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1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi
Programy
Po připomínkách z RUK probíhá další kolo finalizace reakreditací. Jelikož spisy mají dohromady
více než 900 stran, děkujeme všem, kdo vykázali součinnost, zejména ohledně vyplňování svých
CV a aktualizace obsahů předmětů v SIS.
Světová banka ještě stále nevyhodnotila naši přihláška programu MEF pro World Bank/Joint
Japan Scholarship.

Propagace
Proběhl úspěšný Den otevřených dveří. Osvědčily se obě novinky - jak úvodní kvíz, tak
závěrečná vzorová přednáška od doc. Krištoufka (na téma bitcoin, které propojilo úvod i závěr
setkání). Několik dní předtím proběhl v režii doc. Chytilové i webinář pro zájemce o bakalářské
studium, kteří nemohli přijet na DOD.
Pro PR účely a pro orientaci zájemců o studium je aktuálně zpracována detailní anketa o studiu
dvou škol (25 odpovědí). Dále byl vydán Newsletter a finalizuje se náš anglický booklet (každé
tři roky). Co se týče návštěv SŠ, bylo navýšeno stipendium pro studenty a v plánu je 36 návštěv.
Děkuji tímto všem kolegům, kteří pomáhají zvyšovat viditelnost ať přímou účastí v médií,
popularizací výzkumu v médiích či prováděním aktivit, které mají prestižní PR potenciál (např.
studie pro Světovou banku).
Hostující profesoři
Pokračujeme ve zvaní relevantních hostujících profesorů. Pokud máte tip na relevantního a
ochotného profesora v oblasti ekonomie a financí z kvalitní univerzity, ozvěte se.
Externí evaluace výzkumu
Po připomínkách z International Advisory Board FSV UK byla finalizována sebe-evaluační
zpráva výzkumu na IES FSV UK (prof. Horváth, doc. Gregor). Společně s novým newsletterem
IES byla zpráva pro informaci zaslána všem členům kolegia rektora UK.
Část informací z této zprávy byla dále použita pro zprávu za celou FSV UK. Tato v této chvíli
neveřejná zpráva byla kolektivně zpracována kolegiem děkanky FSV (bez možnosti připomínek
ze strany institutů). Děkuji tímto doc. Krištoufkovi jako aktivnímu členovi kolegia za práci na
této kolektivní zprávě.
Interní evaluace výzkumu
V letošním roce stanoví vedení IES interní kritéria evaluace výzkumu pro další pětiletku (tj.
2022-2026). Jakkoli se toto období jeví vzdálené, vzhledem ke zpoždění v publikacích v našem
oboru je vhodné, aby kritéria byla známa minimálně 1 rok před účinností (tj. 2 roky před prvním
výročním hodnocením), což znamená nejpozději na podzim 2020.
Předběžně se plánuje zachovat současný systém založený na (i) indexaci žurnálů ve WoS v
kategoriích Economics a Business-Finance a (ii) rekurzivních impaktech - AIS. Jelikož
provozujeme ekonomii a finance, zásadní otázky k řešení jsou dvojí: (i) Zda a jak hodnotit
žurnály indexované mimo ekonomii a finance, které nedělají ekonomii a finance (což indikuje to,
že jsou disproporčně citovány jinou literaturou), (ii) jak hodnotit případné nesoulady v tom, jak je
žurnál indexovaný a jaký dělá obor (tj. jakou literaturou je citovaný).
Pokud máte jakékoli návrhy, jak kritéria nastavit či upravit, pošlete návrh prof. Horváthovi a
návrh bude součástí jednání vedení.
30 let FSV UK
22. 10. 2020 v Karolinu budou probíhat oslavy založení FSV UK, jichž se zúčastníme. Pokud
máte nápad na organizaci jakékoli další separé akce během roku, která by oslavila 30 let
obnovené ekonomie na Univerzitě Karlově, pak mi prosím dejte vědět. Před 10 lety šlo např. o
bilanční konferenci “20 let poté” a o konferenci “Akademické lekce pro hospodářskou politiku”.

2/ informace o bakalářských programech - doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
1.

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.
2.

Obhajoba bakalářské práce

V rámci semináře k bakalářským pracím 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.
3.

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.
4.

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.
5.

Zveřejňování výsledků zkoušek

Připomínám, že výsledek zkoušky musí být v SISu zveřejněny 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.

Informoval přítomné o průběhu a počtech studentů u SZK v zimě AR 19/20 a upozornil na
pravděpodobně vyšší počty studentů na SZK v létě a na podzim AR 19/20.
4/

informace o doktorském studiu - prof. Ing. Evžen Kočenda M.A.

Do PhD programu AR 2019/20 se zapsalo 27 studentů. Z toho v českém program studuje nyní 12
studentů prvního ročníku a 15 studentů je zapsáno v anglickém programu (z toho 4 z nich mají
distanční formu studia).

Aktuálně studuje na IES 108 PhD studentů, z toho 19 studentů má studium přerušeno. 38
studentů je ve 4. a vyšším ročníku, z nich 7 nemá složenou SDZ (studenti čtvrtého ročník nebo
přerušeno).
V ZS 19/20 ukončili PhD studium úspěšnou obhajobou dizertační práce 3 studenti, další dva
studenti absolvovali úspěšně malou obhajobu.
V LS 19/20 je zatím plánováno 9 malých a 3 velké obhajoby.
V září 2019 složilo SDZ 5 studentů a 4 studenti složili zkoušku v lednu 2020.
V roce 2019 se uskutečnily dva Research assistant calls. Na jaře 2019 byly přiděleny celkem 4
pozice. Jedna pozice na 6 měsíců byla přidělena pro RA Petra Janského a 3 pozice po 4 měsících
pro výzkumné asistenty Tomáše Havránka. V zimě 2019 byl vypsán další call a bylo rozděleno
celkem 5 pozic. 2 pozice po 6 měsících připadly Jozefu Baruníkovi, 2 pozice po 4 měsících
Tomáši Havránkovi a 1 pozice na 1 měsíc pro Petra Janského, která nebyla nakonec vyčerpána z
důvodu nenalezení vhodného studenta. “Úspěšnost“ (kolik bývalých RA nastoupí na PhD
studium) je v současné chvíli zhruba 25%.
Letos budou končit dva členové CDS - Jan Žáček a Matěj Nevrla. V průběhu dubna bude na tyto
pozice vypsané výběrové řízení, které se bude konat v červnu po přijímacích zkouškách.
5/ Ostatní
Eliška Šerhantová informovala o termínu konání E-GO kurzu pro nastupující studenty AR 20/21
dne 5.9.2020. Vyzvala vyučující vč. matematiků k případné účasti a navázání komunikace s
novými studenty.
6/ Různé
E-neschopenka od 1.1.2020: všichni zaměstnanci musí oznámit obratem svoji pracovní
neschopnost na sekretariát (emailem nebo telefonicky), a to jak začátek, tak i trvání a ukončení
pracovní neschopnosti. Nově to je jenom oznámení, nepředkládá se žádný formulář od lékaře.
Formulář A1: výjezdy zaměstnanců: u výjezdů do zemí EU delších než 30 dnů bude nutné, aby
zaměstnanci měli tento formulář sebou na služební cestě. Je potřeba, aby zaměstnanec s pomocí
Personálního oddělení vyplnil formulář žádosti a odnesl na PSSZ, a to 2 měsíce před cestou.
protože CSSZ nestíhá formuláře v lhůtě 30 dnů vydávat. Formulář má platnost 2 roky a je možné
na něm uvést více zemí EU s rozvržením pracovní doby (alespoň 80% pracovní doby se musí
odpracovat
v
ČR).
Formulář
žádosti:
https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/SZZVPP.pdf
Prof. R. Horváth zmínil, že na Územním pracovišti PSSZ Praha 1, Biskupská 1752/7, 110 02
Petrská čtvrť ve 2. patře poměrně rychle pomohou s vyplněním formuláře A1 pro země EU.
Zapsala: ing. Dagmar Schnellerová
Ověřil: doc. PhDr. M. Gregor, Ph.D.

