PORADA PLÉNA IES K ZAHÁJENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2017/18
Dne: 27.2.2018
Účast:
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.,
doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
doc. Mgr. Tomáš Holub
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, PhD.
prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek Ph.D., MSc., MBA
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Petr Janský, M.Sc.
Ing. Monika Hollmannová
Ing. Irena Kemény
PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.
doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
prof. Roman Horváth, Ph.D.
prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Mgr. Miroslav Palanský M.A.
Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
PhDr. Jiří Schwarz, Ph.D.
PhDr. Jiří Kameníček, CSc.,
PhDr. František Čech
zástupci PR a administrativy:
Mgr. Eliška Šerhantová
Mgr. Lucie Křížová, M.A.
Ing. Lenka Sojková
Ing. Dagmar Schnellerová
Omluvili se:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., Mgr. Michaela Gloverová Konečná,, PhDr. Jana
Votápková, PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D., Mgr. Barbara Pertold-Gebická M.A., Ph.D., doc. PhDr.
Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D., RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D., Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.,
prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc., Doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D., PhDr. Jaromír
Baxa, Ph.D., Mgr. Vědunka Kopečná, Doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D., PhDr. Zuzana
Havránková Ph.D., Doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D., Mgr. Michal Paulus, Jiří Novák M.Sc.,
Ph.D., Ing. Karel Sladký CSc., Mgr. Ing. Vilém Semerák, Ph.D., PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
1/ Zahájení – doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Ředitel doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. přivítal přítomné a informoval, že bude během porady
zastupovat všechny garanty programů z důvodů jejich nepřítomnosti a současně omluvil novou
děkanku PhDr. Alici Němcovou Tejkalovou, Ph.D. z důvodu nemoci.
Pokud se týká personálních změn, garantem doktorského studia se od 1.1.2018 stal prof. Ing.
Evžen Kočenda M.A. Doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. poděkoval za veškerý přínos prof. RNDr.
Janu Ámosi Víškovi, CSc., který dále zůstává členem kolegia děkanky a i členem OR PhD.

Garantem magisterského studia zůstává prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc, přičemž se plánuje, že
od roku 2020 převezme tuto agendu doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D., který se vrátí z Joint Vienna
Institute ve Vídni.
V novém vedení fakulty se doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, PhD. stal proděkanem pro studijní
záležitosti.
Novinkou je, že UK aktuálně navýšila mzdové tarify, což umožňuje zvýšit fixní složku platu
oproti bonusové složce. Toto bude probíhat během jara, kdy po 3 letech opět proběhne „globální“
revize úvazků podle klíčových statistik za poslední 3 roky (u výzkumu posledních 5 let) –
počítají se počty kurzů, objemy kurzů, AIS body, odvedené BP a DP, vedení doktorandi,
obhájení doktorandi, účast na akcích institutu (SZK, další komise, promoce, imatrikulace) a
agenda. Součástí budou případné individuální pohovory ohledně výhledů a plánů, zejména
s juniorními zaměstnanci.
Ohledně bonusů budou konkrétní výše sazeb za bonusy sděleny vždy adresně v každé vlně
zvlášť. Způsob výpočtu zůstává nezměněn.
Blíží se rovněž výběrové řízení na ředitele IES, které proběhne za cca rok. Pokud má někdo
vážný zájem, je nutné včas probrat svoji koncepci s ostatními, se zejména seniorními kolegy a
dále je nutné, aby následovala příprava k předání agendy, která může zabrat horizont 3-4 měsíců.
Doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. dále vyzval kolegy, aby uvažovali o členství v AS FSV UK –
volby budou během podzimu 2018.
Dále informoval o zájmu IES o Visiting Profesora, ideálně specializovaného na oblast financí –
nabízíme atraktivní podmínky díky financování z operačních fondů. Konkrétní call je zde:
https://inomics.com/job/visiting-professor-in-finance-1127243 Pokud někdo ví o relevantním
kandidátovi, nechť napíše na kontaktní email v inzerátu.

2/ Studijní agenda
a/ Akreditace – aktuálně probíhající rozsáhlý reakreditační proces na UK se nás týká následovně:




Podáváme doktorskou reakreditaci. Zde je novinkou povinný studijní pobyt v zahraničí
(alternativně účast v zahraničním projektu). Pro náš program se nicméně nejedná o
významnou změnu.
Programy IEPS a PPE (oba řízené IPS FSV UK, garant doc. Benáček) budou přímo nabízet
některé námi vyučované kurzy, zejména v oblasti mezinárodní ekonomie.
Univerzita se snaží revidovat role garantů, kdy garant se musí účastnit kurzu (alespoň
v koncepční a evaluační části). Předpokládá se, že univerzita bude klást požadavky na
habilitaci garantů kurzů a to minimálně v povinných kurzech na mgr. úrovni.

b/ A-F známkování
Od AR 18/19 budou jednotné povinné hranice pro A-F, kde hraniční úrovně se počítají dolů (tj.
90 bodů je stále B, ale >90 bodů je A). Připravujte se prosím postupně na tyto hranice. Poté, co
bude opatření děkana vydáno, bude i upravena naše interní vyhláška o gradingu.
Pokud existují speciální studenti, kteří vyžadují známky 1-4 (často studenti z jiných fakult UK,
ojediněle i výměnní studenti), pak je řešením uvést do poznámky ke známce i druhou známku.
Převodník je dle rozhodnutí RUK následující: 1 = A, B, 2 = C, D a 3 = E.
c/ Opatření děkana 55/2012 o známkování a studijních povinnostech

Upozorňujeme, že toto opatření je stále platné a je nutné jej dodržovat (bude se inovovat, ale
obsahově se zohlední jen přesun z 1-4 na A-F).
Konkrétně zejména platí, že pokud student začne plnit průběžné povinnosti (tj. odevzdá první
úkol), musí obdržet známku. Tj. nedostaví-li se pak na zkoušku, vyučující mu poslední den
zkouškového období musí zapsat známku podle toho, jakého celkového výsledku dosáhl.
Pouze pokud student nezačal plnit studijní povinnosti, ponechá mu vyučující v SIS výsledek
nevyplněný a student ztratí jednu možnost na jeho registraci. Jen pokud vyučující neurčí (v SIS
UK), že průběžné povinnosti se započítávají do výsledné známky, nemůže mít jejich neplnění v
případě, že se student nepřihlásí ani na jeden termín zkoušky, za následek hodnocení známkou.
c/ Předtermíny
V rámci různých typů výměnných dohod se k nám dostávají (jednotky) studentů ze zámořských
zemí (zejména z USA a asijských zemí). Máme smluvní povinnost vůči zprostředkovatelům
poskytnout těmto studentům předtermín v posledním týdnu výuky.
Aktuálně máme 2 zprostředkovatele – IEF UPCES a CET, jednáme o dalším.
Studenti se ohledně předtermínu buď ozvou sami nebo přes koordinátorku PhDr. Lenku
Šťastnou, Ph.D.
Vyučující by tyto vyžádané předtermíny měli posléze reportovat v seznamu agend, poté získají
odměnu za jejich vypsání 2000 Kč. Odměna může být i alokována asistentům, pouze je nutné to
uvést do seznamu agend.
Studijní oddělení bude technicky řešit v SISu možnost zápisu výsledků předtermínů v jiném než
harmonogramem stanoveném termínu.
d/ SZK
Obhajoby před tříčlennou komisí fungují dobře; do komisí zveme široké spektrum pedagogů, aby
se vyvážily povinnosti a také aby se díky komunikaci sladily standardy hodnocení.
Mock prezentace před vlastními SZK (organizované pro bakaláře) se ukázaly jako užitečné a
pokud je to v časových možnostech, bylo by praktické, aby na prezentaci chodili i vedoucí prací
a dali studentům své komentáře a zpětnou vazbu.
Funkce zpravodaje se osvědčila – zpravodaj jako jeden ze členů komise si před obhajobou vždy
projde přidělenou práci a posudky a připraví si otázky a témata k diskuzi. Role zpravodaje je
mezi členy komise rozdělena rovnoměrně.
Znovu upozorňujeme na nezbytnost dodávat posudky včas dle instrukcí sekretariátu IES.
Samotný průběh obhajob prací u SZK specifikuje vyhláška zde.
e/ Vedení prací
V letním semestru si studenti budou vybírat téma své práce a hledat vedoucího práce. Prosíme
všechny o vypsání témat prací v SISu, název práce musí být vždy uveden česky i anglicky, a
kontrolu, zda dříve vypsaná témata neexpirovala.
Doporučeným řešením expirace témat je nastavit trvání tématu práce nikoli na jeden akademický
rok, ale na několik let dopředu.
f/ Sylaby

Před zahájením výuky musí být kompletní sylaby předmětů v SISu. Prosíme o kontrolu, že jsou
v SISu aktuální informace. Vždy prosím vyplňte stručný program přednášek, povinnosti a
podmínky pro složení zkoušky a seznam doporučené literatury.
g/ Zveřejňování výsledků zkoušek
Připomínáme, 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 včas i výsledky průběžných povinností - domácích úkolů,
midtermů, projektů, apod. To je možné dělat buď v Moodle nebo také v SISu, v záložce
Záznamník učitele.
Záznamník učitele má mnoho užitečných funkcí, včetně součtů hodnocení průběžných
povinností. Lze skrze něj např. odevzdávat úkoly. Jde tak o užitečný instrument, řešící efektivně
především anonymitu výsledků.
h/ BEF Mathematics I
Došlo k výrazným inovacím v koncepci BEF kurzu Mathematics I. Výsledkem je, že celkem 13
z 21 studentů prošlo kurzem (5 studentů neprošlo a 3 studenti kurz ani nezkusili).
Děkujeme tímto všem zúčastněným (učitelé matematiky, Doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D.) za inovace, které se promítly do zlepšení výsledků studentů.
i/ Malé granty v Hlávkově nadaci
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc připomněl školitelům, že studenti mohou žádost o příspěvky z
Hlávkovy nadace.
3/ P.R. aktivity
Nově se tiskovým mluvčí fakulty stal p. Říman. IES mu bude prostřednictvím PR koordinátorky
předávat veškeré naše existující zprávy a věříme v jejich aktivní využívání.
Ze strany FSV se očekává vyšší role proaktivní PR agendy, očekávejme tudíž úzkou spolupráci
na originálním obsahu (rozhovory, popularizace vědy atp.).
Vyzýváme tímto kolegy, aby neváhali a reportovali jakékoli pro IES relevantní novinky. Co se
týče selekce, IES má u reportování aktivit na webu jasnou a ověřenou hranici (zda novinka
souvisí s aktivitami na IES a zda má dostatečně vysokou prestiž, ideálně mezinárodní). Pokud
existují hraniční případy, kde je PR spíše pro zájemce o studium anebo se jen volně dotýká
aktivit přímo na IES, sdílíme novinky alespoň na FB, což je také užitečné.
Co se týče zveřejňování článků v časopisech, IES automaticky zveřejňuje všechny A++, A+, A a
B články v momentu, kdy dostaneme od autorů informaci, že článek je na webu žurnálu (online
first, early view). Výběrově zveřejňujeme C články, pokud jde z hlediska PR o velmi zajímavé
téma. Informace prosíme zasílat Prof. Romanu Horváthovi, Ph.D.nebo Mgr. Lucii Křížové,
M.A.
Lucie Křížová dále poskytla přehled nedávných PR aktivit:
o DOD 2/2 a 8/6/2018 - informační možnosti pro zájemce o studium
o DOD pro BEF 11/9/2017

o Webinář pro český bc. program (17/1/2018) – prezentovala Doc. PhDr. Julie
Chytilová, Ph.D., u chatu byl RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
o Webinář pro MEF (5/2/2018) – prezentoval Jiří Novák M.Sc., Ph.D., u chatu
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
-

Spolupráce se středními školami
o Spanilé jízdy – nabízíme malá stipendia na pokrytí cesty
o „Pojďte s námi do divadla“ – setkání s řediteli gymnázií či zástupci
o „Cesta ke středoškolákům“ – cílené maily, nabídka od SCIO
o Stáže pro středoškoláky – zájemci z cílených SŠ se podílejí na bakalářském
výzkumu

-

Média
o
o
o
o

-

Inzerce v časopise Jak na VŠ
Inzerce v přílohách HN (kariéra speciál a Žebříček VŠ)
Rozhovor s Martinem Gregorem (příloha HN Kariéra speciál)
Zpráva o úspěchu našich studentů v CFA Research Challenge (Forum, Roklen24,
ČTK)
Průběžné
o Web - Novinky
o Facebook
Plánujeme
o Focení v hodinách – 12/3 /2018
o Školní stránka na LinkedIn. Prosíme všechny o zapojení, konkrétně o nahrazení
školy z Charles University na Institute of Economic Studies, Faculty of Social
Sciences, Charles University – logo zůstává stejné, navenek je změna jen
kosmetická, ale výhodou je, že je člověk pak automaticky připojen ke škole, což
je lepší způsob než skrze skupinu Alumni and Teachers IES FSV UK (tato
skupina zůstává plně funkční)

4/ Různé – infrastruktura a administrativní záležitosti – tajemnice M. Hollmannová
-

Naše plány v projektu PRSP (Program rozvoje studijního prostředí)
o IT: nákup 21 PC do počítačové učebny, výpočetní server za 340 tis. Kč vč DPH,
který bude umístěný na CIVT, projektory do učeben, SW STATA (učebna), SW
Mathematica, licence databáze Thomson Reuters Eikon, oprava datových
zásuvek.
o budova: úprava prostor pro studenty před 314 a v suterénu, úprava učebny 105,

-

běžná údržba: svítidla ve 109, ovládání světel ve 109 vedle katedry, doplnění sirén
poplašného systému do učeben, oprava kotle a vzduchotechniky, oprava dveří, malování
čelních stěn učeben)

-

Došlo ke změnám v benefitech pro zaměstnance - na webu fakulty jsou dostupná opatření
děkanky se změnami v benefitech, připomínám i další benefity:
a) stravenková karta Gastro Pass (aktivace je jednoduchá – stačí vložit kartu
čipem do terminálu v restauraci nebo v obchodě a zvolit si vlastní PIN, sledování

zůstatku je možné v osobním účtu Sodexo, odkazy na návody jsou v opatření
děkana)
b) příspěvky ze sociálního fondu (novinkou je např. příspěvek na penzijní
připojištění již od úvazku 70%, dále na úroky, školkovné, na odborný rozvoj, na
zdravotní péči)
c) licence Microsoft Office365 zdarma
d) výhodný tarif T-mobile nebo Vodafone
-

změny v nakládání s majetkem – např. pro svěření majetku zvlášť pro zaměstnance a
doktorandy (formuláře v sekci Správa majetku) + upravené všechny formuláře
podepisované děkankou fakulty.

-

nové opatření pro příspěvek fakulty na vizitky

5/ Různé - mobilita
Prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D. vyzval všechny vyučující a doktorandy k aktivní účasti
v projektu GEMCLIME.
V předchozím projektu ECOCEP se letos musí vracet velká suma nevyčerpaných peněz (66
měsíců mobility) zpět, protože jsme nebyli schopni mobility vyčerpat.
Závěrem poděkoval doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. všem za účast a popřál úspěšný letní
semestr 2017/18.
Zapsala: ing. D. Schnellerová
Ověřil: doc. PhDr. M. Gregor, Ph.D.

