Tradičně 3x Open Day

Proto hodláme intenzivněji pracovat s E-klubem v oslovování kontaktů na SŠ:
● potenciál mimopražských škol a škol na Slovensku
● aktivní navazující kontakty se SŠ
● propojení alumni a studentů - cílem ukázat, jak skutečně vypadají příležitosti díky IES
Dočasně bude za kontakt se SŠ odpovědná Eliška Šerhantová s pomocí Dagmar Schnellerové.
Od příštího roku agendu převezme Ema Stašová.
2. Outreach
● organizace veřejných aktivit (public talks, konference) především v klíčových oblastech
charakteristických pro IES
● mediální vystoupení v respektovaných médiích - vyšší důraz v rámci půlročních
hodnocení
3. Struktura mgr. studia

● proběhne anketa mezi studenty, kteří se nezapsali - zajistí Dagmar Schnellerová
● postupná příprava mgr. reakreditace s jinými specializacemi - výběr, obsazení, struktura
● již dnes máme identifikované skupiny mgr. předmětů, které mají téměř status
“specializací” - seznam upravíme a zveřejníme s tím, že budou i zdůrazněny možné
oborové/kariérní cesty
4. Řízení nákladů
Od roku 2015 sledujeme detailně náklady a máme detailní schémata, která budou detailně
analyzována a případně upravena:
●
●
●
●

externí služby a dodávky
PR koordinátorka, součástí je i MEF PR
BEF PR specialistka
BEF a MEF koordinátoři

V rámci diskuse paní děkanka PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. předala zkušenosti s
IKSŽ, kde pro studenty středních škol pořádají Podzimní i Letní školu. Tím se zvýšilo povědomí
o institutu
.
Jiří Novák M.Sc., Ph.D. podotkl, že na počty studentů hlásících se do MEF má vliv také
fungování mezinárodního oddělení na fakultě. Dále uvedl, že je důležité, jaký produkt studentům
nabízíme (učit co je užitečné x učit to co učíme dlouho).
Mgr. Eliška Šerhantová prohlásila, že pro vyšší propagaci IES je potřeba budovat osobní
kontakty s novináři. Dále navrhla propagovat i nestandardní cestou, např. absolventky IES
propagovat v ženských časopisech.
Petr Janský, Ph.D. řekl, že pro mediální propagaci IES, je potřeba mít editora pro psaní pro
média. Bylo diskutováno, že tuto funkci může plnit nastupující PR koordonátorka Ema Stašová,
která má v této oblasti bohaté zkušenosti
Ohledně přijímacího řízení na bakalářské studium navrhuje Jiří Novák M.Sc., Ph.D. buď snížit
restriktivnost přijímacího řízení (což nepovede ke kvalitě), nebo umožnit zahraničním studentům
studium zdarma (tím by se naopak kvalita zvýšila - na úkor příjmů IES).
Na závěr prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D. požádal všechny přítomné aby vyplnili zaslaný
formulář na plánované dlouhodobé mobility v plánovaném programu GEOCEP, který by měl
nahradit existující program GEMCLIME.
Zapsala: ing. Šárka Bokočová
Ověřil: doc. PhDr. M. Gregor, Ph.D.

