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1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi

Známkování
Nyní je možné zavést podmínku, že pro splnění kurzu je nutné, aby vybraná dílčí hodnocení
kurzu (např. průběžný test, seminární práce, závěrečný test) byly splněny na 50%. Více viz
Opatření děkanky č. 20/2019. Toto je zároveň promítnuto v interní vyhlášce na IES ke
známkování (1/2018) - viz: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/37
Dovysvětlení instrukcí pro vyučující
Připomínáme politiku, kdy student musí získat známku (A-F), pokud začne plnit povinnosti (tj.
např. odevzdá úkol). Upřesňujeme instrukce rozeslané před semestrem:
"V tomto kontextu je vhodné si uvědomit, že existence průběžných povinností motivuje k
odpovědnému zápisu na kurz. Pokud neexistují, pak zapsaný student, který není pro kurz
motivovaný a na konci kurzu se rozhodne nejít na zkoušku, nezískává známku z kurzu a pouze
ztrácí jednu ze dvou možností absolvovat kurz. Veškerou svoji aktivitu a veškeré svoje
rozhodování tak může odložit až do období těsně před zkouškou.
Naopak pokud průběžné povinnosti existují, pak má student před zkouškou mnohem užší
manévrovací prostor. Pokud povinnosti neplnil, sice stále nemusí získat známku z kurzu
(nepůjde-li na zkoušku), ale cenou za tuto možnost je fakt, že může získat už jen omezený počet
bodů. Naopak pokud povinnosti začal plnit, pak má možnost získat vysoké celkové hodnocení,
na druhou stranu ale už ztrácí možnost, že by nezískal známku vůbec."
Kolegové
Dr. Paola Bertoli vyhrála výběrové řízení a nastoupila od 1.7. na IES na částečný úvazek jako
Assistant Professor v oblasti ekonomie a ekonometrie zdravotnictví.
Dr. František Čech vyhrál výběrové řízení a nastoupil od 1.10. na IES jako Assistant Professor v
oblasti financí, zejména v oblasti oceňování aktiv.
Již po šesté bylo uděleno ocenění Alumni Chair. V letošním roce cenu získali Paola Bertoli a Jiří
Kukačka jako dva mladí akademici na IES.
Dr. Alex Barrachina (Alejandro José Barrachina Monfort, University Jaume I) je u nás na 3
měsíce jako hostující výzkumník. Je plně k dispozici ohledně konzultací a společného výzkumu
na rozhraní operačního výzkumu a financí. Kontakt: abarrach@uji.es
Programy
Probíhá intenzivní příprava reakreditací. Prosíme o součinnost zejména ohledně vyplňování CV a
aktualizace obsahů předmětů v SIS.
Hlavní obsahové změny jsou následující:
● navýší se počty kreditů za Semináře k BP a DP, aby odpovídaly více množství času,
věnovanému zpracování BP a DP
● v té souvislosti budeme v reakreditacích vysvětlovat vysokou kvalitu přípravy a vedení
prací a kvalitu procesu obhajoby - to je nutné pro to, abychom mohli nadále organizovat
SZK pouze formou obhajoby práce
● v mgr. programu budou 4 plnohodnotné specializace; záměr je posléze provádět
aktivnější marketing oddělených specializací:
1. Centrální bankovnictví a finanční regulace
2. Finanční trhy a datová analýza
3. Bankovnictví a podnikové finance
4. Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví
● připravuje se nový mgr. program v AJ: Master in Finance and Data Analysis (garant doc.
Baruník, koordinátor dr. Čech)

Byla připravena přihláška programu MEF pro World Bank/Joint Japan Scholarship - pokud by
uspěla, mohli bychom mít stipendisty financované Světovou bankou (M. Gregor).
Hostující profesoři
Pokračujeme ve zvaní relevantních hostujících profesorů. Letos proběhly zajímavé kurzy (Bryan
Graham, UC Berkeley; Olena Stavrunova, UT Sydney).
V jednání pro AR 19/20:
● Dimitrios Tsomocos, Oxford - pravděpodobně s pomocí financování z Home Credit
International
● Nauro Campos, UCL - Economics of Brexit
● Jana Fidrmuc, Warwick - Mergers and Acquisitions
● vyučující z University of Cambridge pro kurz Cambridge Lectures in Economic History
Pokud máte tip na relevantního a ochotného profesora v oblasti ekonomie a financí z kvalitní
univerzity, ozvěte se.
Výzkum
Byla připravena sebe-evaluační zpráva výzkumu na 13 stran (prof. Horváth, doc. Gregor). V
tomto týdnu bude diskutována na International Advisory Board FSV UK. Poté na VR FSV UK.
Poté bude postoupena na rektorát UK.
Připravujeme kompletní instrukci k vykazování výstupů z vědy či výzkumu, což je nejvíce
relevantní pro kolegy, kteří pracují pro více institucí či pro projekty z jiných institucí. Ty
instrukce řeší afiliaci v článcích, obsah acknowledgementu, zadávání na web IES a zadávání či
kontrolu v OBD.
Mobilitní a rozvojové příležitosti
V rámci UK existuje řada příležitostí (workshopy, mobility, rozvoj partnerství) - nabídky
distribuuje většinou sekretariát nebo Lenka Šťastná. Zároveň připomínáme mobilitní příležitosti,
kterých je nyní velké množství.
Aktuální příklad úspěšné aplikace je CENTRAL-Kolleg s Humboldtem (Machine Learning in
Economics).
Jednání VPR
Proběhlo každoroční jednání našeho “Advisory Boardu”, kde jsou zástupci našich partnerů a
významní absolventi IES. Prezentace je ke stažení na podstránce IES v sekci
Vědecko-pedagogická rada/Advisory Board.
2/ informace o bakalářských programech - doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
V českém bakalářském programu se letos mírně zvýšil počet přihlášek (na 357 z loňských 319), a
také počet přijatých a zapsaných studentů, a to při vyšším percentilu přijetí.
Provozní záležitosti
Posudky bakalářských prací
- Většinou jsou odevzdávány včas, ale přesto bych chtěla zdůraznit důležitost jejich
odevzdávání do SISu v termínu. Podle pravidel FSV musí být posudky studentům
dostupné 5 pracovních dní před státní zkouškou, tj. týden. Prosíme tedy o dodržování
termínu, který bude uveden v emailu, který dostanete, když vás budeme o posudek žádat.
Vedení bakalářských prací

-

V letním semestru si studenti budou vybírat téma své bakalářské práce a hledat vedoucího
práce. Prosím všechny o vypsání témat bakalářských prací v SISu a kontrolu, zda dříve
vypsaná témata neexpirovala.
Dle informace z rektorátu je nezbytné, aby byl název všech prací vypsán v SISu v
anglickém i českém jazyce, protože název je pak součástí diplomu. A to bez ohledu na
jazyk studia. Prosím vedoucí prací o kontrolu.

Sylaby
- Před zahájením výuky musí být kompletní sylaby předmětů v SISu. Prosím o to, abyste si
zkontrolovali, že máte v SISu aktuální informace. Vždy prosím vyplňte stručný program
přednášek, povinnosti a podmínky pro složení zkoušky a seznam doporučené literatury.
Zkoušky: termíny a výsledky
- Pokud je to možné, vypisujte prosím termíny zkoušek v časech hlavní přednášky,
obzvláště u velkých povinných kurzů. Je to pro studenty čitelnější a termíny se jim
nebudou překrývat.
- Výsledek zkoušky musí být v SISu zveřejněn do 7 pracovních dnů.
- Upozorňuji na nové opatření děkanky týkající se známkování.
- Je dobré studentům individuálně zveřejňovat i výsledky průběžných povinností domácích úkolů, midtermů, projektů, apod. To je možné dělat buď v Moodle nebo také v
SISu, v záložce Záznamník učitele.
3/

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

Ve dvou termínech červen a září v letním semestru 2018/19 proběhly úspěšně MGR SZK a
společně s lednovým termínem obhájilo celkem 56 studentů. Příští zimní semestr budou probíhat
BC i MGR SZK ve stejný termín s ohledem na menší počet bakalářů a větší magistrů, v pokud
možno pozdějším termínu dle harmonogramu (na základě zkušenosti z ledna 2019).
Na Ekonomii a finance podali zájemci 133 přihlášek, což bylo o 21 přihlášek více než loni, ale
nakonec bylo k dnešnímu dni přijato a zapsáno 68 studentů tedy podobné číslo jako loni neboli
49%. Na MEF bylo zatím zapsáno 12 studentů, na CSF zatím jako obvykle zatím 2 studenti.
Stoupá počet přijíždějících studentů v rámci Erasmu zejména z Německa, Itálie, Francie a
Španělska, ale pouze jednotky studentů ze Švédska a VB. Proto Brexit neovlivní ani počet
přijíždějících ani odjíždějících studentů na Erasmus+. Populárnější je Irská republika. Do VB
studenti odjíždějí studovat po bakalářském studiu na IES obvykle na plnohodnotná magisterská
studia na prestižní britské univerzity
4/

informace o doktorském studiu - prof. Ing. Evžen Kočenda M.A.

Přijímací řízení do PhD programu AR 2019/20 vypadá k 1.10.2019 v číslech takto:
český program: 12 přihlášených, 12 přijato, 8 se zapsalo
anglický program: 33 přihlášených, 12 přijato, 12 se zapsalo.
Do PhD programu AR 2019/20 bylo přijato celkem 24 studentů, zapsalo se 20 studentů.
Aktuálně studuje 117 PhD studentů, z toho 19 studentů má studium přerušeno, ¼ čeká na splnění
podmínek k obhajobě (28 studentů je v 4. a vyššim rocniku).
V AR 18/19 ukončilo úspěšnou obhajobou dizertační práce 5 PhD studentů.
Novým členem CDS se stal Marek Šedivý, který nahradí Terezu Palanskou. Ta se přesouvá na
pozici koordinátora po Vědunce Kopečné, která letos v CDS ukončuje činnost. Předseda OR
děkuje Vědunce za kvalitní a příkladnou práci.

24.9.-26.9. proběhl rozšířený metodologicky seminář výuky s Lucií Poslušnou z CJP, od
letošního AR povinný pro PhD. studenty prvního ročníku s možností náhrady v ročníku druhém.
Cílem je zvýšit kvalitu výuky seminářů v Bc. a Mgr. kurzech vedených doktorandy. Garanti
jednotlivých předmětů by měli navštívit semináře vedené jejich TAs a průběžně monitorovat
kvalitu.
3.10. se uskuteční informační schůzka pro studenty 1. ročníku PhD program. 14.10. proběhne
schůzka k přípravě grantů pro GAUK.
V rámci studijních povinností došlo k úpravě publikačního požadavku k SDZ a obhajobě. V
současné podobě schválené OR na zasedání dne 26.9.2019 je k SDZ možné nahradit podmínku 1
impaktovaný článek plus 1 WP alternativní podmínkou 1 článku publikovaného či
akceptovaného v časopise s hodnocením alespoň B dle interního hodnocení IES. Dále k obhajobě
je preferována podmínka 1 článku publikovaného či akceptovaného v časopise s hodnocením
alespoň B dle interního hodnocení IES. Tuto podmínku je možné splnit alternativní podmínkou 2
impaktovaných článků.

5/ Diskuse
Mgr. Eliška Šerhantová informovala přítomné o kurzu E-GO pro nastupující 1. ročníky, který
proběhl začátkem září a vyzvala vyučující, aby se přijeli další rok na akci podívat. Dále
informovala přítomné o plánovaném slavnostním obědě pro zaměstnance před Vánocemi a
absolventském banketu, který bude 22.11.2019.
6/ Různé
1. workshop moodle: 8.10.2019 9,30-11 hod. proběhne školení pro pokročilé, ještě jsou
volná místa, lze se přihlásit. Je možné se také zúčastnit termínu pro začátečníky
plánovaném v říjnu na Hollaru.
kontakt na lektorku: Magdalena Mouralová <magdalena.mouralova@fsv.cuni.cz>
2. akreditace: děkujeme za spolupráci při doplnění CV a sylabů. Pokud jste tak neučinili, je
nutné doplnit co nejdříve
3. neschopenky a mateřská: všichni zaměstnanci musí odevzdat neschopenku a formulář o
začátku Peněžité pomoci v mateřství na sekretariátu IES, abychom mohli správně
vyplňovat docházku.
4. kopírka: na 3. patře je nainstalována kopírka, zapojuje se do sítě, bude zpřístupněna pro
všechna PC ve 3. a 4. patře a v místnosti 311. Doporučujeme na tisk většího počtu stránek
využít kopírku, tisk je asi 5x levnější. IT oddělení pracuje za tiskovém řešení, které má
umožnit tisk z NTB přes wifi pro zaměstnance i pro hostující profesory.
Zapsala: ing. Dagmar Schnellerová
Ověřil: doc. PhDr. M. Gregor, Ph.D.

