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1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.s aktuálními informacemi
Lidé
Blahopřejeme doc. Zuzaně Havránkové a doc. Petrovi Janskému k úspěšnému zakončení
habilitačního řízení na UK.

Dr. Numan Ulku (University of Southern Australia) nastoupil od 1.11. na IES na 6 měsíců jako
Visiting Professor in Finance. Je plně k dispozici ohledně konzultací a společného výzkumu v
oblasti financí.
Dr. Julien Pinter (PhD Sorbonne) nastoupil 1.1. na IES na 2 roky jako Post-doctoral Fellow. Je
plně k dispozici ohledně konzultací a společného výzkumu v oblasti mezinárodní
makroekonomie, monetární ekonomie a centrálního bankovnictví.
Proběhne výběrové řízení na částečný úvazek v oblasti ekonomie zdravotnictví.
Proběhla pravidelná výběrová řízení na 4 vedoucí kateder - oficiální výsledky jsou následující:
●
●
●
●

Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky: doc. Petr Janský
Katedra institucionální ekonomie: doc. Julie Chytilová
Katedra makroekonomie a ekonometrie: prof. Roman Horváth
Katedra mikroekonomie a matematických metod: prof. Karel Janda

V letošním roce by měl být udělen Alumni Chair - pravidlem je, že IES nominuje mladé kolegy z
řad odborných asistentů a výbor Alumni si po interview vybírá.
Poděkování všem kolegům a studentům za účast ve volbách do Akademického senátu FSV UK.
Za IES byli zvoleni Jiří Kukačka (pedagogové) a Šimon Appelt (studenti). Další kolegové se
budou účastnit prací komisí, zejména ekonomické komise ale i IT komise. Máme zároveň řadu
kolegů i studentů na pozicích náhradníků.
Programy
Během jara až léta bude nutné připravit Bc/Mgr reakreditace, což vyplývá z existence nového
systému reakreditací. Zkušenost z nově akreditovaného Mgr na CERGE je pozitivní signál v tom
smyslu, že by měl zůstat formát SZK v podobě čistě obhajoby.
Reakreditaci vnímáme jako příležitost k:
● detailní evaluaci kurzů, zejména mgr. kurzů
● možné reorganizaci obsahu a počtu kurzů a rozdělení kurzů mezi interní a externí
vyučující
● vytvoření více mgr. specializací, které budou i separé propagovány
● lepší propagaci a návaznosti mezi specializacemi a “odběrateli” absolventů
● diskusi o přijímacím řízení, aby bylo otevřené pro zájemce odjinud
● vyjasnění profilu MEF
Reakreditaci budu připravovat v úzké spolupráci s aktuálními garanty a v diskusi s vedoucími
kateder, nicméně vítám jakékoli další konkrétní náměty a návrhy od kohokoli z kolegů (zejména
identifikace vzorových - peer programů).
Výzkum
Letos bude zahájena nově organizovaná evaluace výzkumu na UK. Zásadní je to, že budeme
hodnoceni na základě nejlepších cca 40 článků za 5 let.
Mobilitní a rozvojové příležitosti
Proběhne další kolo GAČR, kde míváme pravidelně hojnou účast a vysokou úspěšnost v obou
panelech 402 i 403.

V rámci UK existuje řada dalších příležitostí (workshopy, mobility, rozvoj partnerství) - nabídky
distribuuje většinou sekretariát nebo Lenka Šťastná. Zároveň připomínám mobilitní příležitosti,
kterých je nyní velké množství a jejichž ročně aktualizovaný kompletní přehled byl nedávno
zaslán.
S tím souvisí i náš zájem mít omezený menší počet partnerů (max. 5 mimo EU), s nimiž bude
probíhat studentská výměna a případně výzkumné a další aktivity. Nyní hlavně Australian
National University a Peking HSBC Business School. Máme celou řadu příležitostí (jednání mj.
s univerzitami v Hong Kongu). Je ale potřeba oživovat kontakty. Zároveň tam musí být
reciprocita - např. v případě University of Toronto jsme nebyli schopni získat příchozí studenty.
2/ informace o bakalářských programech - doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Provozní záležitosti
● 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.
● Obhajoba bakalářské práce: V rámci semináře k bakalářkým 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 na prezentaci přišli a dali studentům své komentáře a
zpětnou vazbu.
● Posudky bakalářských prací: Prosím 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.
● 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.
● Zveřejňování výsledků zkoušek: 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 - prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

V zimním semestru 2018/19 proběhly úspěšně MGR SZK a obhájilo celkem 21 studentů. Příští
zimní semestr budou probíhat BC i MGR SZK ve stejný termín s ohledem na menší počet
bakalářů a větší magistrů, v pokud možno pozdějším termínu dle harmonogramu (na základě
zkušenosti z ledna 2019).
4/

informace o doktorském studiu - 
v.z. doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

Aktuálně studuje 100 PhD studentů, z toho 19 studentů má studium přerušeno, 1/3 čeká na
splnění podmínek k obhajobě (35 studentů je v 4. a vyssim rocniku a zároveň nemají přerušeno).
V ZS AR 18/19 ukončila úspěšnou obhajobou disertační práce jedna PhD studentka. Na LS
18/19 jsou zatím v plánu 2 malé a 2 velké obhajoby. U dalších studentů zívisí na přijetí článků k
publikaci v časopise.

SDZ složili v září 2018 4 studenti a v lednu 2019 3 studenti.
Letos bude končit jeden člen CDS (Vědunka Kopečná – koordinátor). Předseda OR již předem
děkuje V. Kopečné za vynikající práci. Předseda OR po projednání se současnou koordinátorkou
CDS navrhuje na tuto pozici současnou členku CDS Terezu Palanskou, která je dosud odpovědná
za agendu financování. CDS a OR zvažují kvalitní náhradu na pozici Terezy Palanské.
V roce 2018 se uskutečnily dva Research assistant calls. V dubnu byla přidělena podpora pro 4 x
3 měsíční a 1 x 6 měsíční trvání RA. V ZS 2018 proběhlo druhé kolo RA call s přidělenou
podporou pro 2 x 2 měsíční a 4 x 4 měsíční trvání RA. Na jaro 2019 se plánuje třetí RA call.
5/

informace o propagaci směrem k SŠ - Mgr. Ema Stašová

Webinář pro zájemce o studium Bc. programu
- 15. 1. 2019
- intenzivní propagace na sociálních sítích a formou elektronického newsletteru
- 35 účastníků
Den otevřených dveří
- 18. 1. 2019
- intenzivní propagace na sociálních sítích a formou elektronického newsletteru
- cca 120 účastníků
Spanilé jízdy/PropagIES
- E-klub vytvořil nový web upozorňující studenty na možnost prezentace IES na střední škole,
pro zatraktivnění používají název PropagIES
- vytvořený Google dotazník, kam se mohli dobrovolníci hlásit – vyvěšeno na FB v ročníkových
skupinách
- navštívené školy:
o Gymnázium Jana Keplera
o Gymnázium Jaroslava Heyrovského
o Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha
o Gymnázium Františka Křižíka Plzeň
o Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice, Slovensko
o Podkrušnohorské gymnázium, Most
o Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín
Spolupráce s absolventy
- rozeslán informační mail s materiály o IES našim absolventům s prosbou o spolupráci s jejich
středními školami (cca 400 oslovených)
- vysvětlování a přesvědčování o zapojení do propagace při osobním setkávání s absolventy
Oslovování konkrétních středních škol a pedagogů
- rešerše ohledně středních škol, středočeský kraj a královehradecký kraj
Cesta ke středoškolákům (skrze SCIO)
- rozesílka elektronického newsletteru středoškolákům, kteří mají zájem o matematiku a
ekonomii (smlouva se SCIO)
- e-maily s pozvánkou na Den otevřených dveří a důvody, proč studovat na IES
Practice Interviews Riverside School
- 22. 11. 2019 účast na mentoringové akci pro studenty

Juniorská univerzita
- 6. 12. 2019 přednáška Tomáše Havránka
Inzerce:
- Jak na VŠ (Vysokeskoly.cz)
- Příloha Práce a kariéra v Hospodářských novinách (1/2019)
- Respekt (4. 2. 2019)
Spolupráce s projektem Confused
- start-up se zaměřuje na výběr vhodné vysoké školy pro studenty středních škol
6/ Diskuse

Prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.zdůraznil, že aktuálně je možné stále čerpat fondy
GEMCLIME na výměnné výjezdy studentů PhD. Konkrétně v Praze je nyní na návštěvě prof.
Edwin Muchapondwa z University v Cape Townu, s nímž je možné dojednat výměnu do Cape
Town.
Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. informoval přítomné o 2 proběhlých diskuzích na téma exekuce,
které proběhly na iniciativu UK, pana rektora Prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA a za
účasti zástupců ministerstev a hejtmanů krajů (projekt “Česko! A jak dál?”).
Ing. Monika Hollmannová informovala přítomné o tom, že obdrží společný mail s výzvou k
registraci do společné dtb konzultačních hodin vyučujících, přičemž duplicita s webem IES bude
nahrazena linkem.
Informovala rovněž o novém vybavení počítačové učebny, případné připomínky k funkčnosti
mají vyučující směřovat na mail monika.hollmannova@fsv.cuni.cz. Zvažuje se i pořízení
serveru, který by umožnil uživatelům Apple zařízení tisk potřebných dokumentů.
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. informoval přítomné o skutečnosti, že se daří poměrně
úspěšně vybírat dlužná stipendia a že ve studijním fondu je dost zdrojů k čerpání prostředků na
akce určené k reprezentaci FSV jako např. soutěže atd.
RNDr. Michal Červinka, Ph.D. informoval přítomné o své účasti na diskuzích Ministerstva
školství a Cermatu, uvažuje se o dalších úpravách maturit. Kurz Matematika + je zatím jediným
kurzem, který dorovnává přechod mezi úrovní matematiky SŠ a VŠ.
Mgr. Lucie Poslušná informovala přítomné o domluvě s doc. PhDr. Julií Chytilovou, Ph.D. a
prof. Ing. Evženem Kočendou M.A., Ph.D., DSc. ohledně jiného formátu metodologického
semináře pro PhD studenty. Za tímto účelem navštíví výuku seminářů předmětů JEB115
Macroeconomics II a JEB102 Principles of Economics II.
Mgr. Eliška Šerhantová informovala přítomné o kurzu E-GO pro nastupující 1. ročníky, který
obvykle probíhá 3. týden v září v Poříčí a vyzvala vyučující, aby se přijeli na akci podívat.
Zapsala: ing. Dagmar Schnellerová
Ověřil: doc. PhDr. M. Gregor, Ph.D.

