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Tým studentů IES FSV UK po úspěchu ve finále CFA Research Challenge

» Vážení čtenáři,

V dnešní době pravděpodobně nenaleznete školu, která by se více či méně
nechlubila “internacionalizací”. Jak ale
rozlišit mezi případy, kdy jde o byrokratické klišé a případy, kdy se skutečně
přejímá nejlepší praxe ze zahraničí? Pro
spolehlivé rozlišení je nezbytné podívat se na konkrétní aktivity v detailu.
Proto se letošní vydání newsletteru
podrobně věnuje našim mezinárodním
aktivitám, ať už jde o mezinárodní studium, výzkum, konference či kariérní
příležitosti.

Před pěti lety jsme přijali velmi novátorské hodnocení, které bylo založeno
na tehdy již vyvinutých, ale ne tolik známých rekurzivních impaktních faktorech.
Na rozdíl od prostých impaktních faktorů
zohledňují rekurzivní impaktní faktory
význam citujícího časopisu v celé síti časopisů; časopisy, které jsou citovány celkově méně, ale významnými časopisy,
získávají větší váhu a naopak.

Úvodník má ale jinou tvář. Četné detaily zevnitř vydání se snažím vyvážit
obecnější perspektivou, totiž vysvětlením, jaké jsou naše mezinárodní aspirace a jak se jich snažíme dosáhnout.

Shodou okolností v té době – pochopitelně nezávisle na nás – i jiné uznávané školy přijaly hodnocení založené
na rekurzivních impaktních faktorech.
Příkladem je Tinbergen Institute, což je
holandská instituce zaměřená na pokročilé studenty a výzkum, zahrnující
tři přední holandské univerzity.

Protože jsme škola, která byla a je významně orientovaná na mezinárodně
uznávaný výzkum, naši významnou vizitkou je úroveň našeho výzkumu. Tím
se především myslí význam odborných
časopisů, kde publikujeme. Úroveň
časopisů stanovuje kvantitativní hodnocení časopisů, které se pak promítá
do individuálního hodnocení výkonu.

Po pěti letech sbírání zkušeností se
ukázalo, že naše aspirace se v čase zvýšily a hodnocení by mělo vyšší ambice
odrážet. Proto jsme se rozhodli hodnocení upravit ohledně parametrů tak,
aby kladlo ještě vyšší váhu na vysoce
respektované časopisy. Doufáme, že
za pět let budeme sbírat čerstvé plody
tohoto rozhodnutí.

Už v této chvíli ale sbíráme plody naší
strategie mezinárodně uznávaného výzkumu.
Důležitá jsou například úspěšná habilitační a jmenovací řízení našich kolegů
na Univerzitě Karlově, k čemuž je vždy
potřeba jak dostatečný rozsah a mezinárodní kvalita publikací, tak i podpora
uznávaných ekonomů z celého světa.
Konkrétně letos se tři naši kolegové
stali docenty, další tři kolegové mají
úspěšně probíhající habilitační řízení
a jeden kolega očekává jmenování profesorem ekonomie.
Z historie naší školy nepamatuji podobně úspěšný rok.
Inspirativní čtení
Vám přeje

Martin Gregor
ředitel IES FSV UK
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» PŘEHLED ZPRÁV
NEJMLADŠÍ DOCENTI NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

V květnu 2016 se tři naši kolegové stali docenty Univerzity Karlovy v oboru ekonomické teorie. Gratulujeme tímto Julii Chytilové, Ladislavu Krištoufkovi a Tomášovi
Havránkovi (zleva) k dosaženému titulu. Zajímavostí je, že dvěma našim kolegům
bylo v době jmenování 31 let a patří tak mezi nejmladší jmenované docenty na UK.

MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ
AP TESTY MOHOU VYUŽÍT
I NAŠI STUDENTI
Díky nově navázané spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež mohou
nyní zájemci o bakalářské studium
na IES FSV UK využívat také výsledků
z mezinárodně uznávaných Advanced
Placement (AP) testů. IES FSV UK bude
používat výsledky AP testů pro přijímací řízení na bakalářský obor „Ekonomie
a finance“ a rovněž k uznání některých
povinných kurzů v bakalářském programu.
„College Board je velmi potěšen, že se
Institut ekonomických studií z Univerzity
Karlovy, která je jednou z nejstarších evropských univerzit, přidal k dalším více
než 700 univerzitám po celém světě, které
již AP testy uznávají. V roce 2016 skládali
studenti AP testy ve více než 120 zemích.“
řekla Judith Hegedus, mezinárodní
ředitelka College Board, která administruje AP testy celosvětově.

NOVÁ FORMA STÁTNÍCH
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
Od letošního akademického roku budou studenti ukončovat studium pouze obhajobou své bakalářské nebo
diplomové práce. Díky tomu dostane
obhajoba u státní závěrečné zkoušky
větší prostor. Studenti nejprve budou
muset v časovém limitu 15 minut prezentovat své výzkumné téma, použitou
metodologii a výsledky, k nimž dospěli.
Poté bude následovat diskuze s tříčlennou odbornou komisí. Nová forma státnic se týká studentů, kteří nastoupili
do studia v roce 2015/16 nebo později.

JSME NEJLEPŠÍ
JIŽ POPÁTÉ V ŘADĚ
Stejně jako v předchozích čtyřech letech je i v roce 2016 IES FSV UK nejlepší ekonomickou školou v ČR podle
žebříčku Hospodářských novin. Prvenství jsme obhájili především díky silnému mezinárodnímu charakteru školy.
Dalšími hodnotícími kritérii byly např.
individuální přístup ke studentům, výběrovost školy, vědecké výsledky nebo
spolupráce s potenciálními zaměstnavateli absolventů. Právě zaměstnavatelé považují obhajobu prvenství
v žebříčku za jeden z relevantních ukazatelů při porovnávání vzdělání jednotlivých uchazečů.

KAM PO IES?
Pro naše studenty pořádá IES FSV UK
pravidelné setkání se svými absolventy
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v rámci panelových debat Kam po IES?
V letním semestru 2015/16 proběhla zahajovací víceoborová panelová
diskuze. Pro velký úspěch brzy následovala další diskuse s absolventy
z konzultačních společností. V zimním
semestru 2016/17 následuje veřejný
sektor a bankovnictví. Absolventi s našimi studenty sdílí své zkušenosti, hovoří o svých pozicích i o očekáváních,
se kterými do práce nastupovali.
Úvodní debata představila několik
oborů najednou a umožnila tak studentům lépe pochopit specifika jednotlivých sektorů. Své zkušenosti přišli
předat mladší i starší absolventi. Hovořili o tom, jak se měnila jejich pracovní
náplň v průběhu let a jaký vývoj kariéry
lze očekávat v daném sektoru. Důležité
pro studenty jsou také informace o náboru nových členů, nebo co dokáže
zvýšit šance při přijímacím řízení.

Již pravidelně se v lednu a červnu otevírají dveře našeho institutu pro zájemce o studium českých programů.

STÁŽE PRO STŘEDOŠKOLÁKY

V roce 2017 se opět budeme těšit na setkání s novými uchazeči ve dnech
6. ledna a 9. června, vždy od 9:00.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Tradicí se již také stal zářijový den otevřených dveří pro zájemce o studium
anglického bakalářského programu Bachelor in Economics and Finance.
Součástí programu byly vždy ukázky přednášek, možnost pohovořit si se
současnými studenty či společná prohlídka budovy.

V letošním roce jsme zahájili spolupráci s gymnáziem Nový PORG v podobě
stáží pro vybrané středoškolské studenty. Ti se podílí na přípravě bakalářských prací.
Cílem stáží je propojit středoškolské
studenty s našimi studenty a vyučujícími a nechat středoškoláky, aby si
vyzkoušeli specifika vysokoškolského
studia se všemi výhodami i nástrahami.
„Tato zkušenost pro mne byla klíčová i při
výběru mého pomaturitního směřování.
Při konzultacích s docentem Cahlíkem
jsem se ujistil, že svět ekonomie a financí
jsou pro mě opravdu tím pravým oborem.
Rozhodl jsem se přihlásit právě na IES FSV
UK, neboť jsem si mohl být po této zkušenosti jistý, že je to kvalitní škola se skvělými kantory.“ Josef Tajovský
„Stáž na IES mne především naučila
pracovat s daty a uvedla mě do světa
reálné ekonomie. Předtím, než jsem se
stáží začal, jsem z ekonomie znal pouze
teorie a obecné poučky, které jsem se učil
ve škole a na různých kurzech. Spolupráce
na bakalářské práci mi umožnila objevit
reálná ekonomická data, zajímavé zdroje a hlavně mne naučila je analyzovat
a interpretovat. Určitě bych podobnou
stáž doporučil komukoli, koho ekonomie
zajímá a chce se jí věnovat i v budoucnu.“
Petr Jeníček

11. září v odpoledních hodinách pak bude připravený program pro zájemce o studium anglického programu Bachelor in Economics and Finance.
Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky.

EKONOMIE MŮŽE OSLOVIT I DĚTI
Sedmého září se na pražském Vítězném
náměstí uskutečnil další ročník popularizační přehlídky vědy a techniky Festival vědy.
Náš institut na stánku FSV UK přiblížil
hravou formou mladým návštěvníkům
– školákům a středoškolákům – svět
ekonomie a matematiky.
Tyto oblasti jsme představili návštěvníkům díky několika stolním hrám
a dětským knížkám, na jejichž tvorbě se
podíleli naši absolventi.

ZDRAVĚJŠÍ OBČERSTVENÍ
V suterénu budovy IES byl na přání studentů obměněn sortiment občerstvení
v automatech.
Studenti nyní mohou vybírat ze zdravějších potravin a také kávovar nabízí
kvalitnější kávu.
V budoucnu se naši studenti mohou
také těšit na pítko na pitnou vodu.
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» ÚSPĚCHY

Cena Google pro talenty datové žurnalistiky

Tým studentů IES přivezl z Říma 3. místo v soutěži
Rotman European Trading Competition

Naši studenti Lucie Kraicová, Katarína Líšková, Marek Hauzr a Martin Hronec pod vedením Luboše Hanuse na konci srpna
reprezentovali náš institut na Rotman European Trading Competition 2016. V průběhu soutěže jednotlivé týmy obchodují na simulovaném trhu s finančními nástroji. Z Říma přivezl tým IES skvělé třetí místo mezi 29 týmy z celé Evropy. Porazili mimo jiné
i London Business School, Copenhagen Business School či University of Economics and Business ve Vídni.
Získali jste vynikající třetí místo. Měli
jste ambice umístit se mezi vítězi, nebo
to bylo příjemné překvapení?
Jeden z cílů bylo samozřejmě obsadit co
nejlepší pozici, ale třetí místo jsme nečekali. Předně jsme si chtěli vyzkoušet
věci, ke kterým se v běžné praxi normálně nedostaneme, získat zkušenosti, ale
hlavně jsme se chtěli bavit.
Jak probíhala samotná soutěž? I podle
fotografií jde vlastně o simulaci reálných
podmínek na trhu s různými finančními
instrumenty?
Soutěž byla rozdělená do několika kol
(cases), ve kterých probíhaly různé typy
simulací trhu.
V prvním kole se jednalo o simulaci
trading pitu, kde si jednotliví účastníci
museli fyzicky najít protistranu a obchodovat přímo s ní (podobně jako v dřívějších dobách obchodování).
Ve zbylých čtyřech kolech se obchodovaly bondy, forwardy na elektřinu se
simulací spotřeby i nabídky v závislosti
na okolním světě, dále různě volatilní

akcie takřka bez market-makera (účastníci tvořili trh) a akcie, u kterých cena
závisela na aktuálním riziku, čase a různých zprávách, které je popisovaly. Každý ze čtyř případů měl několik podkol,
která trvala po 10-15 minutách a výsledné pořadí určil průměr z jednotlivých
umístění.
Jak jste se na soutěž připravovali?
Hlavní částí přípravy bylo studování
zadání a příprava modelů. Měsíc před
soutěží byly spuštěny zkušební servery,
kde jsme si mohli zkusit všechny cases
kromě Quantitative Outcry, který jsme
poprvé reálně zažili až v Římě. V případě
obchodování s elektřinou, kde byl trh
tvořen jenom účastníky, byla pořadatelem organizována speciální přípravná
kola před soutěží. Nakonec jsme v soutěži použili jen jeden z připravených
modelů, ostatní modely buď nebyly
potřeba, protože se některé věci po zkušenostech daly počítat rychleji z hlavy,
nebo model v dané simulaci dával nepřesné predikce.

Splnila soutěž Vaše očekávání? Jaká
byla mezi jednotlivými týmy atmosféra?
Soutěž daleko předčila naše očekávání.
Některé věci, které se na simulovaném
trhu děly, by se v reálném světě spíše
nestaly, ale na to, že to byly simulace,
tak byly velice dobré. Také jsme neočekávali, že fyzické obchodování bez
počítače v “trading pitu” bude taková
zábava a nakonec v něm obsadíme 3.
místo. Jsme velice rádi i za první místo
v Interest Rate Case připraveném EIB Institutem. Celkově byla soutěž skvěle organizována a atmosféra mezi týmy byla
napůl soutěživá a napůl přátelská.
Co byste doporučili případným zájemcům o účast v dalším ročníku?
Měli by se aktivně zajímat o trading
a portfolio management. Důležitá je
i příprava a trénink obchodování přímo
na platformě Rotman Interactive Trader,
která se používá při tradování i na soutěži. Co se týče soutěžení, tak hlavně si
to užít a vědět, že zdravý rozum je někdy
víc než komplikované modely.

Začátkem května si dva naši studenti odnesli prestižní ocenění ze soutěže Novinářské ceny 2015, kterou
pravidelně udílí Nadace Open Society Fund. Adam Nedvěd a Tomáš
Ducháček získali Cenu Google pro
mladé talenty datové žurnalistiky
za projekt „Kontrola veřejných zakázek před ÚOHS“, která vycházela z jejich bakalářských prací pod vedením
Jana Soudka a Jiřího Skuhrovce.
Citujeme výrok poroty: „Porota ocenila studenty IES FSV UK za atraktivní
projekt, který má potenciál přinést
svěží úhel pohledu na agendu veřejných zakázek. Jejich přístup je
z odborného hlediska velmi kvalitní,
tématu se už pečlivě věnovali, rozumějí mu a jsou připraveni ho nadále rozvíjet. Spojení se zkušenými
datovými analytiky a novináři otevírá možnost, že se ukáží nová zjištění
ohledně dynamiky fungování Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.“
Adam Nedvěd a Tomáš Ducháček
Můžete nám trochu popsat váš projekt?
A: Náš projekt vychází z našich bakalářských prací, ve kterých jsme se
věnovali agendě Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. Základem mé práce bylo
automatizované stahování všech relevantních rozhodnutí ÚOHS mezi lety
2006 a 2015, identifikace jejich účastníků a předmětných veřejných zakázek,
klasifikace výsledků rozhodnutí a propojení těchto dat s daty o veřejných
zakázkách a o soutěžitelích. S takovouto databází lze lépe hledat odpovědi
na zajímavé otázky, jako například jestli
se neúspěšným soutěžitelům vyplácí
nepodloženě napadat zadavatele veřejných zakázek.
T: Já jsem se tomuto tématu věnoval
na menším vzorku pouze několika let,
už jen proto, že většina mých dat byla
získána ručním sběrem, zato jsem se
více zaměřil na detail a na právní aspekty celé oblasti. V rámci společného
projektu jsme pak mohli spojit Adamovi schopnosti automatického zpracování dat s mým přístupem zaměřeným
na detail.
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Studenti IES FSV UK zleva: M. Hronec, L. Kraicová, L. Hanus, K. Líšková, M. Hauzr

Porota ocenila mimo jiné pečlivou přípravu a hlubokou znalost tématu. Jaká
příprava projektu předcházela?
A: Jelikož jsme studiu fungování ÚOHS
a sestavování datasetu věnovali značné
úsilí při přípravě našich bakalářských
prací, nechtěli jsme, aby naše práce
jen tak zapadla. Proto jsme se rozhodli
na tématu dále pracovat a připravit výstupy i pro širokou veřejnost.
T: Zároveň však platí, že na projektu jsme v době od podání přihlášky
do soutěže odvedli ještě mnoho práce. Asi i proto jsme mohli být oceněni
za dobrou přípravu projektu, což nás
samozřejmě těší, zároveň jsme splnili
pravidla soutěže, která umožňují přihlásit pouze nedokončené projekty.
A kdy se můžeme těšit na zveřejnění výsledků celého projektu?
A: Momentálně pracujeme pod vedením Jiřího Skuhrovce na první z řady
studií, které budeme na téma fungování
ÚOHS ve věci veřejných zakázek vydávat. Časem by také mělo dojít na publikaci článků nebo reportáží v rádiu, která
by měla vznikat pod odbornou pomocí
redaktorů Českého rozhlasu.

T: Ačkoli nás téma našeho projektu nepřestává bavit, je nám zároveň jasné, že
pro širokou veřejnost může být značně
vzdálené a nesrozumitelné. Proto je důležité vybrat i takový komunikační kanál, který najde své obecenstvo.
Můžete prozradit, jaké další poznatky
očekáváte při dalším rozpracování tématu?
A: V první řadě je priorita publikovat
základní ukazatele efektivity fungování
ÚOHS. Soustředíme se na to, jak moc si
soutěžitelé stěžují, jestli si častěji stěžují na zakázky v konkrétních oborech
nebo na zakázky dotované z fondů
EU, případně jak dlouho rozhodování
ÚOHS trvá. Rádi bychom ale šli v našich
analýzách ještě dále, potenciál ukrytý
v našich datech je velký.
A jaké jsou vaše další plány do budoucna?
A: Napsat kvalitní diplomovou práci.
T: Dokončit studium na Právnické fakultě UK, možná se i nadále zabývat
tématem veřejných zakázek.
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» VÝZKUM V ROCE 2016

Mladý ekonom roku 2015
Naši absolventi a studenti
skvěle uspěli v soutěži Mladý
ekonom roku 2015 pořádané každoročně Českou společností ekonomickou. Jakub
Matějů v soutěži zvítězil se
svou prací „Limited Liability,
Asset Price Bubbles and the Credit Cycle: The Role of Monetary
Policy“ a Ján Palguta se s prací
„Political Rent-Seeking in Public
Procurement: Evidence from the
Entry of Political Challengers at
Electoral Thresholds“ umístil

třetí. Oba absolvovali magisterský program na IES FSV UK
a nyní působí na CERGE-EI.

Kvalitní výzkum na IES FSV UK významně posiluje naši pověst elitního vědeckopedagogického pracoviště. Publikace našich členů se pravidelně objevují ve světových impaktovaných časopisech. Kvalita výzkumu je také podpořena hodnocením v nejrozsáhlejší databázi akademických ekonomů na světě RePEC. Zde se v rámci ČR pravidelně umisťujeme na 3. místě hned za Českou
národní bankou a CERGE-EI.

Cenu Karla Engliše si za práci „No to Euro, Yes to Interventions: Were Policymakers
Right?“ odnesl náš student
David Svačina a Čestné uznání prezidenta společnosti obdržel náš student Miroslav
Palanský za práci „Political
Connections and Public Procurement: Evidence from the
Czech Republic“.

I v žebříčku nejlepších českých ekonomů se v první desítce v současnosti umísťuje pět výzkumníků působících na IES FSV UK
(prof. Evžen Kočenda, doc. Tomáš Havránek , doc. Roman Horváth, dr. Marek Rusnák a dr. Zuzana Havránková).
Rádi bychom Vám zde představili nejvýznamnější naše publikace z roku 2016.
Havránek, T., Horváth, R.,
Zeynalov, A. (2016)
David Svačina (vpravo)

Dva studenti IES získali cenu Josefa Vavrouška
V 21. ročníku soutěže o Cenu
Josefa Vavrouška, kterou každoročně vyhlašuje děkan Fakulty sociálních věd, uspěli také
dva naši studenti.
V kategorii bakalářských prací
získal Jan Málek 2. místo. V kategorii magisterských prací získal Miroslav Palanský 3. místo.
Soutěž je zaměřena na studentské a vědecko-výzkumné
práce, které se věnují nejrůz-

nějším aspektům problematiky
trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška.
Soutěží studenti ze všech vysokých škol v České republice.

Náš článek zkoumá, jaký je skutečný
efekt a proč se výsledky předchozích
studií tolik liší. Ukazujeme, že skutečný
dopad je sice záporný, ale blízko nule.
Výsledky se mezi studiemi liší kvůli několika faktorům, například zda je v dané
studii zahrnuta výše investic a kvalita
institucionálního prostředí a o jaký typ
přírodního bohatství se jedná.

Ocenění studenti a vyučující
na slavnostním předávání
cen J. Vavrouška

disciplíny, stolní fotbal, velmi
úspěšný lasergame či neobvyklý pubquiz a „beerpong“,
IES nezklamal a umístil se
na skvělém děleném prvním
místě společně s Institutem
mezinárodních studií.

Jaký má dopad přírodní bohatství jako
ropa, nebo zemní plyn na dlouhodobý
ekonomický růst?
Předchozí studie na toto téma poskytují velmi rozporuplné výsledky. 40 %
studií dokumentuje záporný efekt přírodního bohatství na ekonomický růst,
40% nulový efekt a 20 % kladný efekt.

1. místo pro IES ve fakultním
studentském pětiboji
V letošním roce se poprvé
uskutečnil fakultní pětiboj
za účasti všech pěti institutů FSV UK. Studenti změřili
své síly v několika tradičních
i méně tradičních disciplínách. Ať už šlo o sportovní

Natural Resources and Economic
Growth: A Meta-Analysis, World
Development, 88, 134-151.

Havránek, T., Havránková, Z. (2016)

Havránek, T., Žigraiová, D. (2016)

Do Borders Really Slash Trade?
A Meta-Analysis, IMF Economic
Review, forthcoming

Bank Competition and Financial
Stability: Much Ado About Nothing?,
Journal of Economic Surveys,
forthcoming

Existence mezinárodních hranic snižuje obchod mezi zeměmi, i když dané
země mají celní unii a používají stejnou měnu. Ekonomové se ale na přesné velikosti tohoto efektu neshodnou.
Proto bývá tento efekt zařazován mezi
nejvýznamnější hádanky mezinárodní
ekonomie. Velikost vlivu hranic na obchodní výměnu hrála důležitou roli
například v debatě předcházející referendu o nezávislosti Skotska.
Autoři článku za použití nejmodernějších dostupných dat a metod ukazují,
že efekt hranic je výrazně menší, než se
většina ekonomů domnívá. Efekt je stále značný v případě rozvojových zemí;
naopak u vyspělých zemí mají mezinárodních hranice minimální dopad
na obchodní výměnu.

Ekonomové mají rozporuplné názory
ohledně vlivu konkurence v bankovním
systému na finanční stabilitu. Na jedné
straně může zvýšená konkurence tlačit
banky k tomu, aby ve snaze o vyšší ziskovost více riskovaly. Na druhé straně
může nedostatek konkurence motivovat banky ke spolehnutí se na pozici
„too big to fail“ a méně obezřetnému
chování.
Autoři této studie analyzují všechny
dostupné empirické odhady tohoto
efektu. Ukazují, že výsledky závisí systematicky na zvolené definici finanční stability a soutěže mezi bankami,
stejně jako konkrétní použité metodě.
Po očistění o efekty publikační selektivity a chyb měření autoři dokládají,

Vítězný pohár
z Pětiboje FSV UK

Naši studenti vítězi národního kola
CFA Research Challenge
Začátkem února vybojoval tým složený ze studentů IES FSV UK (Pavel Růžek,
Tomáš Juchelka, Robert Kaplan, Robert Ševinský a Ondřej Sláma) vítězství
v národním kole prestižní mezinárodní soutěže CFA Research Challenge,
jejímž cílem je umožnit studentům
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ekonomických fakult vyzkoušet si práci investičního analytika. Úkolem bylo
ohodnocení Unipetrolu a sepsání reportu a jeho následná prezentace. Díky
výhře v národním kole mohl náš tým
na jaře odjet reprezentovat Českou republiku do regionálního kola v Chicagu.

Vysoká kvalita reportu se potvrdila
i v Chicagu, kde získali nejvíc bodů z šesti
univerzit ve své skupině. V Chicagu pak
bylo celkem 106 univerzit z celého světa. Vítězové regionálních kol se nakonec
utkali v globálním finále, ze kterého vzešel jeden vítězný tým.
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že literatura jako celek neukazuje
na žádný významný vztah mezi soutěží
na bankovním trhu a finanční stabilitou.
Bauer, M., Bartoš, V.,
Chytilová, J., Matějka, F. (2016)
Attention Discrimination: Theory
and Field Experiments with
Monitoring Information Acquisition,
American Economic Review, 106(6),
1437-75.
Porozumění příčin, proč lidé diskriminují na základě etnické příslušnosti, pohlaví a dalších skupinových atributů, je
jedním z ústředních témat v ekonomii
a dalších společenských vědách.
Autoři této studie se zaměřují na to, že
znalost skupinové příslušnosti může
ovlivnit úroveň pozornosti. Na trhu práce to může vést k tomu, že personalisté
neotevřou životopis uchazeče ze znevýhodněné skupiny, nebo si jej přečtou
velmi rychle. Tato „diskriminace v pozornosti“ může násobit diskriminaci
v rozhodnutí, zda uchazeče přijmout či
nikoliv.
Predikce modelu autoři testují pomocí
tří ekonomických experimentů v České
republice a v Německu, v nichž emailem odpovídají na nabídky zaměstnání a pronájmu a náhodně mění jméno
uchazeče signalizující jeho etnickou
příslušnost.

Novým prvkem v designu experimentů je implementace nástrojů na měření procesu rozhodování, konkrétně
monitorování toho zda a jak pozorně
si zaměstnavatelé přečtou životopis
uchazečů o zaměstnání a nájemci informace poskytnuté uchazeči o pronájem.
Výsledky ukazují, že systematická diskriminace vzniká velmi brzy, již během získávání informací o uchazečích,
a mohou pomoci vysvětlit, proč je lidský kapitál minorit na trhu práce méně
doceněn.
Bauer, M., Blattman, C., Chytilová, J.,
Henrich, J., Miguel, E., Mitts, T. (2016)
Can War Foster Cooperation? ,
Journal of Economic Perspectives,
20(3), 249-274.
Tento článek diskutuje a zpětně analyzuje výsledky výzkumu o efektu válek
na sociální a poltické chování. V posledních deseti letech nalezlo téměř 20 studií z více než 40 zemí světa, založených
na detailních dotazníkových šetřeních
a behaviorálních experimentech, silný a přetrvávající vzorec: prožitek válečného konfliktu zvyšuje spolupráci
na lokální úrovni, včetně účasti na komunitních akcích a prosociálního chování.
Zatímco válka má mnoho negativních
dopadů na jedince a společnost, výsledky naznačují, že má také pozitivní

dopad na lokální spolupráci a zapojení
v občanské společnosti. Zvýšená skupinová soudržnost však nemusí nezbytně
znamenat přetrvávající mír, neboť prožitek války zvyšuje především prosociální chování směrem ke členům vlastní
skupiny a může prohlubovat tenze
mezi skupinami.
Cingl, L., Cahlíková, J. (2016)
Risk Preferences under Acute Stress,
Experimental Economics
Ekonomická
rozhodnutí
učiněná
za normálních podmínek a pod stresem
se mohou zásadním způsobem lišit, jak
ukazují autoři této studie na vztahu k riziku.
Za pomoci standardní psychologické procedury byl vyvolán akutní stres
u poloviny ze 140 účastníků experimentu, jejichž chování v jednoduché
úloze měřící rizikovost chování pak
bylo porovnáno s druhou, kontrolní
skupinou. Hlavním výsledkem je, že
rozhodnutí mužů ve skupině pod stresem byla výrazně méně riziková, než
v kontrolní skupině, přičemž u žen byl
pozorován podobný efekt, ale menší
a statisticky nevýznamný.
Tato studie tak mimo jiné ukazuje, že
předpoklad stálosti preferencí je za určitých podmínek příliš silný a v ekonomických teoriích pracujících s rizikem
by se tento fakt měl zohlednit.

» KONFERENCE

Na podzim proběhly dvě mezinárodní konference, na jejichž organizaci se
podílel i náš institut – Výzvy pro finanční stabilitu v Evropě a ECOCEP.

Energy and Climate Economic
Modeling
Začátkem listopadu zorganizovala
Univerzita Karlova (IES FSV UK a Centrum pro otázky životního prostředí
UK) a VŠE 18. ročník mezinárodní konference Energy and Climate Economic Modeling. Tato konference byla
součástí projektu ECOCEP (Economic
Modeling for Climate-Energy Policy).
Hlavními přednášejícími byli Robert
Cairns (McGill University), Rick van

Rick van der Ploeg, Oxford University

Challenges for Financial
Stability in Europe
Začátkem října se v prostorách České národní banky uskutečnila dvoudenní konference „Challenges for Financial Stability in Europe“ (Výzvy pro
finanční stabilitu v Evropě), kterou Česká národní banka spolupořádala společně s IES FSV UK. Konference se zaměřila na témata současných problémů
spojených s finanční stabilitou v Evropě.
Hlavním přednášejícím byl Jon Danielsson, profesor na London School of
Economics a ředitel Systemic Risk Center tamtéž, se kterým Vám zde přinášíme rozhovor.

V Praze jste byl jako akademik už jednou a to před pěti lety. Co bylo hlavním
důvodem Vaší tehdejší návštěvy?
Před pěti lety jsem ve stejné budově, totiž v České národní bance, hovořil o hospodářské politice v Evropě. Samozřejmě
jsem pak také využil možnosti stát se
na chvíli turistou, protože Praha je fantastické město. Když se znovu naskytla
příležitost se do Prahy vrátit, velmi rád
jsem pozvání přijal.
Můžete nám trochu přiblížit svůj výzkum?
Zajímá mne hlavně finanční stabilita
a systémové riziko, např. jak stabilní je
finanční systém, jakým nebezpečím
čelí a jak finanční systém kontrolovat
a regulovat. Zkoumám, jak se dá minimalizovat riziko, které nemůže být regulováno. Také sleduji negativní dopady
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der Ploeg (Oxford University) a Anna
Alberini (University of Maryland),
kteří se zabývali tématy, jako jsou ceny
uhlíkových emisí, spotřeba energií v
domácnostech, obnovitelná energie či
ekonomie životního prostředí. ezinárodní rozměr konference byl podpořen
faktem, že více než polovina účastníků
byla ze zahraničí.

toho, pokud se snažíme věci kontrolovat
špatným způsobem. Je to vlastně celé
o tom, jak funguje finanční systém a jak
je regulován.

riziko velmi důležité a proto hledají odborníky, kteří se tímto tématem budou
zabývat. Proto jsem byl požádán, abych
toto centrum na LSE založil.

Jste původem z Islandu. Ovlivnila nějak
islandská finanční krize v roce 2008 Váš
další výzkum?

Konference se koná jen týden po krizi
v Deutsche Bank. Dokážete odhadnout,
zda bude mít tato událost podobné následky, jako měla finanční krize v roce
2008?

Na tématu finanční stability jsem pracoval velmi dlouho před samotnou krizí.
Bylo ale velmi zajímavé pozorovat krizi
z takové blízkosti v zemi, které dobře
rozumím. Podrobný vhled do islandské
ekonomiky byl pro můj výzkum hodně
obohacující.
Mělo založení Systemic Risk Center
na LSE s tímto nějakou souvislost?
SRC bylo založeno britskou vládou. Pro
Británii je finanční systém a systémové

Deutsche Bank byla vždy jednou z nejrizikovějších světových bank a to již
mnoho let před krizí v roce 2008. Tato
banka měla vždy vyšší riziko než ostatní.
Ovšem současný finanční systém je nyní
mnohem odolnější, má více ochranných
prvků. Takže i když se Deutsche Bank
dostává do nesnází, jsme na tuto situaci připraveni mnohem lépe než v roce
2008. Jednak máme více ochranných
mechanismů a také odborníci dokážou
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situaci lépe porozumět. Myslím, že se
s tímto vypořádáme.

Je ovšem ještě brzy na to říci, kde se nakonec toto centrum usídlí.

Změnila nějak finanční krize Váš pohled
na tzv. černé labutě?

Je možné, že by také Praha mohla
s Brexitem dosáhnout většího významu?

Nikdy jsem nebyl velkým fanouškem
“černých labutí”, tedy událostí, které se
dějí vyloženě náhodou a jsou naprosto
nepředvídatelné. Svět je nyní jiný než
v roce 2008, lidé snad konečně pochopili, co bylo v roce 2008 špatně. Obvykle
neopakujeme stejnou chybu dvakrát,
takže tyto věci se snad znovu nestanou.
Ovšem základní rizika finanční stability
tu budou stále a nějaká finanční krize
jednou opět přijde.

Myslím, že Česká republika celkově
Brexitem pouze ztrácí. Největší liberální
zemí v EU s otevřenou hospodářskou
politikou byla Británie. Česká republika
měla vždy na hospodářskou politiku podobný pohled jako Británie – více liberální, nasměrovaný k volnému trhu.

Tato konference také reflektuje Brexit
a jeho možné následky. Může mít tato
jistě velmi kritická událost nějaké pozitivní dopady, např. růst nových finančních center v Evropě?
Některé evropské vlády, především německá a francouzská, by velice rády
využily Brexit jako příležitost přesunout
finanční aktivity z Londýna do svých
velkých měst, např. Berlína či Frankfurtu. Myslím, že celý proces Brexitu proto
bude nastaven s tímto cílem. Význam
Paříže či Frankfurtu tímto jistě naroste.

Po odchodu Velké Británie se hospodářská politika přikloní více ke směru, který
razí Francie a středomořské země, k více
státem kontrolovanému hospodářství. Odchod Británie podle mne bude
ztrátou pro celou EU a Česká republika
bude hůře prosazovat svůj ekonomický
pohled na věc.
Abychom neskončili negativně, mohl
byste nyní poradit studentům, kteří mají
zájem o řízení finančních rizik, na co se
nejlépe mají zaměřit ve svých dalších
studiích?
Pro tento směr je důležité mít kombinaci tří dovedností. Potřebujete mít znalost finanční matematiky, potřebujete
znát programování a práci s daty a také

potřebujete rozumět fungování finančního systému. Potřebujete kombinaci
počítačových, statistických, matematických a ekonomických dovedností. Je
také přínosné, když kromě technických
dovedností člověk zvládá i deskriptivně
přistoupit k porozumění fungování finančního systému.
Lze říct, že takové zaměření je zároveň vhodný profil úspěšného uchazeče
o studium na LSE?
Dobří studenti jsou velmi často ti, kteří
jsou na začátku překvapeni obtížností
a rozdílností britského vzdělávacího systému. Tito studenti musí změnit navyklý
způsob studia, musí se naučit být připraveni v širokém spektru oborů.

» MEZINÁRODNÍ

ATMOSFÉRA NA IES

Jednou z hlavních přidaných hodnot studia na IES je jeho mezinárodní charakter. V angličtině se přednáší 70 % kurzů
na bakalářské úrovni a 88 % kurzů na magisterské úrovni. Zahraniční studenti navštěvují placené anglické programy
nebo přijíždějí na výměnné studijní pobyty. Čeští a zahraničí studenti jsou proto v neustálém kontaktu v rámci výuky i při
mimoškolnách studentských aktivitách. Za posledních 10 let nás navštívilo více než 800 studentů z 28 zemí.
Důkazem toho, že jsou naši studenti dobře připraveni na práci v mezinárodním prostředí, jsou také příběhy některých
našich absolventů. Vybrali jsme proto několik inspirativních medailonků a rozhovorů s našimi absolventy, kteří našli
uplatnění v zahraničí.

Studenti by proto neměli mít jen hlubokou znalost jednoho konkrétního tématu, ale spíše široký záběr vědomostí.
Studenti na LSE musí být opravdu pracovití, vysoce inteligentní a mít skvělou
angličtinu. Důležité je, aby uměli spolupracovat s rozdílnými lidmi, s různými
národnostmi a lidmi odlišných kultur
a celkově se uměli sžít s prostředím, které je velmi odlišné. S těmito schopnostmi má student velkou šanci na úspěch.

Petra Valíčková

PETRA VALÍČKOVÁ
Petra Valíčková ukončila magisterské
studium na IES v roce 2012, věnovala se
zde oboru Evropská ekonomická integrace a hospodářská politika. V současné době zde pokračuje na doktorském
studiu a zároveň pracuje pro mezinárodní poradenskou společnost: Frontier Economics v Londýně. Už během
bakalářského studia, které absolvovala
na Masarykově univerzitě v Brně, pracovala v mezinárodní neziskové společnosti Le Mouvement Européen-France.
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Při studiu na IES pak učila francouzštinu
a od roku 2011 také pracovala ve společnosti Ernst & Young. Na IES získala
řadu ocenění, například čestné uznání
Renomia za práci v oblasti rozvojové
ekonomie nebo cenu Karla Engliše pro
nejlepšího absolventa. Petra absolvovala studijní pobyt v Austrálii na University of Queensland v Brisbane. Co se tyká
jejího profesního života, po dvou letech
práce v Ernst & Young Petra nastoupila
do společnosti Frontier Economics, kde
pracuje jako konzultantka a věnuje se
převážně projektům týkajícím se energetiky. Další zajímavostí je i to, že od října 2016 vyučuje nový předmět Energy
Markets & Economics na IES.
Ve volném čase se Petra věnuje hlavně
sportu. Zbožňuje cyklistiku, nejnověji
i běh - letos poprvé uběhla půlmaratón,
ale také má ráda vysokohorské túry.
V tomto semestru budete na IES učit
nový předmět: Energetika a ekonomie. Vymyslela jste si obsah kurzu
úplně od nuly, nebo jste se inspirovala nějakými podobnými kurzy na IES?
Proč jste si vybrala toto téma?
Začala jsem opravdu úplně od nuly.
Podobné předměty se samozřejmě učí
i třeba na některých velmi známých
univerzitách, jako třeba MIT nebo

Harvard. Určitě mi tyto univerzity posloužily jako inspirace, zejména co se
pak týká témat, které probírají a doporučenou literaturou. Načasování bylo
také ideální. Když jsem začala o tomto
kurzu více uvažovat, hovořila jsem s ředitelem institutu, Martinem Gregorem,
a ukázalo se, že o tomto kurzu již dávno
přemýšleli.
Toto téma jsem si vybrala, protože
Energy Economics je velmi zajímavou
a praktickou oblastí ekonomie, a také
se tomuto oboru věnuji ve své práci pro
Frontier Economics. Základní myšlenkou kurzu je pak poskytnout studentům možnost aplikovat ekonomické
teorie v praxi. Předmět kombinuje teoretickou znalost, kterou každý může
získat z knih, s praktickou aplikací znalostí na opravdových trzích. Také v kurzu například hovořím o projektech,
na kterých pracuji, což, jak věřím, může
studentům poskytnout lepší uplatnění na trhu práce. Tím, že už několik let
v oblasti energetiky pracuji, bych ráda
předala studentům znalosti, které bych
asi nejlépe popsala jako „to, co bych si
přála vědět, než jsem v dané oblasti
začala pracovat“. Tento kurz budu vyučovat spolu s kolegou z Frontier Economics, který se danému oboru věnuje
více než 20 let, takže pevně věřím, že
kurz bude opravdu velmi zajímavý.
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nastoupil okamžitě po ukončení studia
na IES i díky pracovní stáži Erasmus+,
kterou absolvoval v Global Alliance for
Banking on Values. Do této organizace
sdružující banky, které používají svá aktiva k pozitivní změně světa okolo nás,
ho přitom zavedla jeho diplomová práce na téma etického bankovnictví. Před
touto stáží pracoval Radek jeden rok
ve společnosti Accenture jako finanční
analytik a od roku 2012 do roku 2015
byl také hlavním organizátorem regionální sekce festivalu lidských práv Jeden svět v Havlíčkově Brodě.
Radek Halamka

RADEK HALAMKA
Havlíčkobrodský rodák Radek Halamka ukončil studium na IES v roce 2015
a v současnosti pracuje v Londýně,
ve společnosti Enclude jako analytik
v oddělení kapitálového poradenství.
Enclude spolupracuje výhradně s klienty, kteří vedle finančního výnosu
vytváří pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Radek sem

Kromě pětiletého studia ekonomie
na IES Radek zvládl absolvovat ještě
bakalářské studium politologie a mezinárodních vztahů na FSV UK a rovněž prošel letními školami – Summer
School on Social Banking, Institute for
Social Banking nebo American Institute
on Political and Economic Systems, The
Fund for American Studies. Během studia na politologii Radek strávil semestr
na univerzitě ve švédském Lundu.
Ve volném čase Radek rád jezdí na kole,
běhá, čte a tráví čas se svou rodinou
a přítelkyní.

Během studia strávil v rámci programu
Erasmus semestr v Irsku na University
of Limerick a nějaký čas také pracoval
jako programátor.
Po ukončení IES se Ladislav vydal studovat do USA, kde na Clark University
získal další magisterský titul a později
v roce 2006 také titul Ph.D. Věnoval se
aplikované ekonometrii a teorii trhů
a firem. Už během studia působil Ladislav v Lucemburské centrální bance,
kde se mimo jiné podílel na výzkumu
tvorby cen elektronických obchodníků.
Ladislav Wintr

LADISLAV WINTR
Přerovský rodák Ladislav Wintr ukončil magisterské studium na IES v roce
2002. Za svou diplomovou práci získal
nejen pochvalu děkana, ale také cenu
Karla Engliše udělovanou rektorem UK.
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Po získání doktorátu nastoupil do Belgické centrální banky jako ekonom
a v roce 2008 se vrátil zpět do Lucemburské centrální banky na pozici
ekonoma. Zde působí doposud a má
na starosti výzkum v oblasti monetární
politiky a trhu práce. Volný čas nejraději
Ladislav tráví se svou rodinou.
Když mu zbude čas, věnuje se cyklistice, pěším túrám a digitální fotografii.

Radku, už během studia jste se zaměřoval na témata související s etikou
a udržitelností. Co byste doporučil
studentům IES s podobným zájmem?
Je na IES nějaký předmět nebo aktivita, kterou by určitě neměli vynechat?
V první řadě bych určitě všem studentům IES, kteří o etiku a udržitelnost
nemají zájem, doporučil, aby těmto
tématům dali šanci. Podle mého názoru se dobří ekonomové poznají podle toho, že se aktivně snaží pochopit
všechny aspekty ovlivňující rozhodování a jejich dopady, včetně externalit
nebo subjektivních pocitů. Ačkoliv si to
často nemyslíme, etika může být mocný ekonomický nástroj, který nám lépe
umožňuje spojit výsledky našich rozhodnutí s původními záměry. Nicméně,
ať už studenti IES mají jakékoli zájmy,
vždycky se dá najít cesta, jak dělat to,
co chtějí. Skrze program Erasmus+ mi
IES umožnil získat stáž ve společnosti
Global Alliance for Banking on Values,
kde jsem mohl zjistit, jak udržitelné
a etické finance fungují ve světě a měl
jsem zde možnost přijít do kontaktu
s lidmi z oboru. To byla nejen neocenitelná zkušenost, ale i odrazový můstek
k mé současné práci.

studium úspěšně ukončil. Při svém výzkumu se věnoval tématům z oblastí
Market microstructure, High-frequency
trading, Quantitative finance nebo oceňování aktiv. Několik měsíců také strávil
jako výzkumný asistent ve Vancouveru
v Kanadě. Kromě běžného studia absolvoval také několik letních škol, například Summer School in Quantitative
Finance v Praze, nebo Complex System
Summer School v Santa Fe, USA.

Jakub Rojček

JAKUB ROJČEK
Jakub Rojček pochází ze slovenské Žiliny a na IES ukončil studium v roce 2008
bakalářským titulem. Souběžně s IES
získal také bakalářský titul na VŠE. Magisterský program už Jakub absolvoval
v Německu na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu. Od roku
2010 pak Jakub studoval Ph.D. na univerzitě v Curychu a v roce 2016 toto

Ve volném čase Jakub hraje florbal, potápí se, cestuje a „běhá po světě“ (trail
running).
Studoval jste bakalářský program
na IES. V té době jste začal pracovat
na Karlově univerzitě jako výzkumný
asistent. Co to přesně znamená a co

Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem.
Svou pracovní kariéru zahájila nejprve jako analytička ve společnosti EEIP,
poté pracovala ve společnosti Bancroft
Private Equity na pozici investiční analytičky. Během této praxe také strávila
nějaký čas ve Vídni. V roce 2012 nastoupila do společnosti ČEZ do divize Strategie a Development. Na začátku roku
2014 Katarína odcestovala do Izraele,
kde začala studovat MBA na univerzitě
v Tel Avivu.

V současné době pracujete jako ekonom v Lucemburské centrální bance,
nějaký čas jste působil i v Belgické
centrální bance v Bruselu, odlišuje
se to nějak výrazněji, nebo je práce
v obou bankách na podobné pozici
stejná?
Navzdory tomu, že v obou bankách
jsem měl poměrně podobnou pozici,
mé zkušenosti se velmi lišily. Belgická
národní banka zaměstnává poměrně
velké množství výzkumníků, kteří se
zaměřují na svou oblast. Naopak Lucemburská centrální banka je jednou
z nejmladších a nejmenších centrálních bank v Evropské unii a výzkumná
sekce má méně než tucet ekonomů. To
znamená, že čelím více různým tématům a kombinuji jak výzkum, tak práci
na aktuálních měnově-politických tématech, což mně osobně vyhovuje.

Pracovní zkušenosti Jakub sbíral již při
bakalářském studiu buď jako výzkumný
asistent profesora Karla Jandy a nebo
jako Operations Analyst ve společnosti Wood and Co., zde později pracoval
také jako Business Analyst. Po úspěšném ukončení doktorandského studia
Jakub nadále zůstává ve Švýcarsku
a od června 2016 pracuje ve společnosti LGT Capital Partners jako Asset
Allocation Analyst.

Katarína Marková

KATARÍNA MARKOVÁ
Katarína Marková pochází ze slovenské Bratislavy a studium na IES
ukončila v roce 2009. Během magisterského studia absolvovala studijní pobyt na univerzitě Johanna Wolfganga

Během studia absolvovala stáž v technologickém inkubátoru Incentive
a po ukončení studia, působila rovněž
v Izraeli ve společnosti KPMG jako Senior Associate pro fúze a akvizice, kde
pomáhala mladým izraelským společnostem získávat kapitál od zahraničních investorů. V nedávné době
přestoupila do velkého izraelského
start-upu MyHeritage, což je Katarínin
splněný sen.
Jako dobrovolnice také pracuje v Nadaci pro oběti holocaustu v Izraeli.

musí student umět a znát, aby mohl
získat tuto pozici?
Když jsem studoval bakaláře na Karlově
univerzitě, práce výzkumného asistenta
byla takovým malým stipendiem, což studentům dávalo dodatečnou motivaci, aby
napsali dobrou bakalářskou práci a prošli
publikačním procesem, poté co práci dopsali. S panem profesorem Jandou jsme
dokázali mou bakalářskou práci publikovat, což pro mne znamenalo, že účel
byl splněn. Tato zkušenost mi pomohla
vytvořit si představu o tom, co očekávat
od další práce ve výzkumu a podnítila
mou zvědavost. To pak přirozeně vyústilo
v pokračování mého studia na Univerzitě
v Bonnu, která má velmi dobrý výzkum
ve všech ekonomických oblastech. Nicméně podle mého výzkumný asistent
někde funguje trochu jinak. Na Univerzitě
v Zurichu existuje podobné stipendium,
ve formě půl úvazku. Studenti mají možnost se seznámit s učením a zajímat se
o výzkum už během bakalářského studia.
Je to samozřejmě oboustranná spolupráce, seniorním výzkumníkům to umožňuje
získat lepší zpětnou vazbu na jejich vyučování a získat nové nápady.

Ve volném čase Katarína ráda cestuje,
cvičí jógu a studuje hebrejštinu.
Do nedávna jste pracovala ve společnosti, která pomáhá mladým izraelským firmám expandovat do
zahraničí a to nejen cestou fúzí a akvizic, ale i získáváním kapitálu přímo od mezinárodních investorů. Čím
bylo pro tuto praxi přínosné studium
na IES?
Studium na IES jsem ukončila zhruba
před šesti lety a za tu dobu jsem získala poměrně dost zkušeností, takže
to spojení není tak přímé. Na studium
na IES se vždycky dívám jako na takovou tu první výzvu v dospělosti. Naučila jsem se tam myslet strukturovaně
a současně se nevzdávat, když přijdou
komplikace. V prostředí, ve kterém nyní
pracuji, rozhodně potřebuji obojí. Jsem
opravdu pyšná na analytické základy, které jsem díky IES získala. Protože
s tím jak víc cestuji a poznávám, zjišťuji,
že to není všude samozřejmostí.
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»

STUDIUM
V ZAHRANIČÍ

KAM DÁLE?
Studium na IES FSV UK je pro mnohé studenty skvělým odrazovým můstkem pro
další studia v zahraničí. Studenti, kteří se
po absolvování našeho bakalářského programu rozhodnou dále pokračovat v zahraničí, jsou dobře připraveni odborně
i jazykově a jejich úspěšnost v přijímacích
řízeních je mimořádně vysoká. Na mnoha
zahraničních školách již studenti našeho
institutu vybudovali dobrou pověst a současní studenti tak mají dveře otevřené.

VÝJEZDY V RÁMCI STUDIA
Díky programu Erasmus+ lze v rámci studia na IES vyjet na více než 50 univerzit.
Dále je možné využít smlouvy, které
spravují jiné instituty, nebo nezařazené
smlouvy, které jsou určené všem studentům FSV.

V roce 2016 studovali nebo byli přijati studenti na následující renomované zahraniční univerzity:

Ve školním roce 2016/17 vycestovalo
či plánuje vycestovat více než 50 studentů
IES.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mezi nejvíce žádané destinace patří
Universite Toulouse, Aarhus University,
Universite Catholique De Louvain, University of Amsterdam či Durham University
a od roku 2016/2017 také Bocconi University.
V rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod mohou výhradně studenti
IES vycestovat např. na Peking University
HSBC Business School a New Economic
School v Moskvě, která je nejlepší ekonomickou školou v Rusku. Nově mohou studenti také vyjíždět na Australian National
University, která patří mezi nejprestižnější
univerzity na světě. Vyjet lze také do exotických destinací jako je Hong Kong nebo
Jižní Korea.

•
•
•
•
•
•
•

Columbia University
LSE
Princeton University
Tilburg University
University of Oxford
ETH Zurich
University of Cambridge
University of Zurich
Stockholm School of Economics
Peking University - HSBC Business
School
University of Bonn
Swiss Federal Institute of Technology,
Lausanne
University of Lugano
Duisenberg School of Finance
University of St. Gallen
University of Amsterdam
Utrecht University

NĚKOLIK DOJMŮ NAŠICH ABSOLVENTŮ
Z JEJICH STUDIÍ V ZAHRANIČÍ:
JAKUB ČÍŽEK,
MPhil in Management, University of Cambridge
“Když jsem se dostal na IES, nevěřil jsem, že ho dodělám. Když jsem se hlásil na Cambridge, nevěřil jsem, že se dostanu. Když se nyní ohlédnu, musím
říci, že oboje bylo jednodušší, než jsem čekal. Studium a život na Cambridge pro mne jistě bylo obrovskou životní zkušeností, kterou již těžko něco
překoná. Věřte si, makejte, a uvidíte sami.”
MAREK ŠABATA,
Master of Science in Financial Engineering, Columbia University
“Pokud opravdu chcete studovat na jedné z top amerických škol, moje
rada zní - zkuste to! Bakalářský titul z IES Vám dá více než dostatečný základ, abyste se vypořádali s učivem na jakékoliv dobré americké univerzitě.”
JAN POLÁCH,
MSc in Finance, London School of Economics and Political Science
„V porovnání se spolužáky jsem byl nadprůměrně připraven na „matematické“ předměty, na druhou stranu třeba práce na case studies pro mě byla
do té doby téměř neznámá a musel jsem se spoustu věcí naučit.“
14

15

» E-KLUB

SPOLUŽÁCI SPOLUŽÁKŮM!

E-klub jako studentská organizace
sdružuje aktivní studenty IES, kteří mají
chuť se naučit mnoho zajímavého při
organizování aktivit pro své spolužáky.
Cenné zkušenosti do budoucího života
se tak spojují s možností zpříjemnit studentský život celé komunitě IES.
Ani v roce 2016 nechybělo množství
skvělých sportovních a společenských
aktivit, které byly doplněné výjimečnými přednáškami a workshopy, na jejichž organizaci E-klub spolupracoval
s velkými firmami či dalšími studentskými spolky.
V letním semestru se studenti mohli
zúčastnit přednášky se samotným CFO
RWE pro Českou republiku (nyní Innogy) panem Axelem Gerhardym. Neméně zajímavá byla i přednáška o data
science s firmou Knoyd. V zimním semestru se pak s velikým ohlasem setkala přednáška ve spolupráci s Prague

Banking Clubem, která hostila hlavního
makroekonoma České spořitelny Davida Navrátila. Také přednáška ve spolupráci s Klubem investorů se zaměřením
na investice a za účasti Jana Hájka byla
velmi úspěšná.
Na ekonomii v praxi bylo zaostřeno při
několika workshopech se společnostmi
GE Money Bank, BCG, EY, Roland Berger,
Creative dock, KPMG a dalšími, kde si
mohli studenti vyzkoušet assessment
centrum, risk management, project management i různé role v consultingu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOST
ROKU: E-GO
Již tradičně se každé září čerstvě zapsaní studenti prvního ročníku vydali
spolu se členy E-klubu na seznamovací
kurz E-GO do výcvikového střediska UK
v Horním Poříčí.
O organizaci tzv. seznamováku se
starají vždy starší studenti – členové

Stánek E-klubu, Majáles

E-klubu, kteří také v letošním roce připravili bohatý program pro naše nově
nastupující studenty.
K aktivitám patří jak seznamovací, sportovní i různé další soutěže. Neoddělitelnou součástí čtyřdenní akce jsou také
přednášky vyučujících a doktorandů
IES, kteří mají možnost představit sebe
i své předměty méně formální cestou.
K novým studentům se tak dostanou
užitečné informace ohledně povinností a možností vysokoškolského studia.
Užitečné rady po celou dobu poskytovali členové E-klubu.
E-go je jedinečná příležitost jak poznat
své nové spolužáky ještě před začátkem akademického roku. Tato akce
přináší možnost promluvit s novými vyučujícími mimo posluchárny a přitom si
užít i spoustu zábavy při různorodých
hrách. Čtyři dny nezapomenutelných
zážitků by si proto neměl nechat ujít
žádný novopečený student IES.

Seznamovací kurz E-GO

Více o akcích a činnosti E–klubu se dozvíte na jeho webu http://e–klub.cz a Facebooku.
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