PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2013/14
Dne: 20.2.2014
Účast:
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
prof. Ing. Karel Janda M.A. , Dr., Ph. D.
Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc.
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Jiří Novák, Ph.D.
PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Michal Bauer, Ph.D.
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.
Mgr. Magda Pečená Ph.D
Ing. Irena Kemény
Ing. Karel Sladký, CSc.
Petr Janský, M.Sc.
Mgr. Michal Paulus
Ing. Ivo Koubek
Ing. Eva Svitáková
Ondřej Dočkal
Bc. Hana Hejlová

Omluvili se:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., Doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D, PhDr. Ing. Petr Jakubík Ph.D.,
PhDr. Adam Geršl , Ph.D., PhDr. Jana Votápková, Ph.D., PhDr. Natálie Švarcová Ph.D., prof.
Mgr. Kateřina Šmídková Ph.D, MA., Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Lucie Bryndová, PhDr. Jiří
Kameníček, CSc., Doc. Roman Horváth, Ph.D., PhDr. Jaromír Baxa, PhDr. Jiří Kukačka , Mgr.
Lukáš Rečka , Bc. Josef Málek, Ing. Barbara Pertold-Gebická Ph.D., Tomáš Hulle, Ing. Petr
Balcar MSBE, PhDr. Jakub Seidler Ph.D., prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

1/ Zahájení
PhDr. Martin Gregor, Ph.D. zahájil plénum, uvítal přítomné a popřál úspěšné zahájení LS
2013/14. Uvedl, ţe v nejbliţší době budou probíhat důleţité re-akreditace, vznikne navíc nová
bakalářská anglická akreditace společná pro více oborů.
Kaţdý semestr zde bude na IES cca 5 bakalářských studentů z USA jako hostů v rámci
společného programu s CERGE (UPCES), v budoucnu není vyloučené, ţe počet bude aţ cca 15.

Chystá se úprava webových stránek IES, v budoucnu bude fungovat hlavně pro lidi zvenku.
Univerzitní webová platforma SIS UK by měla fungovat především pro studenty a vyučující.
Toto rozlišení se týká zejména prezentace obsahů kurzů.
Na podzim 2014 se připravuje mezinárodní INFER workshop.
2/ Propagace – Ing. Eva Svitáková
Úspěšně funguje komunikace na Facebooku a Twitteru.
V budoucnu se přistoupí k nové korporátní identitě institutu, bude se hodně pouţívat znak UK.
Za účelem oslovení potenciálních studentů pro obory BEF a MEF proběhla řada návštěv
mezinárodních gymnázií, probíhá spolupráce s UJOP.
Zatím nebyla dokončena distribuce propagace na universitách v Azerbajdţánu a Kazachstánu,
jsou zde určitá úskalí.
Bude vytištěna nová reprezentativní broţura IES (booklet) v angličtině.

3/ informace z oblasti vědy - Mgr. Ondřej Daniel Ph.D.
Mgr. Ondřej Daniel Ph.D. aktuálně zpracovává přehled grantových zdrojů relevantních pro IES
FSV UK, v tomto přehledu budou všechny aktuální výzvy v oblasti vědy. Za IES bude
vystupovat jako koordinátor této činnosti. V následujících dnech všichni přehled obdrţí.

4a/ informace o bakalářském studiu –– Doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Na BC SZK v lednu 2014 byly přihlášeni 3 studenti, všichni absolvovali.
Nejbliţším cílem je zvýšit úroveň bakalářských prací, za tímto účelem ţádá všechny vyučující:
a/ aby doplnili do SISu témata BP
b/ aby vypisovali do SISu témata, která jsou zpracovatelná vzhledem k obsahu výuky na IES a
kde jsme tudíţ schopni objektivního hodnocení
c/ aby se kladl důraz na korektnost metody, ať je sloţitá či jednoduchá; kategorie přínosu
znamená cokoli, co je nad rámec toho, co má umět standardní absolvent, ať uţ jde o metodický
nebo obsahový přínos

4b/ informace o placeném programu BEF – RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Informoval o počtu studentů BEF (1. ročník 6 studentů, 2. ročník 6 studentů, ve 3. ročníku jsou
3 studenti před SZK a 3 stáţisti).
Pokud se týká Matematiky I, absolvovalo 12 lidí (6 v 1. ročníku a 6 v 2. ročníku), diametrální
rozdíl mezi úrovní matematiky mezi českým a anglickým programem není.
Pro všechny studenty placených oborů se na AR 2014/15 chystá speciální seznamovací setkání
za spolupráce s OZS FSV. Rovněţ zde zazněl návrh, aby pro tyto studenty proběhl DOD v září
2014.
Informoval o několika stíţnostech ohledně nostrifikací, týkajících se nákladnosti soudních
překladů, striktních předpisů a vleklého vyřizování. Ţádá prof. Mejstříka, zdali by nemohl
pomoci v součinnosti s RUK prosadit zmírnění nostrifikací.

Na AR 2014/15 je v tuto chvíli 21 on-line podaných přihlášek na BEF.
5a/ informace o magisterském studiu – Prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Zvyšuje se počet končících studentů, na obhajoby se stanoví obvykle 2 podkomise. Při výjezdech
si studenti volí často předměty, které v našich studijních programech nejsou, pak bývá problém
s jejich uznáním. Proto je s proděkanem Soukupem projednaná výjimka, i kdyţ SIS uvádí
„nesplněn“ potřebný počet kreditů.
Čekají nás reakreditace mgr. studia, otázkou je, zda-li nezavést některé změny, např. sníţení
počtu specializací ze 3 na 2 a to na finance na jedné straně a ekonomie na straně druhé.
5b/ informace k placenému programu MEF - Jiří Novák, Ph.D.
Na programu MEF studuje celkem 55 studentů, 27 v 1. ročníku, 21 v 2. ročníku, ostatní jsou
ve 3. a 4. ročníku.
První ročník dobře prospívá (průměrně mají 30 kreditů za semestr).
Dosud dobře probíhala spolupráce s Ministerstvem školství, v 1. ročníku máme 13 vládních
stipendistů, v 2. ročníku jich je 15. Stipendijní program nicméně navzdory našim snahám končí,
čímţ postupně klesne počet stipendistů aţ na nulu.
Naší novou koordinátorkou placených oborů na FSV bude Tereza Novotná.
6/ informace o doktorském studiu – Prof. Ing. Jan Ámos Víšek, CSc.
K dnešnímu dni máme 83 aktivních PhD studentů, 21 studentů má přerušeno, neboť čekají na
doktorské zkoušky. Celkem je doktorských studentů 104.
Máme 35 školitelů, 2 jsou externí.
Kaţdý rok je potřeba sestavit nové komise pro vstup do CDS, neboť část členů končí. V ZS
probíhá kampaň GAUKu na nové projekty, poté se sestavuje rozpočet.
Pozval přítomné na obhajoby PhD studentů během roku.
7/ Různé
Platí zákaz zveřejňování známek na webu, stejně jako zákaz rozesílání známek hromadně
mailem. Chystá se úprava modulu v SISu, která umoţní nahlíţení na výsledek kaţdého studenta
zvláště.
Ondřej Dočkal, zástupce E-klubu vysvětlil, proč je obtíţné překlopení všech materiálů E-klubu
do angličtiny.
Proběhla diskuse o účasti studentů anglických programů (zejména BEF) na seznamovacím kurzu
E-GO. V tomto bude probíhat další jednání mezi vedením IES a E-klubem jako organizátorem EGO.
Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: PhDr. M. Gregor, Ph.D.

