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1/ úvodní slovo ředitele IES - doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. s aktuálními informacemi
● Krátké uvítání do nového semestru. Po dlouhé době doufejme proběhne semestr primárně
v prezenční podobě (s možností duálního připojení pro studenty, kteří nemohou být
přítomni prezenčně). Detaily k formě výuky v ZS 21/22 (duální výuka) garanti
komunikovali během září.

● S návratem k normálu se vrací i naše snaha zvát hostující profesory z kvalitních
univerzit pro kompaktní kurzy: Letošní kurzy byly převážně online s výjimkou 1
kurzu, který byl prezenčně (v závorce univerzita a lokální organizátor):
○ Gonul Colak (Hanken, M. Gregor),
○ Dimitrios Tsomocos (Oxford, R. Horváth),
○ Leigh Shaw-Taylor a Sheilagh Ogilvie (Cambridge, A. Doležalová),
○ Jana Fidrmuc (Warwick, M. Gregor),
○ Claudia Curi (Bozen-Bolzano, A. Geršl).
Vítáme tedy iniciativu při hledání hostů pro kurzy na témata, kde by mohl být dostatečný
zájem studentů a preferujeme možnost prezenční výuky, pokud to bude epidemicky
možné. Detaily ohledně financování a plánování v akademickém roce poskytne Lenka
Šťastná (mezinárodní koordinátor). Konkrétně žádosti o finanční podporu Fondu
mobility pro podzimní kolo 2021-2 bude otevřena do 20. 10. 2021.
● Funkci tajemnice IES přebírá od 1.10.2021 Lenka Sojková. Monika Hollmannová bude
mít do konce roku ještě menší úvazek na IES, aby pomohla s touto organizační změnou.
Rádi bychom se s Monikou Hollmannovou, která byla s IES po dlouhou dobu těsně spjata
a výrazně přispěla k jeho současné úrovni, rozloučili hromadně v průběhu semestru,
ideálně formou neformálního odpoledního posezení pro všechny zaměstnance na IES.
● Na pozici Lenky Sojkové nastupuje Renáta Nedomová.
● Během podzimu plánujeme přejmenování Auly 109 na počest prof. Michala Mejstříka,
ideálně formou akce, která bude otevřená primárně pro absolventy IES.
● Novinky ke Kariérnímu řádu na UK:
○ Od 1.7. (resp. od 1.9.) jsou platná Opatření rektora 28/2021: Rámcové principy
kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě
Karlově a Opatření rektora 23/2021: Zavedení a definování pojmu
„postdoktorand“ na Univerzitě Karlově. Viz: https://cuni.cz/UK-147.html
○ Klíčové principy: tenure-track zaveden na celé UK (habilitace a splnění podmínek
v pravidelném hodnocení vede automaticky ke změně z AP2 na AP3), max. 3x3
let v AP2 pozici (poté ukončení kontraktu anebo přeřazení do L2 či VP2 pozice),
postdoc pouze absolvent PhD mimo dané pracoviště, pravidelné hodnocení
zaměstnanců (cca 3 roky)
○ FSV UK musí vydat implementační opatření s platností od 1.7.2022, kde budou
specifikována mj. přechodná ustanovení pro stávající AP2 zaměstnance. Plánem
je vydat opatření do 31.12.2021.
○ Rozsah přechodných ustanovení bude projednán stávajícím vedením FSV a
zároveň i novým vedením FSV a to na základě připomínek ze strany RUK. Pro
informaci jednání již probíhají a například ohledně postdoktorandů se klíčová
podmínka (PhD z jiného pracoviště) vyžaduje okamžitě.
○ Z jednání vedení IES na toto téma vyplynulo, že stávající kariérní řád na IES
(vyhláška 5/2015) by ideálně měl být těmito změnami dotčen jen minimálně.
Nicméně již nyní je zřejmé, že vynucenou změnou bude minimálně nutnost
přeřazení kolegů a kolegyň v pozici Junior/Senior Lecturer do L-kategorie, což
má tu vlastnost, že vyplacení odměn za výzkum pracovníků v L-kategorii bude s
vysokou pravděpodobností přinášet dodatečnou administrativní zátěž v podobě
dohod o provedení práce.
○ V každém případě souběžně s jednáním o implementačním opatření na úrovni
FSV UK bude vedení IES projednávat aktualizaci kariérního řádu a hned po
přijetí implementačního opatření budou oznámeny veškeré případné změny.

○ Zároveň během podzimu 2021 bude probíhat periodické tříletí hodnocení
zaměstnanců IES s cílem nastavit od 1.1. 2022 nově pracovní smlouvy a to v
souladu s veškerými platnými předpisy a bez jakýchkoli výjimek.
○ V souvislosti s Kariérním řádem dále FSV UK připravuje metodický pokyn k
habilitačnímu a jmenovacímu řízení, který by doplnil Opatření rektora č.
35/2019: Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro
jmenování profesorem. Cílem je komunikovat zájem FSV UK o vyšší kvalitu
publikací a to i na úkor kvantity. Metodický pokyn nicméně nemůže nahradit
platné Opatření rektora 35/2019. Díky existenci našeho kariérního řádu, který
provádí explicitní kvantifikaci kvality a také díky úspěšným precedentům
habilitací v oblasti ekonomické teorie, nicméně neočekávám, že by tento pokyn
mohl nějak ovlivnit situaci habilitantů a uchazečů o jmenování v oblasti
ekonomické teorie; jedná se spíše o novinku relevantní pro ostatní obory.
2/ informace o bakalářských programech - doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Český program, počet přihlášených/přijatých/zapsaných: 318/160/120. Ve srovnání s minulými
lety o něco méně přihlášek, ale stejně zapsaných.
Anglický program, počet přihlášených/přijatých/zapsaných: 71/43/19 (nárůst oproti minulým
letům).
Státní zkoušky: odstátnicovalo 69 studentů, 3 studenti byli nominováni na DOT Award.
Změny v českém studijním programu
-

Pro studenty nastupující do prvního ročníku platí nová akreditace. Struktura programu
zůstává podobná, dvě výraznější změny jsou následující.
Dochází k navýšení počtu kreditů za bakalářské semináře na 6 a 9 kreditů, z původních 4
a 4.
Pro studenty, kteří letos nastoupili do prvního ročníku, jsou nově povinné kurzy Seminář
matematické analýzy I a II a kurz Data Analysis in R. Kurzy Matematika III a IV jsou
povinně volitelné.

Kapacity paralelek seminářů v SIS
-

3/

Prosím vyučující velkých kurzů, kde se studenti dělí do několika skupin na semináře, aby
si v SISu sami nastavovali a hlídali kapacity jednotlivých paralelek. Je možné mít
vysokou kapacitu na přednášku, ale pokud vyučující ví, že se do kurzu zapíše menší počet
studentů, a chce mít skupiny podobně veliké, může nastavit kapacity seminářů tak, že
jejich součet je nižší než celková kapacita na přednášku. Vždy je ale třeba mít v kapacitě
seminářů určitou rezervu, aby se všichni zájemci mohli do kurzu zapsat. V případě
potřeby pomůže s nastavováním kapacity paní Schnellerová.

informace o magisterských programech - doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

Český program NEF: Přihlášku ke studiu si podalo celkem 114 uchazečů.
Přijato bylo 90 uchazečů (z toho 37 bylo přijato na základě přijímací zkoušky, ostatní na
upuštění)
K 29.9. je zapsáno 66 studentů.

Anglický program MEF: 30 přihlášek (propad o 50% vůči minulému roku), 19 přijato (cca 60%,
podobně jako v minulých letech), nastoupilo 8 (cca 40%, na úrovni průměru posledních let).
Většina z nich bude v ZS online.
Náběh nových akreditací - 4 nové specializace s koordinátory. Nové bodové ohodnocení
některých kurzů - vynutilo si nové kódy a tedy nutnost v SISu spravovat vícero stránek
předmětu. Ohledně sylabu možno požádat o označení jednoho jako primárního, který se propíše
do ostatních, nelze ale propsat přiložené soubory
Uznávání mgr předmětů absolvovaných v rámci bc studia do mgr studia v gesci garanta - není
nutné vyjádření vyučujícího, studenti mají používat formulář v části 7 webu FSV s formuláři formulář “pro více předmětů”
Od tohoto roku jsou v rámci bc programu již jen tři JEM kurzy jako PV (Ethics and Economics,
Právo finančních služeb, Data Processing in Python), bc studenti si mohou zapsat další JEM
kurzy po dohodě s vyučujícím (pokud je místo) pouze jako volitelné. Lze je později nechat v mgr
uznat, pokud nad 180 kreditů.
Nové mgr předměty - Treasury Management (ZS) externích vyučujících (Ranostaj/Bátovská),
Empirical Law and Economics v LS (Libor Dušek, PrF), Systemic Risk and Macroprudential
Policy v LS (Geršl/Malovaná).
Proběhly státnice v červnu a září - v červnu 16 studentů, ale 15.9. bylo hodně (28) studentů, na
základě zkušeností zvážíme do budoucna vyšší počet komisí nebo organizaci obhajob do 2 dnů
(na každého studenta budeme vždy počítat slot cca 40-45 minut).
4/ informace o doktorském studiu - prof. Ing. Evžen Kočenda M.A., Ph.D., DSc. (v
zastoupení Martin Gregor)
Přijímací řízení do PhD programu pro AR 2021/22 vypadá v číslech takto:
Do PhD programu pro AR 2021/22 bylo přijato celkem 19 studentů z celkového počtu 53
přihlášených, k 27.9. se zapsalo 16 studentů. (V roce 2020/21 bylo přijato 17 studentů, 10 do
českého programu a 7 do anglického. Velký nárůst byl zejména přihlášek do anglického kurzu,
kam se oproti loňskému roku přihlásilo navíc 27 studentů.) Konkrétně:
● Český program: 7 přihlášených, 5 přijatých, 5 zapsaných (k 27.9.);
● Anglický program: 46 přihlášených, 14 přijatých, 11 zapsaných (k 27.9.).
Aktuálně studuje 93 PhD studentů, z toho 25 studentů má studium přerušeno a zhruba jedna
třetina čeká na splnění podmínek k obhajobě (33 studentů je v 4. a vyšším ročníku).
29 studentů má splněnou SDZ, 5 studentů s přerušeným studiem ve 4. a vyšším ročníku nemá
splněno SDZ.
V AR 20/21 studium ukončilo úspěšnou obhajobou disertační práce 9 PhD studentů a proběhlo
navíc celkem 9 malých obhajob.
Tento rok v CDS končí Dominika Špolcová, Matěj Opatrný a Tereza Palanská. Novými členy
CDS se stali Diana Kmeťková, která pomůže s rozrůstající se agendou malých a velkých
obhajob, Klára Kantová, která bude mít na starosti přijímací řízení a SDZ a Jan Mošovský, který
bude dohlížet na ISP a teaching assistantships. Lenka Šlegerová, která do CDS nastoupila loni, se

stává vedoucí a přebírá tak agendu po Tereze. Předseda CDS děkuje Dominice, Matějovi a
Tereze za kvalitní práci v rámci CDS.
Ve dnech 21.-22.9. proběhl metodologický seminář určený primárně pro nastupující PhD
studenty vedený Lucií Poslušnou. V tomto termínu kurz absolvovalo 8 z 10 studentů, kteří
nastupují na prezenční studium. Tento seminář je od předminulého AR povinnou součástí ISP. V
souladu se stejným přístupem při nízké účasti na obhajobách rozhodla OR o snížení stipendia při
neabsolvování metodologického semináře (po každém promeškání náhradního termínu bude
studentovi sníženo stipendium na 50 % po dobu tří měsíců).
4.10. se uskuteční informační schůzka pro studenty 1. ročníku PhD programu. 6.10. proběhne
schůzka k přípravě grantů pro GAUK. Obě schůzky budou probíhat prezenčně a paralelně i přes
MS Teams.
V rámci studijních povinností došlo k drobné úpravě podmínek týkající se grantové aktivity student nastupující v akademickém roce 2021/2022 musí být alespoň v jedné ze dvou povinných
grantových aktivit hlavním řešitelem nikoliv pouze spoluřešitelem. Za splnění této podmínky se
počítá i pouhé podání přihlášky na grant, která nemusí být úspěšná.
Dále došlo k následující úpravě v ISP týkající se podmínek pro SDZ/obhajobu: „V případě, že je
článek pro SDZ/obhajobu publikován v časopise s Article Influence Score (AIS) nižším než 0,1,
příslušná komise posoudí kvalitu daného článku (počítá se tříletý průměr AIS v době, kdy je
článek přijat k publikaci; pokud tento není k dispozici použije se dvouletý průměr či aktuální
AIS).“
5/

Informace o propagaci - Mgr. Eliška Krohová, Barbora Holková

V letošním akad. roce je třeba zaměřit se
1) na posílení propagace českého Bc. programu, především “obrození” osobní propagace na
středních školách + komunikaci novinek: a) early bird termín přihlášky do konce ledna se
zvýhodněním v podobě 1 Scio testu zdarma b) dřívější uzávěrky přihlášek obecně (konec února
jako mají jiné VŠ místo konce března) - formou online reklamy i tiskovin, účast na online
veletrzích, offline DOD, hledat nové cesty zapojení studentů, znovu podnítit větší aktivitu a
součinnost E-klubem v tomto směru, větší důraz na sociální sítě, které doplňují web a jsou
flexibilnější (zároveň ale nelze suplovat/duplikovat FSV a UK)
2) na posílení propagace zahraničních MA programů. Zatím byla vytvořena kompletní strategie
propagace programu CSF - nutno zajistit a hlídat plnění praktické i finanční a podobným
způsobem nastavit strategii a spolupráci na propagaci všech zahraničních MA programů s
koordinátory a FSV, posílit online reklamy na zahr. serverech, nutno podpořit komunikaci se
studenty, v oslovování mezinárodních škol se inspirovat u BEF, během roku důraz na
rozhovory/medailonky s pedagogy - co nejvíce “být vidět”, propagace vládních stipendií pro
rozvojové země a dalších stipendií. Na podzim proběhne focení (především pro MFDA a CSF
nutná účast pedagogů)

Nová tisková mluvčí na FSV UK - na oslovování našich akademiků za účelem výstupů v médiích
má být obnoven kontakt list
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Ostatní

Vybavení učeben:
-

-

-

-

V učebnách 016, 105, 109, 206 a 314 byla provedena montáž nových streamovacích
kamer pro hybridní výuku. V učebně 601 je logitech kamera s vestavěným mikrofonem.
Na všech počítačích v učebnách je nainstalovaný MS Office (včetně Teams) s fakultní
doménou @fsv.cuni.cz. Pokud pro hybridní výuku používáte Teams z univerzitní
domény @cuni.cz, je nutné se odhlásit z té fakultní a přihlásit pod účtem @cuni.cz.
Aktuální stav (1.10): V místnosti 206 byl vadný přepínač vstupu, nyní je vše plně
funkční. V místnosti 016 není nainstalována zásuvka pro připojení ntb ke kameře, ale je
možné ntb připojit na vytažený USB kabel.
Vedení IES žádá zástupce IT oddělení na IES o kontrolu stavu baterií v klávesnicích a
myších ve všech výukových učebnách vždy 1 x za rok. Na vrátnici IES budou k dispozici
rezervní baterie do výukových pomůcek
Ve všech učebnách jsou k dispozici aktualizované návody k používání techniky.

Zapsala: ing. Dagmar Schnellerová
Ověřil: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

