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Editorial
Data, data, data. Je fantastické pozorovat, jak se všudypřítomný důraz na data dostal i do zákoutí institucí, které jinak
na datech příliš nelpí. A jak se data stávají nejen komoditou,
ale i příležitostí ke vzniku komplexních strategií postavených
na datech. A jak soutěživé trhy vedou vývoji složitých algoritmů,
které se snaží cíleně využít slabiny konkurenčních algoritmů.
Co přinesou takto endogenně vytvořené systémy pro stabilitu
ekonomik je nyní velkou otázkou. Pro ilustraci si vezměme algoritmické obchodování; z RSJ sice algoritmy udělaly globálně proslulou
firmu, v lednu 2008 ji ale málem vymazaly z mapy, když během jediného
dne díky automatizovaným příkazům firma přišla o 85 % peněz.
Takové otázky nás zajímají. Aby byly ukotvené a přesně formulované,
musí kvalitní data prostupovat maximum kurzů, včetně fundamentálních teoretických kurzů. Letos jsme proto výrazně rozšířili výuku
Data Science with R, které vede kolega doc. Ladislav Krištoufek.
Se svými zkušenostmi z ročního pobytu na Warwick University,
kde pracoval v Data Science Lab, patří určitě mezi nejpovolanější.
Vedle toho rozvíjíme metody strojového učení, které používáme
zejména na finanční data. V tomto ohledu je perspektivní náš
čerstvě nový kolega, dr. František Čech, který se specializuje na
oceňování aktiv. Nedávno získal grant CENTRAL-Kolleg pro organizaci
mladé výzkumné skupiny napříč IES a Humboldtovy Univerzity
v Berlíně a podílel se na vysoce výběrovém workshopu o statistice
a strojovém učení, který spolupořádal doc. Jozef Baruník. Workshopu
se účastnil mj. slavný prof. Oliver Linton z University of Cambridge.
Strojové učení není ale u nás ojedinělá či nová iniciativa. Pro oživení
paměti jsem nahlédl do informačního systému, kde jsem objevil již
hodně zašedlé absolventské práce o neuronových sítích na finančních
trzích. Věřte tomu či ne, spatřily světlo světa už před 17 lety. Od té
doby se mnohé posunulo a jednou z novinek je i naše členství v iniciativě prg.ai, která se z Prahy snaží vytvořit ekosystém pro tvorbu
umělé inteligence. Konkrétně letos dostali naši studenti možnost
chodit na pilotní kurzy umělé inteligence připravené na UK a ČVUT.
Držte nám palce, abychom umělé inteligenci
a zpracování ekonomických a finančních
dat sami dobře rozuměli a abychom uměli
vychovat absolventy k tomu, aby chápali
i její kontext. Jak říká klasik – na univerzitě
máte mít otevřenou hlavu, ale ne tak,
aby z ní vypadl mozek. Protože v záplavě
umělé inteligence má mít nakonec
poslední slovo inteligence přirozená.
Inspirativní čtení Vám přeje
Martin Gregor
ředitel IES FSV UK

Náš kolega doc. Jozef Baruník hovořil
na konferenci českých pojistných
matematiků o socioekonomických
dopadech umělé inteligence.
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PŘEHLED ZPRÁV
JAN ÁMOS VÍŠEK
EMERITNÍM
PROFESOREM

Náš dlouholetý kolega, profesor Jan Ámos
Víšek, byl jmenován emeritním profesorem
Univerzity Karlovy. Jedná se vůbec
o první jmenování emeritním profesorem
ekonomie v historii univerzity. Prof. Víšek
je respektovaný profesor v oboru ekonometrie a matematické statistiky. Svými
výzkumnými, vzdělávacími a organizačními
aktivitami významně přispěl k rozvoji
Univerzity Karlovy, primárně Fakulty
sociálních věd a Matematicko-fyzikální
fakulty. Na IES mnoho let působil jako
garant výuky statistiky a ekonometrie.

Profesor Evžen Kočenda převzal z rukou
rektora Univerzity Karlovy rozhodnutí
o udělení významné výzkumné podpory
Donatio Universitatis Carolinae. Cílem
grantu je podpora významných vědeckých
osobností, které mimořádně přispívají
k odborné prestiži univerzity. „Ocenění
mě velmi potěšilo a vážím si jej o to víc,
že je to poprvé, kdy bylo uděleno v oboru
ekonomie. Prostředky z grantu bych chtěl
použít zejména jako doplněk financování
svých výzkumných projektů a na podporu
aktivit svých doktorských studentů,“ uvedl
profesor Kočenda.
Prof. Evžen Kočenda působí jako vedoucí
Katedry financí a kapitálových trhů IES.
Jeho odborný přínos spočívá zejména
v empirické analýze ekonomické transformace v ČR, neparametrické analýze
časových řad a analýzách finančních trhů.

CENA ARNOŠTA
Z PARDUBIC
PRO ANTONII
DOLEŽALOVOU

ZUZANA HAVRÁNKOVÁ
OBDRŽELA CENU
KATEŘINY ŠMÍDKOVÉ

Docentka Antonie Doležalová získala Cenu
Arnošta z Pardubic, prestižní ocenění pro
akademické pracovníky za vynikající pedagogickou činnost, v kategorii za vynikající
počin. Oceněna byla za kurz „Cambridge
Lectures in Economic History“, unikátní
společný kurz University of Cambridge
(konkrétně Robinson College) a Univerzity
Karlovy (konkrétně IES). Ten studentům
nabízí jedinečnou možnost studovat
nejnovější témata a metodologické inovace
v hospodářských dějinách v podání vyučujících ze špičkového světového pracoviště.

EVŽEN KOČENDA
ZÍSKAL PODPORU
DONATIO UNIVERSITATIS
CAROLINAE

NAŠI KOLEGOVÉ
V REDAKČNÍCH RADÁCH
IMPAKTOVANÝCH
ČASOPISŮ

Držitelkou Ceny Kateřiny Šmídkové
2018 udělované Českou společností
ekonomickou se stala docentka Zuzana
Havránková. Cena Kateřiny Šmídkové je
udělována ekonomkám dlouhodobě žijícím
v ČR s mimořádně kvalitní publikační
činností. Zuzana Havránková je teprve třetí
laureátkou této ceny.
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Hned tři ekonomové z IES se v roce 2019
stali vedlejšími editory (Associate Editors)
významných odborných ekonomických
časopisů. Profesor Roman Horváth posílil
redakční radu titulu Journal of Financial
Stability, předního časopisu v oblasti
globální finanční stability. Docent Tomáš
Havránek působí v redakci Journal of
Economic Surveys, uznávaného akademického titulu, který se zaměřuje se na témata
z ekonomie, ekonometrie či hospodářských
dějin. A členem redakční rady Emerging
Markets Finance and Trade, který se věnuje
rozvíjejícím se trhům a ekonomikám, se
stal profesor Evžen Kočenda.

NAŠI ABSOLVENTI PODPORUJÍ
MLADÉ TALENTOVANÉ AKADEMIKY
Již po šesté bylo uděleno ocenění Alumni Chair. V roce 2019 cenu
spolku absolventů IES získali Paola Bertoli a Jiří Kukačka, dva
mladí akademici, kteří na IES aktivně působí jako odborní asistenti.
Rozdělí si mezi sebe finanční odměnu 90 tisíc korun, což je částka,
kterou se spolku Alumni podařilo vybrat v loňském roce.
„Jiří a Paola jsou oba mladí a talentovaní kolegové, kteří nyní tvrdě
pracují na tom, aby se stali autoritami ve svých oborech. V této fázi,
kdy intenzivně budují svoji kariéru, určitě ocení podporu od našich
absolventů. Potěšilo mne i to, že bylo možné podpořit zároveň oblasti
ekonomie i oblast financí, což je koneckonců kombinace, díky níž je
IES unikátní a mezinárodně známá,“ říká ředitel IES Martin Gregor.
Paola Bertoli se zaměřuje na ekonomii zdravotnictví, ekonomii
veřejného sektoru a ekonomickou analýzu práva. Doktorát získala
na boloňské univerzitě a na univerzitě v Rotterdamu v roce 2014.
Na IES nově vyučuje kurz aplikované ekonometrie ve zdravotnictví
a podílí se na doktorském semináři.
Jiří Kukačka na magisterském stupni vyučuje kurzy ekonometrie a na
bakalářském se podílí na výuce nového kurzu Behaviorální ekonomie

HISTORIE ČESKÉHO
EKONOMICKÉHO
MYŠLENÍ
Docentka Antonie Doležalová vydala knihu A History of Czech Economic Thought
v prestižním londýnském nakladatelství
Routledge. Po studiích věnovaných
školám myšlení ve velkých zemích je
české ekonomické myšlení první, které
nakladatelství do své série zařadilo.

a finance. „Když jsem jako druhák v rámci E-klubu spoluorganizoval
historicky první seznamovací pobyt E-go, ani ve snu mě nenapadlo,
že za deset let budu na IES učit vlastní kurz a získám cenu Alumni,“
říká Jiří.
Spolek Alumni organizuje grantový program Alumni Chair od roku
2008, čímž navázal na předchozí Program podpory publikační
činnosti. Záměrem je podpořit začínající akademiky, kteří na IES
působí jako vyučující i výzkumníci. Ocenění v minulosti získali
Ladislav Krištoufek, Jaromír Baxa, Barbara Pertold-Gebická, Julie
Chytilová nebo Michal Červinka. Výše finanční podpory každoročně
závisí na darech od absolventů IES. Všem absolventům za veškeré
dary děkujeme!

KAM PO IES?
Každý semestr pořádáme pro studenty panelovou diskuzi Kam
po IES. Během jara proběhly dvě diskuze, první s tématem „Data“.
O tématu barvitě vyprávěli například Ymy Vu Černá z Avastu, nebo
Pavel Mužíček z České spořitelny. V květnu se pak konalo setkání
„Ženy, holky, studentky“, které se zaměřilo na ženskou problematiku práce. Bylo příjemné slyšet absolventky IES, jak vypráví o svých
pracovních zkušenostech, jak kombinuji práci s mateřstvím
a celkově jak zvládají péči o rodinu a kariéru. Představily se mj.
Petra Pilná ze společnosti ČEZ nebo Hana Veselá z UniCreditu.
V podzimním semestru zahajujeme tématem „Nestandardní
kariérní cesty“, kde budeme diskutovat vhodnost kariéry v IT,
business intelligence či HR pro absolventy IES.

MENTORING

ÚSPĚŠNÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

Letošní mentoring opět splnil svůj účel. Opět propojil řadu lidí
pracujících již delší dobu ve vybraných oborech se studenty,
kteří si teprve hledají své cesty. Již několika koly prověřený Petr
Gapko z MONETA Money Bank se ujal studentů v letním i zimním
semestru roku 2019, a pokračuje tak v představování banky
zájemcům o práci v oboru. Dalšími mentory pro letošní zimní
semestr jsou například Peter Marko, analytik z Evropské centrální
banky, manažerka z EY Magdaléna Žáčková nebo environmentální
ekonom Tomáš Baďura z CzechGlobe na Akademii věd ČR.

V prosinci 2018 úspěšně zakončila habilitační řízení na Univerzitě
Karlově Zuzana Havránková a získala titul docentky v oboru
ekonomické teorie. Řady docentů následně rozšířil také Petr
Janský, jemuž stejný titul náleží od února 2019.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
pátek 17. 1. 2020 od 9:00
pátek 12. 6. 2020 od 9:00

ON-LINE WEBINÁŘ:
úterý 14. 1. 2020 od 15:30
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VÝZKUM
Členové IES pravidelně přispívají do vysoce impaktovaných mezinárodních odborných časopisů a do časopisů
respektovaných mezinárodních institucí. Figurují také
mezi členy redakčních rad mezinárodních časopisů.
Kvalitní výzkum a publikační činnost ve špičkových
časopisech potvrzují kvalitu IES jako elitního vědeckopedagogického pracoviště.
I letos rádi představujeme výběr nejvýznamnějších
publikací, které vzešly z našeho výzkumného pracoviště:

Henrich, J., Bauer, M., Cassar, A., Chytilová, J.,
& Purzycki, B. G. (2019). War increases religiosity.
Nature Human Behaviour, 3(2), 129.

Baruník, J., & Kley, T. (2019). Quantile coherency:
A general measure for dependence between cyclical
economic variables. The Econometrics Journal, 22(2),
131–152.
Článek představuje novou obecnou míru pro měření závislostí ekonomických časových řad, které tradiční míry nedokážou zachytit.
Nová míra, tzv. kvantilová koherence, zachycuje cyklické závislosti
ekonomických časových řad v různých částech distribuce. Hlavním
přínosem článku je definice odhadů, které zachycují tyto obecné
struktury závislostí, odvození teorie odhadů včetně asymptotických
vlastností a doporučení pro použití těchto nových odhadů v různých
situacích. Poskytujeme také modelové cvičení, které ilustruje, jak
mohou výzkumníci v aplikovaném výzkumu těžit z použití kvantilové koherence při hodnocení modelů časových řad. Užitečnost
nové třídy odhadů ukazujeme také na empirickém příkladu měření
závislosti výnosů akciových trhů. Výsledky přináší nové poznatky,
které významně posouvají možnosti měření rizik na finančních
trzích, zejména v extrémních situacích, tzv. těžkých chvostů.

Novák, J., & Bilinski, P. (2018). Social stigma
and executive compensation. Journal of Banking
& Finance, 96, 169–184.
Dokumentujeme, že vrcholoví manažeři v odvětvích, jež jsou
z pohledu sociálních norem vnímány negativně, jako je tabák,
hazardní hry a alkohol, pobírají významnou prémii ve svých platech.
Prémie kompenzuje osobní náklady spojené se stigmatizací
těchto pracovníků veřejností a s jejich nižším sociálním statusem.
Důsledky stigmatizace zahrnují: (i) sníženou pravděpodobnost, že
manažeři stigmatizovaných odvětví budou působit v dozorčích
radách jiných společností a (ii) zhoršenou pracovní mobilitu, protože
zaměstnavatelé v jiných odvětvích se stigmatizovaným manažerům vyhýbají. Náš výzkum ukazuje, že kompenzační prémii nelze
vysvětlit vyššími manažerskými schopnostmi ve stigmatizovaných
odvětvích, vyšší rizikovostí pracovních smluv, cennějším politickým
kapitálem těchto manažerů, vyšším rizikem soudních sporů, ani
rozdíly v efektivitě správy těchto společností. Naše výsledky
poukazují na významný dopad sociálních norem na vyjednávání
o výši platu vrcholového managementu v kontroverzních odvětvích.
Zvyšuje válečná zkušenost důležitost náboženství v životě lidí?
Řada vědeckých výzkumů studuje, zda religiozita či určité její
formy mohou zvyšovat riziko konfliktu mezi skupinami. Nicméně
velmi málo se ví o tom, zda násilný konflikt může podněcovat
větší religiozitu a účast při náboženských rituálech. V této
studii analyzujeme data z průzkumů mezi 1709 jednotlivci ze tří
postkonfliktních společností – Ugandy, Sierra Leone a Tádžikistánu. Charakter těchto konfliktů vedl k tomu, že míra zasažení
válkou byla pro lidi do značné míry náhodná, což nám umožňuje
odhadnout dopady válečného prožitku na religiozitu. Výsledky
ukazují, že lidé s hlubšími válečnými prožitky jsou s větší pravděpodobností členy křesťanských či muslimských náboženských
skupin a účastní se jejich rituálů, a to i několik let po ukončení
konfliktu. Výsledky se významně nemění, pokud kontrolujeme
o potenciální vliv řady dalších faktorů, a platí i při porovnání jedinců
do různé míry zasažených válkou v rámci stejné etnické skupiny
či náboženského vyznání. Tato zjištění tedy poskytují empirickou
podporu lidovému rčení, že „v zákopech není nikdo ateista“.
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Baumöhl, E., Iwasaki, I., & Kočenda, E. (2019).
Institutions and determinants of firm survival
in European emerging markets. Journal of Corporate
Finance, 58, 431–453 .
Na patnácti evropských rozvíjejících se trzích analyzujeme
vliv institucionální kvality na životaschopnost podniků. Pro
analýzu velkého souboru údajů o firmách v období let 2006–2015
používáme Coxův model proporcionálního rizika. Naše výsledky
ukazují, že institucionální kvalita je významným preventivním
faktorem přežití firem a projevují se u ní zákon klesajících výnosů;
její účinek je největší v zemích s nízkou úrovní institucionální
kvality a nejmenší v zemích kde jsou instituce na vysoké úrovni.
Pokud jde o konkrétní ukazatele, klíčové dopady má úroveň státní
správy a rozsah protikorupčních opatření. Mezi ekonomicky
nejvýznamnější faktory, které jsou spojené se zvýšenou pravděpodobností přežití podniků na rozvíjejících se evropských trzích,
patří ukazatele vlastnické struktury a celkové finanční výkonnosti.

Brůha, J., & Kočenda, E. (2018).
Financial stability in Europe:
Banking and sovereign risk.
Journal of Financial Stability,
36, 305-321.
Analyzujeme souvislost mezi kvalitou
bankovního sektoru a státním rizikem
v celé Evropské unii během let 1999–2014.
Celkem pracujeme se čtyřmi různými
ukazateli státního rizika (včetně tržních
ukazatelů a expertních hodnocení)
a s rozsáhlou sadou teoreticky a empiricky
motivovaných charakteristik bankovního
sektoru. Samotné odhady pak provádíme
na panelu zemí Bayesovskou metodou.
Naše výsledky ukazují, že podíl nesplácených úvěrů je sám o sobě nejvýznamnější
proměnnou specifickou pro toto odvětví,
a že je spojen se zvýšenou mírou státního
rizika. Hloubka sektoru poskytuje smíšené
výsledky. Stabilita (poměr kapitálové
přiměřenosti) a velikost (celková aktiva)
jsou v tomto odvětví obecně spojeny
s nižším suverénním rizikem. Diverzifikovaná struktura odvětví – vyznačující se
vyšší mírou proniknutí zahraničních bank
na domácí trh a vyšší mírou hospodářské
soutěže – se nicméně v zásadě jeví
jako prospěšná pro jeho stabilitu
a je spojena s nižší mírou státního
rizika. Naše výsledky také ukazují, že
po propuknutí státní dluhové krize
v Evropě trhy přehodnotily celou řadu
otázek spojených s bankovním sektorem
ohledně oceňování státního rizika.

Životaschopnost podniků ve střední a východní Evropě (Baumöhl, E., Iwasaki, I., & Kočenda, E., 2019)
(a) Všech 15 zemí střední a východní Evropy

(b) Střední Evropa

4000

0,350

3628

3500

0,300

3148

3000
2402

2500

0,200
1842

1844
1552

1676

0,150

1500
1000

1001

0,100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

(c) Balkánské státy
0,350
2514

0,300

2500

0,250

1956

2000

1447

1446

1500
965

1000

863

760

818

0,050

0

0,050
0,000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

90

80

68

66

64

2014

499

515

2015

0,250

0,150
0,100
84

100
17

0,200

0,100

0,000
2011

2012

2013

0,000
2007

2008

2009

2014

2015

685
607

600

2011

2012

2013

2014

2015

0,350

1455

0,300
1164
0,250

1028

1000

858

823

800

0,200

707
576

0,150

567

427

0,100

400

0,050

200
0

0,000
2007

0,350

1600

0,300

1400

0,250
477

461

500

0,200

400

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,250
1398
1273

254

1000
768

118
0,050

100
0

0,000
2011

0,150

854

787
696
0,100

600
0,100

2010

1001

989

800
247

0,200

1200

0,150

2009

2010

(h) Služby (Sekce G–S)
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Horváth, R., Kotlebová, J., & Širaňová, M. (2018). Interest
rate pass-through in the euro area: Financial fragmentation,
balance sheet policies and negative rates. Journal of Financial
Stability, 36, 12–21.
Zkoumáme transmisi úrokových sazeb v eurozóně v období 2008–2016
a prověřujeme dopady fragmentace finančního trhu, rozvahových politik
Evropské centrální banky a záporných sazeb na povahu této transmise.
Pomocí metody heterogenní panelové kointegrace analyzujeme úrokové sazby
bank čtyř různých kategorií úvěrů: malé a velké firemní úvěry, úvěry na bydlení
a spotřebitelské úvěry. Zjistili jsme, že transmise úrokových sazeb je úplná
pouze u malých firemních půjček; u ostatních kategorií půjček je tedy neúplná.
Naše výsledky naznačují, že zatímco transmise úrokových sazeb byla oslabena
vyšším úvěrovým rizikem státu, rozvahová politika Evropské centrální banky
pomáhala tyto nepříznivé dopady na transmisi omezovat. Nižší fragmentace
finančního trhu se promítla do nižších úrokových sazeb. Dále se nám
nepodařilo najít evidenci, že by se snižovala citlivost bankovních úrokových
sazeb na tržní sazby, jakmile tržní sazby dosáhnou záporných hodnot.
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MEZINÁRODNÍ
PROJEKTY
V rámci svých výzkumných záměrů spolupracují naši vědečtí pracovníci s mnoha zahraničními experty. Tyto aktivity a kontakty podporují
zvyšování kvality výzkumu, a naši vyučující i postgraduální studenti
tak získávají možnost výjezdů na přední světové univerzity.
V roce 2019 probíhají na IES dva rozsáhlé projekty, které jsou financovány z prostředků EU v rámci programu EU Horizon 2020. V projektu
GEMCLIME figuroval náš institut jako hlavní iniciátor a koordinátor,
do projektu COFFERS jsme byli zapojeni jako partner projektu.

PROJEKT GEMCLIME PODPORUJE
MOBILITU NAŠICH VÝZKUMNÍKŮ
NA PŘEDNÍ SVĚTOVÉ UNIVERZITY
ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ
PROJEKTU COFFERS
V říjnu letošního roku byl dokončen tříletý výzkumný projekt
COFFERS (Combatting Fiscal Fraud and Empowering Regulators),
který byl financován Evropskou komisí v rámci programu Horizon
2020. Projektu se kromě Univerzity Karlovy zúčastnily i výzkumné
týmy z University of Utrecht, City University London, Copenhagen
Business School, University of Limerick, Tax Justice Network či
University of Bamberg. Za IES na projektu spolupracovali výzkumníci Petr Janský, Miroslav Palanský, Jan Mareš a Tereza Palanská.
V rámci COFFERS v letošním roce Petr Janský a Miroslav Palanský
publikovali vědecký článek s názvem „Estimating the scale of
profit shifting and tax revenue losses related to foreign direct
investment“ v prestižním časopise International Tax and Public
Finance a další článek je nyní v recenzním řízení v časopise Regulation and Governance. Výstupem projektu bude i knižní publikace
vydaná předním akademickým nakladatelstvím Oxford University
Press, v níž jsou naši výzkumníci spoluautory dvou kapitol.
V roce 2019 se naši kolegové v rámci projektu COFFERS podíleli i na
tvorbě Indexu korporátních daňových rájů (Corporate Tax Haven Index), jenž má za cíl vyhodnotit, které daňové ráje jsou nejvíce využívány nadnárodními korporacemi. O Indexu informovala přední světová média včetně New York Times, Reuters či BBC. Hospodářské
noviny výsledkům tohoto výzkumu dokonce věnovaly titulní stranu.
Projekt byl zakončen dvěma konferencemi (v září ve Vídni a v říjnu
v Bruselu), kde jednotlivé výzkumné týmy představily výsledky
svých aktivit v rámci projektu. Konferencí se zúčastnili zástupci
Evropské komise, mezinárodních organizací i odborné veřejnosti.
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Další úspěšný rok má za sebou projekt GEMCLIME (Global
Excellence in Modelling of Climate and Energy), který je financován
Evropskou komisí v rámci programu Horizon 2020. IES je hlavním
koordinátorem konsorcia evropských institucí, které kromě Karlovy
univerzity zahrnuje i University of Oxford, London School of
Economics, Toulouse School of Economics, FEEM a nově také CMCC.
GEMCLIME umožňuje výzkumníkům a doktorským studentům
těchto institucí vyjet na výzkumný pobyt na jednu z partnerských
institucí, mezi něž patří přední světové univerzity v USA a Kanadě
(MIT, Harvard, Princeton, Stanford, University of California, McGill,
Columbia, Maryland, Arizona State University), Austrálii a Novém
Zélandu (Australian National University, University of Auckland),
Africe (University of Cape Town), Asii (National University of
Singapore) a Jižní Americe (Pontificia Universidad Católica de Chile).
Projekt se zaměřuje na řešení globálních problémů v oblastech
ekonomie energie a klimatických změn ve třech hlavních
kategoriích: příčiny klimatických změn, důsledky politik v oblasti
energie a klimatu a reakce na nové výzvy v těchto oblastech.
Financováním výjezdů výzkumníků GEMCLIME podporuje
vědeckou spolupráci napříč partnerskými institucemi. Na
výzkumný pobyt v rámci projektu již vyjelo přes 70 vědců.
Výzkumníci zapojení do projektu GEMCLIME publikují v předních
vědeckých časopisech ve svých oborech. Příkladem může být
článek našich kolegů Milana Ščasného a Olgy Kymych spoluautorovaný profesorkou Annou Alberini z partnerské University of Maryland, který byl publikován v časopise Energy Journal (Response
to Extreme Energy Price Changes: Evidence from Ukraine).
Skvělou zprávou také je, že Evropská komise letos v létě přijala
k financování navazující čtyřletý projekt, nazvaný GEOCEP (Global
Excellence in Modeling Climate and Energy Policies), který bude
zahájen v roce 2020. Podobná spolupráce našich výzkumníků
s předními univerzitami světa tak bude pokračovat i nadále.

AKCE
HEINDORF/HEJNICE
WORKSHOP
leden 2019

IES a berlínská Humboldtova univerzita uspořádaly v rámci meziuniverzitní spolupráce seminář
pro doktorandské studenty v Hejnicích v Jizerských horách. Pětidenní výzkumný seminář se
zaměřil na prezentaci výzkumu Ph.D. studentů
a seniorních členů výzkumných skupin z obou
univerzit. Celý seminář zahájil krátký kurz Christiana Hafnera z Université Catholique de Louvain
a Holgera Detteho z Ruhr-University Bochum.

WORKSHOP
O MACHINE LEARNINGU
září 2019

WORKSHOPY
GRANTU
CENTRAL-KOLLEGS
říjen a listopad 2019

Akademie věd ČR ve spolupráci
s IES, Matematicko-fyzikální
fakultou UK a Humboldtovou
univerzitou uspořádala
konferenci Statistics of Machine
Learning, které se účastnili
světové špičky v oboru, včetně
prof. Olivera Lintona z University
of Cambridge. V organizátorském týmu byl i náš kolega doc.
Jozef Baruník, který organizoval
zároveň workshop Asset
Pricing using Time-Frequency
Dependent Network Centrality.

Díky grantu CENTRAL-Kollegs uspořádal náš
kolega František Čech dva workshopy pro
studenty IES. První navazoval na vzdělávací
projekt a konferenci Machine Learning in
Economics. Doktorští studenti měli na
semináři možnost představit svůj pokrok
s vlastním výzkumem a setkali se s předními
vědci v oboru, kteří se konference zúčastnili.
Byl mezi nimi Oliver Linton z Cambridge
či Wolfgang Karl Härdle z Humboldtovy
univerzity. V listopadu se na Humboldtově
univerzitě uskutečnil druhý workshop
nazvaný „Inference in ML models“.

Naši kolegové nezaháleli ani během tzv. „okurkové sezóny“, kdy se nevyučuje.
V květnu a červnu zamířili na výroční konference mezinárodních odborných
společností: Antonie Doležalová vystoupila na John Marshall Law School v Chicagu v rámci konference Czechoslovak Society of Arts and Sciences; do britského
Bathu se vydala Barbara Pertold-Gebická, jež na konferenci European Society
for Population Economics hovořila o dopadu rodičovské dovolené na kariéru žen.
V kanadské Ottawě vystoupil Jiří Kukačka na konferenci Society for Computational
Economics. Do Británie, konkrétně do Manchesteru, zavítali naši kolegové Karel
Janda, Ladislav Krištoufek a Tereza Palanská, a sice na výroční konferenci organizovanou European Association of Environmental and Resource Economists.
V červenci a srpnu pokračovaly akademické jízdy ve Frankfurtu, kam Jozef
Baruník vyrazil na konferenci The Society for Economic Measurement, a v Británii, kam se hned dvakrát podíval Petr Janský. Nejprve vystoupil v Glasgow
na kongresu International Institute of Public Finance, kde spolu s Janem Marešem
přednesl příspěvek na téma nezákonných finančních toků, a o týden později
v Manchesteru na prestižní konferenci European Economic Association.

WORKSHOP
O GENDERU
A RODINĚ
NA TRHU PRÁCE
květen 2019

Naše kolegyně Barbara PertoldGebická uspořádala workshop
o genderu a rodině na trhu práce pod
názvem „Prague Workshop on Gender
and Family in the Labor Market“.
Součástí workshopu byly výzkumné
prezentace, veřejná přednáška prof.
Shelly Lundbergové z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře a přednáška
prof. Andrey Weberové ze Středoevropské univerzity v Budapešti. Akci
kromě IES zaštítili také CERGE-EI
a think-tank Virtual Research
Collaboration on Gender and Family in
the Labor Market, spolufinancována
byla z Visegradského fondu.

NAŠI KOLEGOVÉ
NA PRESTIŽNÍCH
KONFERENCÍCH
květen – srpen 2019
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NUMAN M. ÜLKÜ:
STUDENTI V EVROPĚ SE UČÍ TŘIKRÁT VÍCE
NEŽ NA AUSTRALSKÝCH UNIVERZITÁCH
Špičkový zahraniční výzkumník v oblasti financí Numan
M. Ülkü působil na IES v akademickém roce 2018/2019
jako hostující profesor. Věnoval se rozvoji aplikace
kvantitativních a matematických metod v oboru financí.
Konzultoval také doktorandské projekty a na závěr
svého pobytu byl hlavním prezentujícím na konferenci
Asset Pricing, Machine Learning, and Finance. Při
této příležitosti s ním vznikl i následující rozhovor.
Než jste nastoupil na IES jako hostující profesor financí,
působil jste na různých světových univerzitách, včetně
Univerzity Jižní Austrálie a Středoevropské univerzity. Jaké
hlavní rozdíly vidíte mezi jednotlivými svými působišti?
Můj výzkum se nemění, ať už působím kdekoli – na dálku pracuji
na několika projektech. IES je silná v kvantitativních metodách.
Na IES jsem spolupracoval s kolegy, jejichž pokročilé metodologické
dovednosti mé výzkumné záměry obohatily o nové roviny.
Celkově se Univerzita Karlova od australských univerzit odlišuje
vnitřní kvalitou. Univerzity v Austrálii se spíše zaměřují na to, aby
vypadaly dobře navenek. Studenti v Evropě se přitom učí třikrát
více než srovnatelné ročníky na australských univerzitách.
Proč jste si ke svému působení vybral IES a co je
hlavním cílem vaší půlroční návštěvy u nás?
Když jsem před lety žil ve střední Evropě, udělala
na mě Univerzita Karlova velmi dobrý dojem. V roce
2010 jsem v časopise Czech Journal of Economics and
Finance publikoval svou první samostatnou studii.
Poté co jsem strávil téměř pět let na Novém Zélandu
a v Austrálii, jsem se toužil vrátit do svého někdejšího
působiště. A Univerzita Karlova se ukázala jako ideální
místo pro dokončení mých výzkumných projektů.
Společně s doc. Jozefem Baruníkem pracujete na projektu,
který se zabývá interakcí mezi tržními výnosy a obchodními toky. Proč jste si zvolili právě toto téma?
Za tím se skrývá zajímavý příběh: v roce 2010 mi v recenzi studie
pro Czech Journal of Economics and Finance navrhli, abych použil
novou metodu (SCC), o které jsem tehdy slyšel poprvé. Na tento popud jsem kontaktoval autora, který metodu SCC vyvinul. Tak vznikl
nový projekt, který vyústil v publikaci v jednom z pěti nejlepších
časopisů. Několik let nato jsem zaznamenal, že doc. Baruník má kapacitu a dovednosti na to, aby tuto metodu rozšířil i na další oblasti.
Jaký je přínos projektu pro výzkum financí? A jak jste s ním dosud pokročili?
Metoda SCC nám umožňuje řešit některé důležité otázky, na které
standardní metody nestačí. Díky novým přístupům dokážeme
vyřešit některé důležité diskuse, k nimž dochází ve finanční
literatuře. Docent Baruník na vývoji této metody dále pracuje
a brzy bychom rádi na toto téma dokončili několik příspěvků.
Během působení na našem institutu jste také pracoval na dvou
samostatných studiích. Jaké je jejich téma a hlavní závěry?
Ve skutečnosti jsem pracoval na čtyřech článcích, jejichž
spoluautory jsou mí kolegové z univerzit, kde jsem působil
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před IES. První z nich nazvaný „Trading volume and prediction
of stock return reversals: Conditioning on investor types’
trading“ byl přijat a zveřejněn v Journal of Forecasting.
Druhá studie, kterou jsem na IES dokončil a předložil, se
věnuje vývoji obchodního chování zahraničních investorů.
Ukazujeme v ní, že zahraniční investoři, o nichž se dosud
soudilo, že se kvůli svým informačním nevýhodám bezhlavě
ženou za akciovými výnosy, již na výnosech tolik nelpí.
Třetí článek se zabývá pondělním efektem v Číně. Ve čtvrté
studii analyzujeme vztah mezi reálnými hodnotami a akciovým
trhem v Číně, a to za pomoci nové metody, kterou jsem
nedávno vytvořil. Náš článek by mohl zaujmout i vzhledem
k ne zcela věrohodným hodnotám čínské statistiky.
A otázka na závěr: jaké jsou vaše další akademické a vědecké plány?
Co se týče mého výzkumu, rád bych dokončil všechny
své rozpracované projekty. Mám v plánu se vrátit
do své rodné země nebo někam poblíž.
Plné znění rozhovoru je k dispozici na http://bit.ly/numanulku.

JULIEN PINTER:
MOJI STUDENTI MAJÍ NA TO,
ABY TO DOTÁHLI DALEKO
Julien Pinter působí na postdoktorandské pozici u profesorů Romana Horvátha a Evžena Kočendy a věnuje se
centrálnímu bankovnictví či makroekonomii. Vystudoval
ekonomii na Sorbonně v Paříži, část studií absolvoval
na univerzitě v Amsterdamu a nizozemském Tinbergen
institutu. Má akademické i odborné zkušenosti z oddělení
analýzy rizik v Evropské centrální bance, ve francouzských
médiích publikuje komentáře, včetně Le Monde. Díky
podpoře Univerzity Karlovy bude na IES působit do
konce roku 2020. V rozhovoru prozradil, jak se mu na IES
líbí a jaké jsou jeho odborné cíle v nejbližších letech.
Juliene, jak jste se o IES dozvěděl?
Před příchodem k vám jsem narazil na řadu zajímavých
výzkumných prací od vědců z Univerzity Karlovy. Četl jsem
například mnoho příspěvků od profesora Horvátha, které měly
velmi blízko k mému vlastnímu výzkumu. Během působení
v ECB jsem se navíc setkal se zdejším absolventem, který mi
vyprávěl, jak se mu u vás dobře studovalo, protože tu panuje
skvělá atmosféra, přestože samotné studium bylo náročné.
Momentálně u nás vyučujete makroekonomii pro
druháky. Vidíte nějaké rozdíly mezi českými a francouzskými studenty? Jaké jsou vaše dojmy ze třídy?
Zdá se mi, že se mnoho druháků dokáže opravdu hluboce
soustředit a jsou to vyzrálé osobnosti, což mě fascinuje. Během
přednášek a seminářů cítím zdravou atmosféru, většina lidí
přichází s tím, že se chce něco naučit. I díky tomu si výuku užívám.
Mezi studenty jsem rozpoznal spoustu bystrých hlav, a pokud
neusnou na vavřínech, myslím, že to ještě daleko dotáhnou.
Při přijímacím řízení jste zaujal příspěvkem o tom, jak
Švýcarská národní banka v roce 2015 upustila od vázaného
kurzu měny. To vzbudilo na naší univerzitě velkou pozornost
a pohovoru se rozhodl zúčastnit dokonce i člen Bankovní
rady České národní banky. Můžete nám ve stručnosti
přiblížit hlavní ideu a závěry vašeho příspěvku?
Rozhodnutí Švýcarské národní banky ukončit v roce 2015
pevný kurz eura (tzv. Frankenshock, jak tomu přezdívali
v médiích) překvapilo většinu ekonomů, ne-li všechny.
Se spoluautorem Marcem jsme zkoumali relevanci jednoho
klíčového argumentu, jehož prostřednictvím se několik
nezávislých pozorovatelů snažilo vysvětlit skutečné důvody
tohoto záhadného tahu: totiž strachu z finančních ztrát.
Vytvořili jsme jednoduchý rámec, který vysvětluje, jak strach
ze ztrát může zmíněné rozhodnutí centrální banky vysvětlit.
Poté jsme provedli numerickou analýzu, abychom zjistili, zda
Švýcarská národní banka mohla očekávat riziko významných
ztrát. Naše výsledky naznačují, že argument „strachu ze
ztrát“ byl skutečně hodnověrný: dle banky zjevně existovalo
riziko zásadních finančních ztrát, pokud by volný kurz zavedla
jen o několik měsíců později. Náš výzkum se věnuje také
širším důsledkům uplatňování pevných směnných kurzů
a zkoumá, jaké jsou v dnešní době jejich možnosti a omezení.

Jaké jsou vaše výzkumné plány na dobu, kterou strávíte na IES?
Mám hodně nápadů, které bych chtěl rozvíjet. Se dvěma
spoluautory z Francie pracujeme na velmi nadějných tématech.
Vůbec poprvé se zaměříme sentiment v médiích týkající se
měnové politiky a prozkoumáme jeho relevanci. Také bych se rád
věnoval otázkám týkajícím se kapitálových toků a devizových
intervencí centrální banky. Chystám se spolupracovat s českými
kolegy, kteří uplatňují metody výzkumu, s nimiž zatím nejsem
tolik obeznámen, ale můžu nabídnout čerstvý pohled na několik
postkrizových témat. Takže jsem přesvědčen, že z toho může
vzejít plodná spolupráce, což je ostatně účelem mého postdoku.
Dvanáct let jste hrával házenou, v roce 2005 jste se
dokonce stal vicemistrem „Challenge of France“. Hrajete
házenou dodnes a máte v Praze kde trénovat?
Bohužel ne! Po přestěhování do Bruselu jsem házenou pověsil
na hřebík. Teď se věnuji spíš squashi a latinskoamerickým tancům,
které v Praze celkem vzkvétají a i díky tomu se mi tu líbí.
Plnou verzi rozhovoru najdete na http://bit.ly/julienpinter.
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ÚSPĚCHY STUDENTŮ
STUDENTI IES SBÍRAJÍ OCENĚNÍ
DOMA I VE SVĚTĚ

NAŠI DOKTORŠTÍ STUDENTI
ZÍSKALI CENY ČESKÉ SPOLEČNOSTI
EKONOMICKÉ
Ocenění od České ekonomické společnosti
získali dva doktorští studenti IES. Druhé místo
v soutěži Mladý ekonom 2018 obdržel Jan Žáček
a Cenu Karla Engliše získal Miroslav Palanský.
Jan Žáček byl oceněn za práci „Should Monetary Policy Lean Against
the Wind? An Evidence from a DSGE Model with Occasionally Binding Constraint“, která se zabývá implementací finanční proměnné,
jako jsou ceny aktiv, do Taylorova pravidla, které určuje nastavení
optimální výše základní úrokové sazby centrální banky. Výsledky
ukazují, že použití cen aktiv v rozhodovacím pravidle měnové
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politiky přináší užitečnou informaci pro nastavení úrokových sazeb.
Cenu Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou obdržel doktorand Miroslav Palanský za článek
„The Value of Political Connections in the Post-Transition Period:
Evidence from the Czech Republic“. Zabývá se v něm vlivem
politických vazeb na ziskovost českých podniků s využitím
unikátní databáze všech korporátních darů politickým stranám
v ČR v období 1995–2014. Výsledky ukazují, že politické vazby
v podobě poskytnutých darů zvyšují ziskovost o 12–14 % ve
srovnání s podniky, které dary politických stranám neposkytují.
Laureátkou hlavní ceny Mladý ekonom se v roce 2018 stala
Ludmila Matysková, která absolvovala magisterské studium
na IES, doktorát na CERGE-EI a nyní působí na Univerzitě v Bonnu.
Cenu získala za práci „Bayesian Persuasion with Costly
Information Acquisition.“ Ceny byly vyhlášeny na X. bienální
konferenci ČSE, která se konala 1. prosince 2018 na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Ceny předal prezident ČSE Kamil Galuščák.

VOJTĚCH JURKA VE FINÁLE
GLOBÁLNÍ SOUTĚŽE JURF
Do finále globální soutěže JURF (Journal of Undergraduate Research in Finance) o nejlepší bakalářský
výzkum v oblasti financí se loni probojoval student
IES Vojtěch Jurka, kde skončil na 2. – 3. místě. Finále
probíhá formou prezentace výzkumu, JURF tři vítězné
práce následně publikuje. Klání se v San Diegu konalo
v rámci prestižní akademické konference pořádané
organizací Financial Management Association.
Vojtěchu, jaká byla vaše cesta k soutěži JURF?
O možnosti přihlásit se do soutěže jsem se dozvěděl od
vedoucího mé práce, docenta Baruníka. Navrhl mi, abych se na
soutěž podíval s tím, že mě případně podpoří. Nakonec jsem se
rozhodl to zkusit, i když jsem v takový úspěch ani nedoufal.
Soutěžil jste se svou bakalářskou prací „Commodity Connectedness: Short-run Versus Long-run“. Bylo pro vás toto
téma jasná volba? A jak se vám zpracovávalo?
Hledal jsem téma z financí, které by ale bylo dostatečně
obecné a i matematicky zajímavé. Měření propojenosti trhů je
poměrně zásadní pro chápání rizika, které podstupují investoři,
a také pro nastavení regulace. Zároveň je to oblast, které se
věnuje i řada lidí z IES a mají skvělé výsledky. To mě lákalo.
Téma to pro mě bylo poměrně náročné, hlavně seznámení
se s metodami, které jsem v práci využíval, mi zabralo
poměrně dost času, protože jde o dost pokročilé techniky.
Zmínil jste podporu doc. Baruníka. Jaká byla
jeho role coby vašeho supervizora?
Hlavně ze začátku mi pomohl pochopit teorii, kterou jsem
pak k práci potřeboval, scházeli jsme se často i několikrát
do měsíce, vždy mi byl schopný poradit a pohnout z místa,
protože se přímo podílel vývoji metod, které jsem použil.
Rád bych poděkoval za podporu jemu i celkově IES. Jsem
rád, že mě IES podpořila také finančně formou stipendia,
protože cesta do USA je poměrně nákladná záležitost.
S jakými pocity jste na soutěž odjížděl?
Měl jsem velkou radost, že jsem se dostal mezi finalisty a že lépe
to vlastně dopadnout nemohlo. Letěl jsem si to užít, říkal jsem si,
že je to šance podívat se, jak vypadá prezentování akademických
výsledků, a že tam třeba načerpám inspiraci do budoucna.

akademické konference, kterou pořádá organizace Financial
Management Association pravidelně každý rok. Konference
se účastní hlavně vědci a studenti doktorského studia z amerických univerzit, takže to byla skvělá příležitost se seznámit
aktuálním výzkumem v oblasti financí a finančních trhů.
Překvapilo mě, kolik akcí probíhalo současně, i když byli
většinou dost komorní. Často na prezentaci přišli pouze lidé,
kteří v dané oblasti dělají výzkum. Takže diskuze byla pro laika
skoro nesrozumitelná. Samotná soutěž pak byla v příjemném
prostředí. Dostal jsem velmi konstruktivní zpětnou vazbu
od komise, která se mi určitě bude hodit při psaní diplomky.

„Měření propojenosti trhů je oblast,
které se věnuje
řada lidí z IES a mají
skvělé výsledky.
To mě lákalo.“

Náš rozhovor si přečtou studenti, kteří mohou
na základě vašeho příkladu o účasti v soutěži také
uvažovat. Komu byste účast doporučil?
Doporučil bych ji skoro všem studentům, kteří mají zájem,
aby jejich práce nezůstala jen v šuplíku. Samozřejmě je
vhodné mít téma, které je globální a třeba se věnuje
něčemu novému. Navíc si myslím, že téma nemusí být nutně
z financí, ale klidně i z makroekonomie nebo účetnictví,
protože i témata na konferenci byla dost rozmanitá.

Jak jste svou účast prožíval na místě?
Na začátku jsem byl překvapený, o jak rozsáhlou konferenci
se jedná, protože současně probíhaly desítky prezentací
a diskuzí na různá témata. Finále soutěže JURF probíhalo v rámci
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NAŠI ABSOLVENTI
Na našich webových stránkách se v rubrice Absolvent měsíce pravidelně objevují rozhovory a medailonky
absolventů IES, které ukazují jejich širokou škálu uplatnění a možné životní cesty. V rubrice naleznete pestrou
paletu absolventů, kteří teprve nedávno opustili školu, až po absolventy ze starších ročníků, kteří se již pohybují
na špičkových seniorních pozicích. Z letošních dvanácti „absolventů měsíce“ jsme vybrali několik zajímavých
příběhů. Celé rozhovory si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Barbora Máková:
OCEŇUJI DŮRAZ IES
NA MATEMATIKU A SOUVISLOSTI

Adam Nedvěd:
NÁPAD MUSÍ DÁVAT SMYSL
I V EXCELU

Barbora Máková se věnuje analýze dat a magisterský titul z financí
a ekonomie získala hned na třech školách. „Nejzásadnější pro mě
bylo bakalářské studium na IES, které mi pomohlo definovat, čemu
se chci věnovat,“ hodnotí zpětně Barbora. Na kursech matematiky,
statistiky či ekonometrie si oblíbila kvantitativní analýzu dat
a naučila se základy programování, které využívá dodnes.
Pracovní zkušenosti začala Barbora sbírat už při studiu. Absolvovala
stáže v KPMG na auditorské pozici, v Evropské centrální bance či
společnosti PwC. „Stáže mě utvrdily v mém výběru zaměření na
datovou analýzu. S daty se pracuje skoro všude, ale často nejsou
naplno využita,“ uvádí Barbora, která od roku 2016 pracuje v londýnském finančně technologickém start-upu Credit Benchmark. Působí
v týmu výzkumu a vývoje, jenž se věnuje právě analýze dat. Firma
je podle Barbořiných slov otevřená novým metodám a technologiím,
takže se stále dovzdělává. To jí však díky schopnostem, které si
osvojila při studiu, nedělá potíže. „Zpětně oceňuji důraz IES na
matematické znalosti a pochopení souvislostí,“ uvádí Barbora.
Na svém současném zaměstnání hodnotí zejména dynamiku a pestrost: „Od první chvíle jsem měla vliv na chod firmy od kontroly kvality
dat a procesů mapujících data klientů k referenčním databázím,
přes návrh designu produktu až po psaní článků na blog,“ vysvětluje.
Jedno mají všechny pracovní zkušenosti, kterými si dosud prošla,
společné: „Měla jsem štěstí a vždy pracovala v týmu s inspirativními
kolegy a s pocitem, že moje práce je přínosná,“ uzavírá Barbora.

Co všechno se dá stihnout při studiu? Tak třeba pořádat v rámci
studentského spolku debatní kurzy, působit v akademickém senátu,
získat cenu pro mladé talenty datové žurnalistiky či ocenění za nejlepší
diplomovou práci. A k tomu všemu ještě založit úspěšný start-up. To
vše zvládl Adam Nedvěd, který studium na IES dokončil v roce 2018.
A jak nedávno završené studium hodnotí? „Ačkoliv mě matematicky
orientovaná výuka od IES zprvu odrazovala, během studia jsem
našel zalíbení v statistice a ekonometrii,“ říká Adam, který se už
před nástupem na univerzitu věnoval programování a grafickému
designu. „Jsem rád, že ve studijním plánu dostává stále více prostoru
výuka programování, kterou bych doporučil každému,“ doplňuje.
V současné době působí Adam jako finanční ředitel společnosti
Blahobyty zaměřené na krátkodobé podnájmy. Vedení start-upu
pro něj představovalo velkou výzvu, náročných začátků však
nelituje: „Projít si vším od prvního dne, prvního zaměstnance
a prvního klienta až ke společnosti se silnou pozicí na trhu je velmi
naplňující, “ říká Adam. Domnívá se také, že díky myšlení ekonoma
nikdy neměl nouzi o dobře využitelné nápady. „Mnohdy stačí
pozorně koukat kolem sebe a možnosti se začnou objevovat samy,“
poznamenává s tím, že důležitou součástí každého podnikatelského
plánu by měla být práce s daty. Rozjet vlastní business se rozhodl
právě až na základě dat: „Čísla dávala v Excelu smysl, tak jsme
dali dohromady tým a pustili se do práce,“ uzavírá Adam.
Univerzitní vzdělání: IES FSV UK (Bc. a Mgr.)

Univerzitní vzdělání: IES FSV UK (Bc. a Mgr.), VŠE (Ing.),
University of British Columbia (M.A.)
Studijní pobyty: Maastricht University
Současná pozice: Research Director v Credit
Benchmark; studium Ph.D. na IES FSV UK
Co si odnáší z IES: znalost kvantitativní analýzy
dat a programování, myšlení v souvislostech
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Aktivity při studiu: E-klub (organizace DebatIES),
Akademický senát FSV UK
Ocenění: Cena Googlu pro mladé talenty datové
žurnalistiky, Deloitte Outstanding Thesis Award
Současná pozice: finanční ředitel a spoluzakladatel start-upu Blahobyty
Co si odnáší z IES: znalosti statistiky a ekonometrie,
ekonomické myšlení

Petra Vokatá:
S HLUBŠÍMI ZNALOSTMI
MIKROEKONOMIE DO FINSKA I USA

Václav Těhle:
VÝZKUM, CONSULTING A START-UP
V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH

Když se řekne IES, vybaví se Petře Vokaté hodiny matematiky, které
ji bavily a poskytly jí solidní základy i pro další studium. Ze stejného
důvodu Petra oceňuje také magisterské hodiny mikroekonomie, kde
nabyla tak důkladné znalosti, že se o několik let později v doktorském programu ve Finsku mohla zaměřit na mnohem specializovanější kurzy. „Také mne hodně bavilo pracovat na bakalářské
i diplomové práci,“ vzpomíná Petra na IES dále a dodává: „Dost jsem
se naučila od svého vedoucího diplomové práce Jirky Nováka, který
sehrál klíčovou roli i v mém pokračování v doktorských studiích.“
Na Aalto University v Helsinkách Petru přilákala výjimečná
kvalita dat o investorech na akciových trzích, která jsou ve Finsku
dostupná. „Na Aaltu mají skvělý doktorský program, který umisťuje
své absolventy na těch nejlepších univerzitách,“ podotýká.
Oblast financí domácností, finančních inovací a oceňování
aktiv – to jsou témata, jimž se Petra Vokatá dlouhodobě
věnuje ve svém výzkumu. „Zaměřuji se například na inovativní
strukturované investiční produkty cílené na domácnosti nebo
vliv finančních podvodů na jednotlivce,“ nastiňuje Petra, která
se ekonomickému výzkumu hodlá věnovat i do budoucna. Před
nedávnem totiž získala prestižní pozici Assistant Professor
na Fisher College of Business na Ohio State University.

Václav Těhle se o rozvojové země zajímal od začátku svých vysokoškolských studií. Jako dobrovolník zakládal a organizoval festival Jeden svět v Benešově a dodnes se podílí na přípravě Letní akademie
Discover, kde vede kurz Rozvojová studia. Po absolvování IES zamířil na Oxford do magisterského programu Development Economics.
Pod záštitou oxfordské univerzity následně působil v Centru
pro studium afrických ekonomik: rok strávil výzkumem v Etiopii
a Ghaně. Také část své následné konzultantské kariéry spojil
s Etiopií, do zdejší kanceláře McKinsey se přesunul dva roky po
dokončení oxfordského výzkumu. Kulturní šok už si tentokrát
nezažil. „Přesto jsem byl překvapený tempem změn, které se
na africkém kontinentu dějí,“ poznamenává Václav. „Za dva roky,
co jsem byl pryč, Etiopie otevřela první městskou ‚tramvajovou‘
linku v subsaharské Africe, postavila železniční trať do Džibuti
a vybudovala stovky kilometrů distribuční sítě elektřiny,“ dodává.
Na práci v rozvojové zemi se mu zamlouvalo, že měla jeho práce
smysluplný, pozitivní dopad na místní obyvatele. Milovníkům
přírody však etiopské hlavní město nedoporučuje. „Addis má
dobré restaurace a bary. Ale jestli jste rádi v přírodě, tak nejbližší
opravdový les je tři hodiny cesty ucpanými, znečištěnými ulicemi,“
podotýká Václav, který se označuje za outdoorového introverta.
Ve volném čase rád chodí po horách, tím se mentálně i fyzicky
regeneruje. „Jsem zvyklý brát si mezi projekty neplacené volno,
což mi umožňuje stíhat zajímavé aktivity mimo práci,“ prozrazuje
svůj tip na životní rovnováhu mezi prací a osobním životem.

Univerzitní vzdělání: IES FSV UK (Bc. a Mgr.);
Aalto University (Ph.D.)
Studijní pobyty: University of California, Berkeley;
letní škola Yaleovy univerzity
Současná pozice: Assistant Professor,
Ohio State University
Co si odnáší z IES: důkladnou znalost matematiky
a mikroekonomie, nasměrování k akademické dráze

Univerzitní vzdělání: IES FSV UK (Bc.), University of Oxford (MSc)
Předchozí pozice a stáže: Člověk v tísni; Centre for the
Study of African Economies; McKinsey & Company
Současná pozice: Head of Operations v DOT Glasses
Co si odnáší z IES: schopnost analyzovat komplexní
problémy a dobrou partu kamarádů
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E-KLUB
Již léta působí na IES studentský spolek E-klub. Kromě spousty společenských akcí,
na kterých studenti alespoň na chvilku odvrátí myšlenky od domácích úloh a prezentací, pořádá E-klub pravidelně také přednášky a workshopy.
celá řada velmi povedených kostýmů. Na podzim následovaly
kromě tradiční akce IES Popo – party v Popocafepetlu – také tzv.
„FilmIES“, na kterých se promítal snímek Nespoutaný Django,
dále „DivadllES“, kdy studenti vyrazili do divadla, a populární
hudební večer pod vedením absolventů Miroslava Palanského
a Martina Kopečka. V zimě jsme pak vyrazili na týden do
slovinských Alp. Na své si v našem studentském spolku přijdou
i vášniví sportovci. Na výběr je v průběhu celého akademického
roku řada sportovních odvětví – IES fotbal, volejbal, ale například
i frisbIES, který patří k nejpravidelnějším a hojně navštěvovaným
eventům. Jen co se přiblíží jaro, mohou se studenti těšit na
tradiční cyklistický výlet, v rámci něhož se letos jelo na Karlštejn,
nebo třeba na sjíždění některé z českých řek na raftech.

FAKULTNÍ AKCE

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY
Studentský spolek nabízí studentům prostřednictvím workshopů
a přednášek možnost opustit posluchárny a podívat se, jak to chodí
ve velkých konzultačních a finančních institucích a jakou pracovní
náplň zde mohou najít. Zajímavou příležitostí jsou i setkání se
zaměstnanci na následných neformálních networkinzích, kde
se mohou studenti dozvědět řadu užitečných rad a zkušeností
týkajících se osobní profilace, výběru zaměstnání a mnoha
dalšího. V minulosti proběhl například workshop na téma Risk
Consulting – Insurance & Banking cluster od KPMG. V následujícím
akademickém roce chystáme workshopy IT consultingu od EY,
Venture Capital and Start-ups od Enern Investment a celou
řadu dalších. Na své si tedy přijde opravdu každý a možností
pro další sebevzdělávání nabízí E-klub skutečně mnoho.

Fakulta sociálních věd každoročně hostí tzv. fakultní pětiboj,
který spočívá v souboji všech institutů v pěti disciplínách, kterými
jsou stolní fotbal, pub quiz, lasergame, beerpong a orientační
běh – ten letos nahradila vybíjená. IES si ve všech disciplínách
vede dlouhodobě velice obstojně. Lasergame, kterou jsme na jaře
pořádali, naši studenti dokonce bezkonkurenčně ovládli. Pohár
nicméně nakonec skončil v Jinonicích v rukou politologů. Oblíbenou
stmelovací akcí napříč celou fakultou jsou také fakultní snídaně,
během nichž mohou studenti strávit příjemné dopoledne ve
společnosti svých kamarádů a dobrého jídla. V závěru letního
semestru se pak můžou těšit na tři jedinečné eventy: Majáles
v pražských Letňanech, FSV loď a sportovní den fakulty.

E-GO
První zářijový víkend se tradičně koná seznamovací kurz
E-go v areálu v Horním Poříčí. Pod vedením starších studentů
z bakalářského, ale i magisterského programu si nastupující
první ročník může užít čtyři dny plné seznamovacích her,
večírků, sportovních aktivit, rad, tipů a triků do budoucího
studia, ale i přednášek od vyučujících a absolventů.

SPOLEČENSKÉ AKCE
Neodmyslitelnou součástí studia na vysoké škole je studentský
život, který se E-klub snaží podporovat v maximální možné míře.
Akademický rok studenti zahájili jako obvykle Welcome party
v Holešovicích, která se letos nesla v duchu indiánů. K vidění byla
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O všech akcích a novinkách se můžete dočíst také na facebookové stránce
E-klubu, instagramu @e_klub_ies a v neposlední řadě na https://e-klub.cz.
autoři textu: Magdaléna Báčová, Daniel Matoušek

ABSOLVENTSKÝ
VEČÍREK
Tradiční absolventský večírek IES Alumni Banket se v listopadu 2018
konal v neformálních prostorách kampusu Hybernská. Na banketu se
sešlo přes sto absolventů a pedagogů, kteří si s nadšením zasoutěžili
ve vědomostním kvízu nebo se zúčastnili tomboly, která obsahovala
řadu darů od absolventů pro absolventy. Výherci se tak mohli radovat
ze společenských her, dobrého vína, cyklodresů, lístků do divadla nebo
knih. Na programu bylo úvodní slovo ředitele institutu doc. Martina
Gregora a prof. Michala Mejstříka. V roce 2019 se večírek koná
ve formálnějším prostředí centra Opero, a to opět koncem listopadu.
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IES V ČÍSLECH
MEZINÁRODNÍ ŽEBŘÍČKY
• Ekonomie na UK
TOP 100 (Global Ranking of Academic Subjects)
• Ekonomie a obchod na UK
111. místo (Best Global Universities by
U. S. News and World Report)
• Finance na UK
TOP 200 (Global Ranking of Academic Subjects)

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE
94 % absolventských prací v angličtině

STUDENTI
90 % studentů vyjelo do zahraničí v rámci studia

VÝZKUM
5/10 nejlepších českých ekonomů podle RePEc Country Ranking mezi našimi vyučujícími

MEZINÁRODNÍ ATMOSFÉRA
přes 2100 mezinárodních studentů z 84 zemí v posledních 10 letech

MGR. A PH.D. PROGRAMY V ZAHRANIČÍ
V posledních třech letech naši absolventi pokračovali ve studiu na renomovaných
světových univerzitách: Cambridge, LSE, University College London, Imperial College
London, Edinburgh, Amsterdam, Zurich, University of Michigan, atd.

HLAVNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ
• Bankovnictví a finance • Datová analýza • Poradenství • Výzkum a akademické instituce

ABSOLVENTI
Přes 840 členů spolku Alumni IES FSV UK
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