„Fakulta sociálních věd UK“
Návrh na udělení čestného titulu
emeritní profesor

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I. Jméno, příjmení, tituly
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

II. Datum a místo narození
27. 2. 1947, Pardubice

III. Pracoviště a pracovní zařazení 1
Katedra makroekonomie a ekonometrie, Institut ekonomických studií FSV UK, profesor

B) ODBORNÉ AKTIVITY
I. Členství a funkce ve vědeckých organizacích, společnostech, poradních sborech a
redakčních radách 2
1978 – Komise pro obhajoby doktorandských disertačních prací na Katedře pravděpodobnosti a
matematické statistiky MFF UK
1980 – Jednota českých matematiků a fyziků
1985 – Bernoulli Society
1988 – International Association for Statistical Computing
1990 – Česká statistická společnost, člen (2000-02, člen předsednictva, 2003-05 místopředseda)
1990-1991 – Vědecká rada ÚTIA AV ČR
1990-1991 – Rada vlády pro atomovou energii
1990-1991 – Rada vlády pro informatiku
1996-2002 – Redakční rada časopisu Acta Universitatis Carolinae Oeconomica
1997 – Česká společnost ekonomická
1997 – Česká ekonometrická společnost
1997 – Vědecká rada Fakulty sociálních věd UK (2003 – 2010 předseda)
1998 – Oborová komise doktorandského studia ekonomie na IES FSV UK, (2010-2017, předseda)
1998-2002 – Redakční rada Bulletin of the Czech Econometric Society
1998-2004 – Podoborová komise ekonomie OK společenských věd GA ČR
1999-2001 – Oborová komise společenských věd GA ČR, předseda
2000 – Oborová komise doktorandského studia ekonomie, CERGE UK
2003 – Redakční rada Finance a úvěr
2003-2004 – Komise pro společenské vědy Rady vlády pro vědu a výzkum
2006 – International Statistical Institute, zvolený člen
2009-2016 – Vědecká rada Fakulty managementu, VŠE
2009-2017 – Vědecká rada Fakulty informatiky a statistiky, VŠE
2010 – Oborová komise společenských věd GA UK (2014-2015 místopředseda, 2016 – předseda)
2010 – Executive and Supervising Committe, CERGE UK
2010 – Správní rada nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových
1
2

před odchodem do důchodu
údaje se uvedou ve formátu: „rok – název instituce, zastávaná funkce“

2010-2016 Pracovní skupina pro ekonomii při Akreditační komisi MŠMT
2011 – Rada ředitele ÚTIA AV ČR
2012 – Redakční rada Acta Oeconomica Pragensis, VŠE
2014 – Grantová rada GA UK
2016 – Komise pro posuzování návrhů na Cenu Arnošta z Pardubic (poradní orgán JM rektora UK)
2017 – Člen kolektivu hodnotitelů návrhů na akreditace Národního akreditačního úřadu (3x předseda)
2018 – Komise pro posuzování návrhů na udělení titulu Honoris causa (poradní orgán JM rektora UK)

C) CELKOVÉ ZHODNOCENÍ
I. Odůvodnění návrhu na udělení čestného titulu emeritní profesor; včetně uvedení
přínosu uchazeče pro fakultu, respektive Univerzitu Karlovu
Prof. Víšek je respektovaný profesor v oboru matematické statistiky, statistik a ekonometr, který od
roku 1995 působí na Fakultě sociálních věd a který svými mnohačetnými výzkumnými, vzdělávacími a
organizačními aktivitami významně přispěl k mnoha stránkám rozvoje Univerzity Karlovy, primárně
Fakulty sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulty.
Mezi jeho hlavní příspěvky české a světové vědě patří studie o robustní statistice a ekonometrii, které
vedly mj. k zvaným přednáškám v Oxfordu, Curychu, Mnichově a na Humboldtově univerzitě a ke
zvolení členem International Statistical Institute. Vysokou úroveň jeho akademického přínosu
dokumentuje i fakt, že jeho úspěšné jmenovací řízení probíhalo v roce 2007 na Matematicko-fyzikální
fakultě UK.
Významný přínos prof. Víška směrem k Univerzitě Karlově spočívá v dlouhodobé garanci výuky
statistiky a ekonometrie na Fakultě sociálních věd. Tento přínos lze chápat jako podíl na vybudování
oboru ekonomie a financí na Fakultě sociálních věd jako primárně kvantitativního oboru, jehož
nezastupitelnou a významnou část tvoří ekonometrická analýza. Tím, že ekonomie byla v 90. letech na
Univerzitě Karlově stavěna prakticky od počátků, bylo zcela zásadní, že ji pomohly nastavit a vyučovat
rigorózně vzdělané osobnosti z oblasti matematiky, statistiky a aplikované matematiky. Konkrétně
v pozici vedoucího katedry Makroekonomie a ekonometrie (1996-2003) využil prof. Víšek svoji
erudici v oblasti robustní statistiky a ekonometrie, čímž úspěšně přemostil ekonomii a statistiku, a
následně tak vychoval řadu svých úspěšných nástupců jak pro českou akademickou sféru, tak pro
zahraničí.
Svými konzultacemi a zpětnou vazbou navíc garantoval a upevňoval dlouhodobou obecnou koncepci
výuky ekonomie založené na výuce matematické analýzy ze strany kolegů z Katedry matematické
analýzy MFF UK. Tento aspekt je pro Univerzitu Karlovu významný tím, že zásadně odlišuje
ekonomii na UK od výuky ekonomických oborů na ostatních vysokých školách v ČR, vede ke snadné
integraci s mezinárodním výzkumem, a umožňuje jí tak být ve srovnání s jinými vysokými školami v
ČR výrazně napřed v mezinárodních hodnoceních. Vytvoření funkčního mostu mezi dvěma fakultami
lze chápat i jako příkladnou ukázku dlouhodobě fungující vnitrouniverzitní spolupráce a dělby práce,
navíc kombinované spoluprací s Akademií věd ČR, v jejímž Ústavu pro teorii informace a
automatizace prof. Víšek rovněž dlouhodobě působil.
Mezi významné organizační a koncepční příspěvky prof. Víška k oboru ekonomie a financí patří i jeho
nedávné dlouhodobé působení v pozici předsedy Oborové rady doktorského studia (2010-2017), během
něhož velmi detailně a precizně dohlížel na celé doktorské studium ekonomie.
Další oblast zásadního přínosu prof. Víška spočívá v obětavé organizační práci pro Fakultu sociálních
věd jako celek. Prof. Víšek je dlouhodobým a nyní i nejdéle působícím členem Vědecké rady Fakulty
sociálních věd (od roku 1997). Významně přispěl k budování fakulty v pozici proděkana (1997-2003),
a zejména ve svém osmiletém funkčním období děkana Fakulty sociálních věd (2003-2010). Byl
známý jako odbornou autoritou disponující děkan, který vyhledával konsensus, zároveň však
nepostrádal aktivitu a rozhodnost.
Zásadní přínosy lze shledat i v řadě organizačních a poradních aktivit pro univerzitu a její vedení. Tyto
přínosy byly oceněny v roce 2010, kdy prof. Víšek obdržel od rektora prof. Václava Hampla Zlatou

medaili UK za přínos k rozvoji společenských věd na UK. Z nedávné doby lze uvést, že prof. Víšek
působí od roku 2014 v Grantové radě UK a od roku 2016 je předsedou Oborové rady pro společenské
vědy GA UK.
V neposlední řadě nelze vynechat přínosy v rámci celé národní a mezinárodní komunity, spočívající
v dlouhodobém členství v akreditačních orgánech (zejména ve stálé skupině pro ekonomii při AK
MŠMT 2011-2016), redakčních radách, vědeckých radách (např. více než dvacetiletá práce pro
Katedru matematiky FJFI ČVÚT), oborových komisích doktorského studia mimo svoje domácí
pracoviště (mj. CERGE UK), komisích rad vlády, členství ve správní radě Hlávkovy nadace,
předsednictví Oborové komise společenských věd GA ČR (1999-2001) či místopředsednictví České
statistické společnosti (2003-2005).

D) HLASOVÁNÍ VĚDECKÉ RADY FAKULTY
Návrh byl projednán Vědeckou radou Fakulty sociálních věd UK na jejím zasedání
dne ...................
Stav hlasování:
Počet členů VR fakulty celkem:
Počet přítomných členů VR fakulty:
Počet kladných hlasů:
Počet negativních hlasů:
Zdrželo se:
Nehlasovalo:

V Praze, dne.....
----------------------------------------------------------------(jméno, příjmení, tituly děkana fakulty)

Přílohy:
Zápis z Vědecké rady fakulty
Publikační činnost
Pedagogická činnost
CV

