PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ ZIMNÍHO SEMESTRU 2012/13
Dne: 1.10.2012
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Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
RNDr. Tomáš Bárta Ph.D.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
Mgr. Eva Murtinová Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Jiří Novák, Ph.D.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Michal Bauer, Ph.D.
Julie Chytilová, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa
PhDr. Martin Netuka
PhDr. Ladislav Krištoufek
Ing. Monika Hollmannová
Ing. Irena Kemény
Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.
Ing. Karel Sladký, CSc.,
Petr Janský, M.Sc.
Omluvili se:
Ph.D., Mgr. Tomáš Holub, Ph.D, PhDr. Ing. Petr Jakubík Ph.D., PhDr. Adam Geršl, Ph.D., Prof.
Ing. Luděk Urban CSc. , Doc. Ing. Pavel Mertlík, PhDr. Jana Votápková, PhDr. Lenka Šťastná,
Ph.D., Mgr. Michaela Gloverová, Ing. Ivo Koubek, Bc. M. Krejčí, prof. Mgr. Kateřina Šmídková
Ph.D, MA., Mgr. Magda Pečená Ph.D., Tomáš Jandík MA MSc MRICS, PhDr. Michal Hlaváček
Ph.D., Mgr. Milan Ščasný PhD., Ing. Petr Balcar MSBE

1/ Zahájení
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil plénum, uvítal přítomné a popřál úspěšné zahájení ZS
2012/13. Informoval o svých kladných dojmech z návštěvy e-go setkání nastupujícího ročníku,
kterého se zúčastnilo cca 150 studentů.
Prezentace o hlavních událostech, které proběhly v AR 11/12, jsou ke stažení ve formě
prezentace zde: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/4

Informace o nových zaměstnancích:
Ing. Šárka Bokočová v sekretariátu IES
Ing. Eva Svitáková nově nastoupila na pozici koordinátorky PR, má na starosti Newsletter
a komunikaci s médii.
Ondřej Daniel, Ph.D. je jmenován nově do pozice projektového koordinátora.
Informoval o udělení akreditace programu „Corporate Finance and Strategy“ (double degree
s University of Strasbourg), garantem je prof. Mejstřík, program se tímto stává rovnocenným
partnerem BEF a MEF.
Požádal všechny vyučující, aby aktualizovali údaje o svých kurzech v SIS UK – z hlediska
studenta je to nejvýše postavený systém. Konkrétně SIS UK nemusí sloužit jako reálná
(aktualizovaná) homepage kurzu, ale měl v něm být vždy uveden jasný link na reálnou homepage
kurzu.
2/ informace o bakalářském studiu –– Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
V LS 2011/12 proběhly SZK v červnu a září, úspěšně absolvovalo celkem 96 studentů.
Rozsah BP byl zkrácen.
Na AR 2012/13 bylo přihlášeno celkem 473 studentů na bakalářský neplacený program, na
placený program BEF 52 studentů. Přijato bylo 183 studentů na bakalářský neplacený program,
30 studentů na placený program BEF. Zapsalo se zatím 141 studentů na bakalářský neplacený
program a cca 20 studentů na program BEF.
3/ informace o magisterském studiu – Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
V LS 2011/12 proběhly SZK v červnu a září, úspěšně absolvovalo celkem 59 studentů.
Stalo se již zcela běžným, že bc studenti studují již v posledních ročnících magisterské předměty.
Jakmile pak nastoupí do magisterského programu, uznají se jim kredity za předpokladu, že je
získali nad rámec povinného počtu kreditů bakalářského stupně.
Navrhl, aby se trvale zveřejnila informace o této možnosti všem studentům bakalářských
programů na webu, neboť se stále studenti ptají emaily na podrobnosti.
Jiří Novák, Ph.D. informoval o studentech placeného programu MEF. Celkem 20 studentů
ukončilo studium v letním semestru AR 2011/12.
Na AR 2012/13 se přihlásilo celkem 200 studentů do neplaceného magisterského programu a 89
studentů do placeného programu MEF. 104 studentů bylo přijato do neplaceného magisterského
programu, 77 studentů do placeného programu MEF.
Zápisy studentů ještě probíhají.
Mezi zúčastněnými proběhla diskuze na téma obsazenosti místností a rostoucího počtu studentů
související s následujícími trendy:
velkým počtem přijatých mgr. studentů do českého programu
mírného nárůstu přijatých mgr. studentů do MEF
možností bakalářských studentů zapisovat se na mgr. kurzy.
zájmu studentů z ostatních fakult zapisovat se na kurzy IES FSV UK.

PhDr. Martin Gregor, Ph.D. považuje zvýšený zájem o magisterské studium a schopnost
uchazečů projít náročným přijímacím testem za obecně pozitivní trend. Nicméně kapacitní otázka
je vážná a tento ZS 2012/13 bude zásadní pro ověření současné kapacity. Pokud se ukáže, že je
umístění výuky skutečně „na stropu“ kapacity, bude se muset přesně definovat, jaký typ
místností IES chybí a následně se tato věc bude řešit. Kapacitní proces se řídí následovně:
Proběhla již předběžná sondáž volných kapacit FSV UK (v budově Hollar) a MFF UK
(zejména v budově Ke Karlovu).
Studijní oddělení FSV UK má již rok za úkol sbírat údaje o postupu jednotlivých kohort.
Přibližně v červnu bude vždy na základě dat z přijímacích řízení a ze státních zkoušek
proveden odhad kapacitních požadavků pro ZS. Tato data budou sloužit i pro proces
„matchingu“ doktorských studentů.
V procesu škrtání rozhodně platí, že na posledním místě zájmu jsou studenti z jiných
fakult, které nemají smlouvu s FSV UK (zejména PF UK).
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. informoval zúčastněné, že má každý vyučující nově možnost
vymazat zapsané studenty, pokud jejich počet převyšuje kapacitu jeho výuky nebo pokud
nesplňuje předpoklad pro absolvování předmětu (prerekvizitu apod.).
Michal Bauer, Ph.D. podal podnět k diskuzi, zdali by se u jednotlivých kurzů mělo tlačit na
specializaci výuky formou vyšší interaktivity nebo zdali by kurzy měly být spíše široce
orientované.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zodpověděl, že není jednoznačná odpověď – při zařazení mgr. kurzu
do výuky záleží na následujících kritériích:
dlouhodobém hodnocení (kritérium spokojenosti a kritérium kvality, které je
geometrickým průměrem spokojenosti a náročnosti)
počtu absolvovaných studentů
vhodnosti v profilu IES
obecné atraktivity tématu
vazby kurzu na motivaci k závěrečným pracím
vazby kurzu na produkci budoucích doktorských studentů
volných kapacitách vhodných místností
Jiří Novák, Ph.D zdůraznil, že je nutná konzistence způsobu zápisu známek všemi vyučujícími
do SISu. Z další diskuze ohledně hodnocení a zápisu známek ze zkoušek vyplynulo, že
studenti, kteří se do předmětu zapíší, částečně ho absolvují a nesplní povinnosti kurzu,
získají od vyučujícího „nesplnil“
studentům se musí zapisovat každý pokus uspět u zkoušky
v případě jakékoli jiné známky než „4“ nelze jít na další termín
Tyto instrukce budou shrnuty v novém opatření děkana, které dle slibu proděkana pro studijní
záležitosti bude zveřejněno cca do 1 měsíce.
4/ informace o doktorském studiu – Prof. Ing. Jan Ámos Víšek, CSc.
Do PhD studia bylo do 1. ročníku nově přijato 22 studentů, ve 2.- 8 ročníku máme 66 studentů, je
jmenováno 37 školitelů.

Na jaře 2013 proběhne kontrola akreditační komise, po níž by mělo v případě úspěchu následovat
pokračování akreditace programu.
Každoročně jsou kontrolovány individuální studijní plány studentů, pokud neplní povinnosti, je
jim sníženo stipendium na polovinu a dostanou cca 1- 2 semestry k nápravě. Teprve poté mohou
být ze studia vyloučeni.
V současné době probíhají nebo jsou v plánu 4 malé obhajoby a 2 velké obhajoby. Od roku 2007
absolvovalo PhD studium 24 studentů. Jiné školy tlačí studenty do publikování dizertací, u nás se
snažíme motivovat studenty k publikování již od počátku PhD studia. Na rozdíl od jiných škol
máme vyšší mobilitu studentů a účast na konferencích.
Veškeré instrukce jsou na webu v dokumentu „Handbook for Doctoral Students‘‘.
Dle Jiřího Nováka, Ph.D máme problém s uplatňováním nástrojů na horší PhD studenty a naopak
uplatňujeme restriktivní nástroje na dobré PhD studenty, zejména v požadavku na přepracování
DP do working paperu.
Prof. Ing. Jan Ámos Víšek, CSc v diskusi k tomuto tématu odpověděl, že přepracování DP do
working paperu považuje za klíčový první krok k samostatné výzkumné činnosti a publikování.
Prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc. navrhuje, aby se sledoval pohyb našich studentů studujících
mgr. programy v zahraničí a byla snaha o využití jejich zkušeností zpětně po jejich návratu např.
pro PhD studium.

Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

