PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2020/21
Dne: 16.2.2021
Účast online v Google Meet:
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
doc. Petr Janský, Ph.D.
doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Jiří Novák M.Sc., Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.
Ing. Monika Hollmannová
zástupci studentské komory AS FSV UK
a další
zástupci PR a administrativy:
Mgr. Eliška Krohová
Barbora Holková
Ing. Dagmar Schnellerová
Omluveni:
doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.

1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi
Krátké uvítání do nového semestru. Shrnutí formy výuky a SZK v LS 20/21:
a) Předměty v následujícím letním semestru 2020/2021 na IES budou vyučovány a zkoušeny
online. Pouze v případě, že epidemiologická situace bude dostatečně příznivá (v případě
aktuálního systému PES pro školství se jedná o 1. a 2. stupeň PES), se bude u kurzů s 50 a
méně zapsanými studenty vyžadovat 1x měsíčně kontaktní setkání, případně tzv. praktická
výuka. Toto setkání bude pro studenty dobrovolné. Představit si můžeme typicky
tutorial/konzultaci, kde studenti mohou řešit své dotazy. V této chvíli nicméně není
realistické, že by k příznivé situaci umožňující tyto skupinové konzultace došlo dříve než
v druhé polovině semestru.
b) Forma SZK v letním semestru 2020/2021 bude zvolena na základě aktuální
epidemiologické situace a bude vyhlášena nejpozději jeden den následující po datu
odevzdání závěrečných prací, tj. k 5. květnu 2021 (pro SZK v červnu 2021) a k 28. červenci
2021 (pro SZK v září 2021). Zároveň platí, že studentům se zdravotními důvody (např.
infekční onemocnění, karanténa) a se závažnými mobilitními omezeními (např.

dlouhodobý pobyt v zahraničí) bude umožněno složit SZK online. Konkrétní instrukce k
organizaci SZK budou včas zveřejněny.
2/ informace o bakalářských programech - v.z. doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
a) 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.
b)

Státní závěrečné zkoušky

Máme možnost si jak v červnu tak v září zvolit, zda obhajoby budou probíhat online či
prezenčně. Lze i obojí kombinovat (někteří studenti online a někteří prezenčně).
Rozhodneme dle aktuální situace, každopádně můžeme garantovat možnost obhajoby
online (například pro studenty v karanténě či v zahraničí).
V rámci semináře k bakalářským pracem studenti budou mít možnost si krátce před
obhajobou vyzkoušet prezentaci a dostat zpětnou vazbu. Prosím vedoucí prací o to, aby
studenty motivovali, aby této možnosti využili, a pokud je to v jejich časových možnostech,
aby se prezentace zúčastnili a dali studentům své komentáře a zpětnou vazbu.
Prosím také o včasné odevzdávání posudků (což se až na výjimky děje). Podle pravidel
FSV musí být posudky studentům dostupné nejpozději pět pracovních dní před státní
zkouškou, tj. týden. Pro studenty je důležité mít posudky včas, aby se mohli na obhajobu
připravit.

c)

Sylaby

Před zahájením výuky musí být kompletní sylaby předmětů v SISu. Prosím o kontrolu, že
jsou v SISu aktuální informace. Vždy prosím vyplňte stručný program přednášek,
povinnosti a podmínky pro složení zkoušky a seznam doporučené literatury.

d)

Zkoušky

V tomto semestru je třeba počítat s tím, že musí být alespoň jeden termín zkoušky vypsán
ve druhé polovině června, alespoň jeden v červenci a alespoň jeden v září.
Připomínám, že výsledek zkoušky musí být v SISu zveřejněn do 7 pracovních dnů.
Nicméně pokud je vypsán další termín brzy, měly by být výsledky před tímto termínem,
aby se studenti mohli rozhodnout, zda na zkoušku jít. Je dobré studentům 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 - doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.

JEM100 Corporate Governance nebude v LS 2021 otevřen. Běží propagace MEF (standardní) a
NEF (nové akreditace - nyní 4 specializace). Neregistruje žádné problémy s online výukou v

magisterských kurzech. Studenti byli několikrát vyzváni k hodnocení našich kurzů, nápady ke
zvýšení participace ze současných cca 40% na aspoň 60-70% vítány.
4/

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

Do PhD programu se v akademickém roce 2020/2021 zapsalo 14 studentů. Z toho do českém
programu bylo zapsáno 10 studentů a 4 studenti se zapsali do anglického programu (z toho pouze
1 z nich má distanční formu studia). Ve srovnání s minulým rokem, kdy se zapsalo 27 studentů,
došlo tedy k poklesu počtu nově zapsaných studentů.
Aktuálně studuje na IES 103 PhD studentů, z toho 21 studentů má studium přerušeno. 41 studentů
je ve 4. a vyšším ročníku a z nich 11 nemá složenou SDZ (studenti ve vyšším než čtvrtém ročníku
mají přerušeno kromě jedné studentky, které bylo v minulém týdnu podruhé navrženo ukončení
studia).
Obhajoby
V ZS 20/21 ukončili PhD studium úspěšnou obhajobou dizertační práce 2 studenti, dalších 5
studentů absolvovali úspěšně malou obhajobu. V LS 20/21 jsou zatím plánovány 4 malé a 3 velké
obhajoby.
Státní doktorské zkoušky
V září 2020 složili 3 studenti SDZ a další 3 studenti složili zkoušku v prosinci 2020.
Změny podmínek studia
V lednu 2021 byly na oborové radě odhlasovány dvě změny podmínek PhD studia:
a)
První změna se týká grantových aktivit – student nastupující v akademickém roce
2021/2022 musí být alespoň v jedné ze dvou požadovaných grantových aktivit hlavním řešitelem
nikoliv pouze spoluřešitelem (za grantovou aktivitu se požaduje i podání přihlášky, která není
úspěšná).
b)
Druhá změna se týká kvality publikací PhD studentů - v případě, že je článek pro
SDZ/obhajobu publikován v časopise s Article Influence Score (AIS) nižším než 0.1, příslušná
komise posoudí kvalitu daného článku ve smyslu podmínky pro SDZ/obhajobu (počítá se tříletý
průměr AIS v době, kdy je článek přijat k publikaci; pokud tento není k dispozici použije se
dvouletý průměr či aktuální AIS).
Research assistants
V roce 2020 se uskutečnily dva Research assistant calls. Na jaře 2020 bylo přiděleno celkem 5
pozic - jedna pozice na 6 měsíců Petrovi Janskému, jedna pozice na 2 měsíce Ondřeji Schneidrovi,
jedna pozice na 4 měsíce a dvě pozice na 3 měsíce Tomášovi Havránkovi. V zimě 2020 byl vypsán
další call, ve kterém bylo opět rozděleno celkem 5 pozic - jedna pozice na 6 měsíců Adamovi
Geršlovi, jedna pozice na 4 měsíce Antonii Doležalové, jedna pozice na 2 měsíce Petrovi Janskému
a dvě pozice na 3 měsíce Tomášovi Havránkovi. Během jara 2021 plánujeme vypsat další call v
podobném rozsahu jako v minulosti.

Centrum doktorských studií
Letos budou končit tři členové CDS – Dominika Špolcová, Matěj Opatrný a Tereza Palanská. V
průběhu dubna bude na tyto pozice vypsáno výběrové řízení, které se bude konat v červnu po
přijímacích zkouškách.
5/
Představení návrhu hodnocení publikací na IES v období 2022-26 - doc. PhDr. Martin
Gregor, Ph.D. a prof. Roman Horváth Ph.D.
-

Návrh byl rozeslán na mail listy AP IES a VP IES.
Zopakována role systému:
a. výpočet interních požadavků na AP3 pozici (nutná podmínka pro tzv. interní
tenure),
b. kalkulace publikačních bonusů pro zaměstnance IES,
c. kalkulace publikačních bonusů pro doktorandy IES,
d. kritérium pro udělení research package.

-

Představeny odlišnosti od stávajícího systému:
a. Celkově zachování současného stavu s určitým posílením excelence: více za A++
(ze 400 na 500), méně za C (ze 40 na 30) a za D (z 20 na 10), nula za E.
b. Publikace mimo Economics a Finance: Vyšší diskontování publikací mimo
Economics a Finance z důvodu naší akreditace (obor Ekonomie a finance) a také
po reflexi univerzitního hodnocení, které bere v úvahu pouze Economics. Zároveň
explicitní motivace k prioritě publikování v zavedených Economics a Finance
žurnálech. Diskontování těch žurnálů indexovaných v Economics a Finance, jejichž
AIS je vytvářen většinově v jinych oborech (tvorbu AIS lze jednoznačně
identifikovat pomocí citujících žurnálů).
c. Ad hoc inclusion max. 2 časopisů rocne. Dosavadní jediný příklad k diskusi je
Management Science, který je braný jako A+ anebo A na kvalitních světových
školách v našich oborech. Rozhodnutí ale musi byt podmíněno jednomyslným
rozhodnutím celého vedení (7 osob).
d. Přesnější vymezení dedikací, afiliací a definice lokálního autora.
e. Přesnější časování hodnocení publikace: Defaultní datum je dané online publikací
(OnlineFirst, Early View atp.), autoři ale mají alternativně možnost zvolit
acceptance date, které musí být doloženo.

-

-

Zároveň byla diskutována role dalších metrik pro výzkumnou excelenci a jejich roli pro
stanovení osobního ohodnocení (zejména pro seniorní zaměstnance), diskutována byla i
nižší očekávaná výše AIS bodu pro bonusy ve srovnání s minulostí.
Všichni zaměstnanci mají možnost zaslat návrhy na úpravy prof. Horváthovi do 10 dnů
(do pátku 26.2.).
Všechny návrhy finálně projedná vedení IES a to v pořadí, v jakém byly zaslány.

6/

Různé:
-

-

7/

V krátké době rozešleme výzvu s vyhlášeným institucionálním plánem UK pro rozvoj a
podporu flexibilních forem vzdělávání (inovace metod i forem výuky-tvorbu elearningových studijních materiálů, videozáznamů pro distanční výuku, simulace apod.).
Možnost zapůjčení techniky: je možné si vypůjčit dlouhodobě bezdrátová sluchátka a
webkamery u Patrika Gottfrieda (gottfried@fsv.cuni.cz, civt_opletalova@fsv.cuni.cz,
+420 728 682 981, +420 222 112 302)
Možnost vyzvednutí respirátorů: v sekretariátu je možné si vyzvednout respirátory FFP2
Diskuse

Proběhla širší diskuze a sdílení zkušeností s online zkoušením během ZS 20/21.
8/

Informace o propagaci - Mgr. Eliška Krohová, Barbora Holková

Novinky a PR
Ve srovnání se stejným obdobím za loňský rok nárůst news, především výstupy pedagogů v
médiích + bohatá sezóna na úspěchy studentů; odložené .Dot awards z loňska budou předány příští
týden, podrobněji o proběhlých akcích, příležitostech pro studenty a alumni viz dokumenty
Aktivity IES jaro 2020 - podzim 2020 a Aktivity IES podzim 2020 - jaro 2021
Propagace a marketing
- posun z offlinu do onlinu, poslední tištěná reklama = Jak na VŠ a Ako na VŠ, vyhodnotíme
dopad, posunut termín vydání tištěného NL na jaro - větší kapacity PR, grafika i větší
možnost pochlubit se obsahem/ úspěchy (loňské jaro chudé na konference i výstupy), bude
se tak jednat o vydání za akad. rok 2020/21 a snad jej budeme moci distribuovat i offline.
- ve srovnání s loňskem naopak mnohem intenzivnější komunikace na sociálních sítích,
zvýšen organický dosah i úspěch s placenou kampaní na DOD (rekordní účast i počet
odevzdaných dotazníků), úspěšná byla i kampaň k volbám do AS, probíhá posílení
motivace studentů k evaluacím
- založen Instagram - největší zásah cílové skupiny uchazečů, v testovacím režimu (stories,
highlights) lze považovat za úspěšný, feed v AJ by mohl sloužit jako výkladní skříň
především ENG programů
- založena podstránka pro MFDA, updaty programových informací mezinárodních
programů, soc. media kampaně pro mezinárodní programy, minikampaň pro NMEF
- ohlédnutí za DOD + chystá se celofakultní MA DOD 23.2. - “pitche” garantů a
koordinátorů
Plán na LS
● obnovit obrazový fond - především fotomateriály (včetně svolení studentů k použití jejich
podoby), ujasnit přesné použití licencí k fotobankám CUNI
● rýsuje se spolupráce se studenty BEF, případně MEF v rámci sociálního stipendia (mohli
by vytvářet obsah atraktivní pro uchazeče ze studentského pohledu, sdílet přes soc. sítě info
o našich programech na relevantní školy/ skupiny ve svých domovských zemích i pomoci
s updaty dlouho neupdatovaných databází kontaktů)
Zapsala: ing. Dagmar Schnellerová
Ověřil: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

