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Soudobá ekonomie očima tří generací předních akademických 
představitelů působících na Institutu ekonomických studií shrnuje 
příspěvky z konference 20 let poté, konané při příležitosti 20. výročí 
vzniku Institutu 18. října 2010.

Sborník představuje tematicky různorodé texty – příspěvky 
historizující, bilancující i příspěvky orientované na vývojové proudy 
nové ekonomie, které vycházejí z neoklasické mikroekonomické 
teorie, tak i články věnované krizi v ekonomii posledních několika 
let. Práce je inspirována hledáním zdrojů a součástí ekonomie, která 
byla budována na Institutu ekonomických studií, na druhé straně 
pak praktickými zkušenostmi a výzkumem jednotlivých přispěvatelů.

Sborník zároveň shrnuje otevřené otázky interpretace zdrojů 
identity ekonomické teorie a hodnotí předešlá dvě desetiletí od 
vzniku Institutu ekonomických studií FSV UK, jeho úspěchy na 
mezinárodní scéně, výzkumné zaměření i interdisciplinaritu, stejně 
jako jeho směřování do budoucna.
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PŘEDMLUVA SENIORA-EDITORA
LUBOMÍR MLČOCH

V sídle Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Opletalově ulici se 18. října 2010 konala jubilejní konference v rámci oslav 
výročí 20 let Fakulty sociálních věd a 20 let od obnovení ekonomie na Univer-
zitě Karlově Dvacet let poté. Konference byla zamyšlením nad tím, kam došla 
a kam směřuje teoretická ekonomie jako jedna z mladých disciplín na nejstarší 
středoevropské univerzitě. Přivedla tři generace k diskuzi „odkud, s kým a kam“ 
směřujeme, co vnímáme jako zavazující pro přípravu nových studentů a pro náš 
příspěvek o zainteresované veřejnosti a hospodářské politice.

K tomuto titulu je třeba něco dodat. Rozlišuji zde generaci kmetů, generaci 
seniorů a generaci vnuků – střední generace mi totiž (stejně jako Institutu) schá-
zí. Zub vyhlodaný v demografickém stromu Institutu je třeba vyložit, je patrně 
důsledkem svobody volby v letech, kdy feasible region tehdy mladých adeptů 
ekonomie jako vědy náhle zahrnovala i volby docela jiné, v politice, byznysu 
a mnohde jinde. 

Konference se konala v čase generačních výměn. Ty neprobíhají nikdy bez 
transakčních nákladů – vždyť jde o předávání kolíků pomyslné štafety po celo-
životních snahách a v celoživotních plánech generací s rozdílnou životní zku-
šeností a s rozdílným „vnitřním modelem světa“ (Alfons Bašta). A jde přitom 
o povolání, poslání, úděl v disciplíně, jíž se všichni upsali, většinou jednou pro-
vždy. Věda je v tom staromódní, je vlastně řeholí svého druhu, v řeholích se sklá-
daly věčné sliby už mnohem dříve než instituce univerzity vznikla. Jako řehole 
je upsání se vědě spojeno také s duchem chudoby. To vše přetrvává na naší alma 
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mater více než 660 let, stačí nahlédnout do dějin Univerzity Karlovy. Naše doba 
znovu nabytých svobod, i těch akademických, však oslabila další atribut řeholí, 
a tím je poslušnost. Staré i nové vedení Institutu zakládalo účast na konferenci 
i ve sborníku na zásadě dobrovolnosti, na svobodě bez vnějších příkazů a bez 
sankcí, ostatně jak jinak – vědeckých konferencí organizovaných na principu 
přinucení zažili všichni dost v minulosti – kromě generace vnuků, která se eko-
nomii upsala až po pádu jediného dovoleného vědeckého světonázoru. Role 
editora sborníku je prací, ale také poctou, a tak se do úvah, co to obnáší, snad-
no vloudí přání, které je otcem myšlenky. Hypotéza, že všichni, kdo vystoupili 
na konferenci, radostně přinesou své snopy v čas sklizně, se ukázala jako příliš 
optimistická. Dostavily se prodlevy a odklady, došlo i na jednotlivé, ale definitiv-
ní rezignace na účast ve sborníku. A tak se nakonec svého slova editora ujímám 
skoro do roka a do dne. Nerad vzdávám úkoly, které jsem jednou přijal. Ale jde 
o víc, příspěvky, které k dispozici jsou, svědčí o vynaloženém úsilí, někdy i opa-
kovaných úpravách a hledání dokonalejších verzí. Pracovní teorii hodnoty už 
zastávat nemusíme, ale příspěvky jsou také zajímavé, podnětné, přínosné, lze 
se nadít i hodnoty užitné a přidané – mohu-li si jako jeden z účastníků dovolit 
tyto hodnotové soudy. 

V důsledku tří či čtyř absencí a také proto, že namísto otevřených otázek 
otevřené ekonomiky mám k dispozici velice zajímavé otevřené otázky inter-
pretace zdrojů  identity otevřené ekonomické teorie,  tento plod poslušností 
nespoutané svobody uvažování kolegy doc. Benáčka, v důsledku rozdílů mezi 
plánem a skutečností, je struktura sborníku poněkud odlišná od struktury kon-
ference. V několika případech si dovoluji i pozměnit název příspěvků, doufám, 
že v zájmu společného dobra sborníku jako celku ekonomického vědění. Vlado 
Benáček oceňuje ty volby, díky nimž teoretická ekonomie univerzitního typu 
mohla vůbec navázat tenoučkou nit už téměř zpřetrhané kontinuity.

Kolega Michal Mejstřík, až donedávna jediný ředitel Institutu, konferenci 
proto právem zahajoval, i on se rozhodl pro teoretickou ekonomii a jako jeden 
z mála zde reprezentoval chybějící generaci středního věku. Generace kmetů 
má tři zástupce: Karel Kouba (profesor Karel Kouba zemřel 11. ledna 2013), 
Luděk Urban a Luděk Rychetník jsou stále ještě tou živou spojnicí s předú-
norovou ekonomií, oni ještě viděli na vlastní oči a slyšeli na vlastní uši Karla 
Engliše, Josefa Macka, oni nejen pamatují, ale i osobně znali a stýkali se s řadou 
protagonistů, o nichž je řeč v historizujících příspěvcích Vlado Benáčka a Kar-
la Půlpána. Ke všem třem kmetům má osobní vztah i editor sborníku, Luděk 
Rychetník byl konzultantem jeho diplomové práce a na VŠE druhé poloviny 
šedesátých let mu otevíral okno do světa jiné než té jedině vědecké ekonomie. 
Luděk Urban jako první ředitel Graduační školy, kterou pro vědecké aspiranty 
zřídil odvážně Ekonomický ústav ČSAV po návratu z USA, mi nabídl roli před-
nášejícího kurz teorie firmy, a díky tomu mohl ještě na jaře r. 1970 vyjít první 
(a poslední) sešit Graduační školy. EÚ tehdy vedl jako úřadující ředitel Karel 



PŘEDMLUVA SENIORA-EDITORA 11

Kouba, ten nesl nejen kůži na trh institucionálně, ale sám mi půjčoval literaturu 
ke kurzu. Pamatuji na knihu Cyert-March Behavio rální teorie firmy, zapůjčenou 
jen na jeden týden, která ale jako by předznamenávala celé naše dlouhé, sko-
ro dvě desetiletí trvající období sabatiklu v podnikové praxi. Ranní setkávání 
u tramvaje na trati Letná-Holešovice-Vysočany patří k mým hezkým vzpomín-
kám na časy, kdy akademický výzkum, o němž píše Vlado Benáček, jsme mohli 
sledovat (a dělat) jen zpovzdálí. Moje známost s kmety tedy už představuje 
jeden věk profesionální dráhy – od diplomové práce po penzi.

Karel Kouba je po období, kdy IES získal domovské právo v Opletalově 
ulici, mým sice už vzácným, ale stále ještě spolubydlícím v jedné pracovně. 
A Luděk Rychetník se při svých periodických návratech z Anglie pořád ješ-
tě podílí na ojedinělém kurzu teorie pravidel Karla Kouby. Sdílení kanceláře 
s Karlem Koubou mi dává příležitost k vydání svědectví o zcela mimořád-
ných vztazích, které Karel Kouba po celou dobu dokázal navazovat se svými 
studenty, jako přednášející i jako konzultant. A tak jeho otcovské rady k naší 
generaci, když jsme za ním putovávali do jeho útočiště, operačního výzkumu 
ČKD na Harfě, plynule přecházely v Opletalce k důvěře, jaká někdy vzniká mezi 
vnuky a dědou v generaci následující. A Karel se postupně proměňoval až 
v jakéhosi pohádkového dědečka naší ekonomie, který, už mimo neúprosné 
plynutí času, zůstává jakousi osobní konstantou a jednou z posledních záruk 
jistot obce ekonomické.

Generaci seniorů ve sborníku, kromě editora, představují oba historici zro-
zení IES. Oba, každý po svém a na základě svého předchozího působení, hledají 
zdroje a součásti ekonomie budované na IES. Na svá osobně laděná a osobní 
zkušeností podložená vidění mají svůj nezpochybnitelný nárok. Perspektiva 
těch, kdo požívali výsad i omezení, slastí i strastí akademického výzkumu let 
normalizace, se může lišit od vidění exkomunikovaných, ale zase těšících se 
z větších svobod, jež skýtala marginalizace a exkluze. Ostatně u těch i oněch 
působí čas jako milosrdný činitel, který dává zapomenout či alespoň otupit ostří 
tomu zlému a připomíná spíš ty světlejší okamžiky. A tak je to správné, je to kon-
zistentní se zákonem pozitivního myšlení, když Vlado Benáček hledá a poctivě 
sbírá všechno to dobré, co bylo u nás přes nepřízně doby v ekonomii vykonáno, 
a to přesto, že tehdy jeho nejčastější odpovědí na otázku již zmíněného nestora 
české ekonomie, na otázku, jak se vede v Ekonomickém ústavu, Vlado odpo-
vídával jen stručně a daleko méně pozitivně: „Hnijeme.“ Dnes vidí, že pocity 
krize, rezignace a ztráty smyslu nakonec nepřevládly, ani u něho, ani u jiných. 
Jedním z těch, kdo nehnili byl další, také už senior, Jiří Hlaváček. Ač vzděláním 
matematik, stal se mikroekonomem par excellence, matematizující ekonomie se 
mu nestala paravánem k úniku od světa. Tak jako v reálném socialismu budoval 
teorii chování podniků maximalizujících své rezervy, tak v letech privatizace 
a vypjatého vlastního zájmu proslul monografií o mikoreokomii sounáležitosti – 
vždy osobitý, vždy proti převládajícímu duchu doby.
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A takový je i příspěvek Jiřího Hlaváčka do sborníku – titulkem paradoxní 
a provokativní. Ale provokující k pozitivní odezvě u mladé generace na Institu-
tu. Michal Bauer a Julie Chytilová vnímají Hlaváčkovy provokace vstřícně, stejně 
jako úvahy seniorního editora (Microsoft Word mi to, s jakýmsi černým humo-
rem, úporně koriguje na senilního editora) o perspektivách rozšiřování para-
digmatu ekonomie, totiž jako cesty, jíž by se ekonomie mohla přiblížit více člo-
věku! Michal Bauer kdysi psal diplomovou práci právě u Jiřího Hlaváčka, editor 
tohoto sborníčku mohl použít v univerzitní komisi pro udílení Englišovy ceny 
argumentu z posudku konzultanta, že jde o nejlepší diplomovou práci, kterou 
na IES od jeho vzniku vedl, a tento argument zabral i u komise. A tak když Michal 
Bauer dnes vede katedru, jejíž vznik a název jsem s jedním z otců zakladatelů, 
s Jiřím Hlaváčkem, projednával a kterou jsem po jejím založení vedl, pak mám 
pocit dobře navázané kontinuity v předávání pověstného převozníkova pádla. 

A zde nemohu nezmínit příspěvek, který mi ve sborníčku chybí. Ten dodán 
nebyl, protože už ani nemohl být. Chybí zde hlas zemřelého kolegy Milana Sojky. 
A není pochyb, že nebýt jeho předčasného úmrtí, tak by na jubilejní konferen-
ci a ve sborníčku dostal důstojné místo. A to nejen proto, že i on byl histori-
kem, a to královské disciplíny v ekonomii, jíž jsou dějiny ekonomického myš-
lení, Milan se právě svým předmětem, a později i jako můj nástupce ve vedení 
katedry institucionální ekonomie, stal nositelem jedné, naprosto neopominu-
telné dimenze vzdělávání nových, univerzitně orientovaných ekonomů. Vzpo-
mínám,  jak Milan při neformální diskuzi projevil svou skepsi k možnostem 
jedné z nových škol experimentální a behaviorální ekonomie. Sám se ovšem 
myšlenkově vyvíjel, a jeho poslední, už ne zcela dokončená stať pro Politickou 
ekonomii, svědčí o tom, že jako představitel neo- a postkeynesiánství přikládal 
význam do budoucna ekonomii institucionální, té ekonomii, jež byla firemním 
označením katedry, kterou už vedl. A stalo se, že jeho nástupcem se stal Michal 
Bauer, který se věnuje právě experimentálním a behaviorálním přístupům, kte-
ré však, jak se stále jasněji ukazuje, nejsou vůbec v rozporu s novou institucio-
nální ekonomií, ale které naopak vedou ke hlubšímu pochopení toho, jak vzorce 
chování krystalizují v instituce.

Dalším oddílem sborníčku jsou příspěvky dvou kmetů, Luďka Rychetníka 
a Luďka Urbana, a dalšího výrazného představitele mladé generace, Martina 
Gregora. Jeho příspěvek je pokusem o zachycení dosud neusazených proudů 
směřujících postupně k nové syntéze, k rozšíření paradigmatu ekonomie, tento-
krát na rozhraní spíše s politologií. Kolega a můj někdejší a stále aktuální učitel 
Rychetník právě dokončil monografii o umění si vládnout, studii, která je tedy 
na pomezí věd politických a hospodářských. Konstituční politická ekonomie 
a nová politická ekonomie jsou novou érou studia politických trhů. Ekonomic-
ká teorie a teorie hospodářské politiky mají k sobě najednou blíže než dříve, ale 
k novému paradigmatu ekonomie, která by už do sebe plně inkorporovala stát 
a politickou moc vůbec, vede ještě dlouhá cesta. To dokládá impozantní přehled 
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témat a autorů Martina Gregora, dnes již nového ředitele Institutu. Luděk Urban 
z Ekonomického ústavu ČSAV, kdysi dávno rovněž poslaný prověrkovou komisí 
do praxe s kuriozní, ba přímo kafkovskou omluvou, že byl osobnost, a proto musí 
jít, se během let v Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací 
(UVTEI) stal mimo jiné i znalcem reálií Evropské unie. Díky teoretickému záze-
mí se potom mohl stát velice rychle prvním českým Jean Monnet profesorem 
pro otázky evropské a ekonomické integrace. Je zajímavé sledovat jeho osobní 
myšlenkový vývoj, ten nakonec vede až k otazníkům nad budoucností tohoto 
unikátního projektu – pokud krizové projevy nebudou pochopeny jako šance 
ke kritické reflexi. Podobně Luděk Rychetník svůj příspěvek zaměřil především 
jako reflexi teoretických ekonomů ve své druhé vlasti, Velké Británii, která byla 
a zůstává zdrženlivější k evropské, především měnové integraci, ale která tím 
vůbec neunikla kritice na tělo ekonomické teorii a otázkám neodbytně klade-
ným veřejností, zvláště když tu veřejnost představuje samotná královna.

Konference i sborníček končí příspěvkem emeritního děkana Fakutly sociál-
ních věd a předsedy oborové rady doktorandského studia ekonomie na Insti-
tutu, Jana Ámose Víška. Tato mimořádná osobnost se vzděláním a profesurou 
na sesterské Matematicko-fyzikální fakultě má ve své specializaci robustních 
statistických metod evropské i světové renomé. Jan Ámos Víšek svým příspěv-
kem obecnějšího rázu – o ekonometrii jako vědním odvětví – jen připomíná, 
že oba historici zrodu teoretické ekonomie na UK opominuli ještě jeden zdroj 
původu a rys identity univerzitně pěstované ekonomie. Mám na mysli praco-
viště Ústavu teorie informace AV (dříve ČSAV). Zde se i v letech normalizace 
pod stranickým zastřešením samotného předsedy ČSAV, akademika Kožušníka, 
pěstovala věda, která s ekonomií mohla a měla souviset a které co do postupů 
a metod vědecké práce nešlo nic vytknout. V tom poplatnost vládnoucí ideologii 
nemohla spočívat. Stochastické metody obecně, umělá inteligence, teorie infor-
mace a kybernetika tvoří důležité součásti ve vzdělání dnešních teoretických 
ekonomů, představitelé těchto oborů a škol mají dnes zastoupení nejen ve vý -
uce ekonomie na IES, ale především v oborové radě doktorandského studia 
ekonomie. Kolega Víšek klade sobě i čtenářům fundamentální otázky a s nároč-
ností mezi matematiky a statistiky obvyklou postuluje požadavky na ekono-
metrii jako vědu. Jeho kritika statistických metod, používaných mnohdy bez 
těchto nároků vědecké korektnosti,  je zřejmě namístě, aspoň nakolik může 
neodborník soudit. Tím ale ještě není otázka, kterou si autor příspěvku klade, 
plně zodpovězena. 

Tam, kde  teoretický ekonom používá metody matematické  statistiky,  je 
vázán požadavky exaktních věd. To je nesporné. Stejně tak je ovšem nesporné, 
že ekonomický systém je svým charakterem o několik řádů složitější a kom-
plexnější, než předpokládají statistické modely budované pro teoretickou fyzi-
ku a technické inženýrství. Takže ekonomie jako společenská věda nemá šanci 
odpovědět na výzvy i jen těch zčásti integrálních problémů světa hospodář-
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ství pouze axiomaticky budovanými modely a statistickými technikami s jejich 
ne opo minutelnými  nároky  na  splnění  předpokladů  aplikovatelnosti.  Není 
náhodou, že mezi zakladateli Ekonometrické společnosti, jejichž jména kolega 
Víšek uvádí, najdeme jistě mnohé, kdož se věnovali výlučně exaktním přístu-
pům. Avšak největší vážnosti v ekonomické obci požívali ti, kteří se věnovali 
celostním otázkám systému (jako byli např. Karl Menger či Joseph Schumpeter). 
Dokonce i všemi vážený a uznávaný Ragnar Frisch, jímž seznam otců zaklada-
telů ekonometrie začíná, sice svým dílem k exaktnímu chápání ekonomie jako 
vědy přispěl velice výrazně, ale náročným požadavkům na to, co exaktní vědou 
v tom přísném slova smyslu je, by sotva mohl dostát. S vděčností i po letech 
vzpomínám, jak jsem právě díky Luďku Rychetníkovi studoval ke své teorii fir-
my Frischovu teorii výroby. Produkční funkce, technologická čili Koopmansova 
K-efektivita patří k těm subsystémům ekonomiky, jež jako by byly zcela otevřené 
exaktní vědeckosti – stejně jako ve fyzice či technice. Ale nakonec i tady je třeba 
vzít v potaz, že ekonomika je a zůstane sférou, doménou věd teleologických 
a normologických v pojmosloví myšlenkových řádů největšího českého náro-
dohospodáře a noetika Karla Engliše, jehož 50. výročí úmrtí jsem měl možnost 
připomenout na slavnostním zasedání vědecké rady UK k letošnímu výročí – už 
663. založení naší univerzity. Věda má svůj etický rozměr, v matematice a sta-
tistice naprosto nesporný, ale ani tento étos exaktnosti a vědecké korektnosti 
nestačí sám o sobě k poskytnutí étosu společenským vědám. Ekonomie, a s ní 
i věda o měření v ekonomii, musí mít svůj vlastní étos. A k jeho předpokladům 
patří vzájemný kolegiální respekt k sobě navzájem s vědomím, že „naše ces-
ty mohou býti rozličné, ale vůli mějme všichni rovnou“. Tak je tomu ostatně 
i v galerii nejvýznamnějších ekonomů oceněných za posledních dvacet let Nobe-
lovou cenou, na této vyváženosti tvrdých a měkkých přístupů stála od samého 
počátku stavba budovy obnovovaného pěstování ekonomie na novém Institutu, 
který má zůstat domovem i pro ty, kteří přijdou po nás.



1. 

ÚVODNÍ SLOVO  
JIŽ EMERITNÍHO ŘEDITELE  
INSTITUTU EKONOMICKÝCH STUDIÍ
MICHAL MEJSTŘÍK

ÚVOD: VIZE ROZVOJE IES PO 20 LETECH

Dlouhodobou vizi rozvoje Institutu ekonomických studií FSV UK (dále IES) jsem 
vždy považoval za klíčový programový most do budoucnosti a bylo pro mne 
nepochopitelné, že mnohá univerzitní pracoviště nic podobného nemají. První 
vizi IES jsem poprvé prezentoval v květnu 1993, v aktualizované podobě roku 
1997, 2000, 2003 a 2006 jsem ji přednesl vždy na setkání studentů, doktoran-
dů a přednášejících s vedením Institutu a znovu aktualizoval. V roce 2007 byla 
navíc doplněna po diskuzi se spolupracovníky o variantu s ambiciózním výhle-
dem, který má trvalejší platnost a je proto přiložen.

CÍLE IES

Bakalářské, magisterské a doktorské studium ekonomie je od samého počát-
ku budováno na zelené louce na základě moderní struktury výuky ekonomie 
ve světě. Od svého založení počátkem devadesátých let je trvale konfrontováno 
se zahraničními pracovišti.

První a základní výzvou bylo a nadále bude vytvořit moderní evropské 
a konkurenceschopné vědecko-pedagogické pracoviště. Lze konstatovat, že se 
po téměř sedmnáctiletém úsilí podařilo stabilizovat naplnění původního cíle, 
tj. dokončit započatou výstavbu IES, který se již nepochybně stal moderním 
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vědecko-pedagogickým pracovištěm evropské úrovně obnovujícím historické 
tradice Univerzity Karlovy. Postupně byla naplněna ucelená koncepce baka-
lářské, magisterské a doktorské ekonomie. V roce 2010/2011 na IES studuje 
v bakalářském studiu ekonomie 450 studentů, v magisterském studiu 169 stu-
dentů, v magisterském programu ekonomie a financí v anglickém jazyce  již 
studu jí tři desítky platících zahraničních zájemců o studium. V doktorandském 
studiu pak 69 studentů. Zejména o bakalářské studium je mimořádný zájem, 
který je možno uspokojit pouze zčásti, tj. jen u nejlepších uchazečů. Po sérii 
úspěšných evaluací a reakreditací se podařilo v souladu s VŠ zákonem ve spo-
lupráci s vedením FSV obstarat akreditaci bakalářského studia Economics and 
Finance (prof. Mejstřík, nyní doc. Cahlík), akreditace bakalářského studia eko-
nomie (dříve garantem prof. Mlčoch, nyní doc. Cahlík) je platná do roku 2011, 
magisterského studia českého (garant prof. Dědek) do roku 2015 a anglického 
Economics & Finance (prof. Mejstřík, nyní prof. Dědek) též do roku 2015. Byl 
akreditován i doktorandský program v angličtině (prof. Mejstřík) a dříve tříleté 
prezenční doktorandské studium bylo v současné době reakreditováno na čtyř-
leté, paralelně funguje i distanční studium (garantem programu byl prof. Janda, 
nyní prof. Víšek). V současné době je po formální stránce, díky zapojení do růz-
ných programů Evropské unie, harmonizována s evropským standardem větši-
na předmětů vyučovaných na IES.

To vše se podařilo učinit navzdory velmi omezeným zdrojům z univerzitního 
rozpočtu, které byly a nadále by měly být optimálně čerpány a efektivně využívá-
ny. V IES se na rozdíl od mnoha jiných univerzitních pracovišť podařilo prosadit 
vícekanálové financování – vedle příspěvků státu na vzdělávací činnost a výzkum-
nou aktivitu se díky vysoké kvalitě pedagogů široce získávají další domácí i zahra-
niční granty. Dalším zdrojem jsou placené vzdělávací programy v angličtině, ale 
i těsná spolupráce s praxí opřená o vzájemně výhodné programy Chairs.

A nyní konkrétně. Maximálně se daří využívat domácích i zahraničních gran-
tových prostředků, které umožnily zvýšit podíl přednášek v angličtině na 90 % 
a podíl zahraničních, zejména magisterských studentů, již téměř na 50% stav 
ročníku. Jen v letech 2000–2009 na IES studovalo alespoň jeden semestr přes 
630 zahraničních studentů z 87 univerzit 24 států celého světa. Již ve školním 
roce 2004/2005 u nás studovalo 114 zahraničních studentů (což v té době 
představovalo 20 % ze všech zahraničních neplacených studentů Univerzity 
Karlovy) s tím, že okolo 50 našich studentů studovalo každý semestr na někte-
ré ze 45 partnerských univerzit programu Erasmus v zahraničí (další stipendia 
nepočítaje). Ve studijních skupinách představují zahraniční studenti mnohdy 
celou polovinu studujících, což vytváří mezinárodní prostředí i pro české stu-
denty, jejichž většina navíc stráví alespoň jeden semestr studia v zahraničí. Tak-
to vybavení absolventi IES jsou připraveni působit kdekoli v globalizovaném 
světě a mezinárodní firmy tuto charakteristiku vítají, neboť absolventi se tak 
vyhnou jinak častému kulturnímu šoku – díky tomu je o ně mimořádný zájem. 
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Prestiž IES dokládá i fakt, že byla získána unikátní místa Jean Monnet chair  
v oboru European studies (prof. L. Urban a posléze prof. Turnovec), byla uni-
kátně zřízena i řada osmi chairs: McKinsey Chair in Finance and Management 
(doc. Havel, poté doc. O. Schneider a nyní  J. Novák, Ph.D.) a Transgas-RWE 
Group Chair in Economics (doc. O. Schneider, poté prof. K. Janda), dále ČSOB 
Chair (prof. J. Hlaváček), Česká spořitelna Corporate Chair (doc. O. Dědek, nyní 
Pavel Vacek, Ph.D.), ČEZ Chair (dr. M. Gregor, Ph.D.), MERO Chair (Ing. Z. Hru-
bý, CSc.), O2 Chair (doc. Cahlík), Alumni Chair (dr. J. Chytilová Ph.D) a pokouší-
me se přesvědčit další firmy, které jsou současně ochotny podpořit studentský 
výzkum a další studentské uplatnění. Spolupráce s praxí má strategický význam 
i do budoucnosti, což se promítlo do obnovení vědecko-pedagogické rady zahr-
nující řadu předních odborníků teorie i praxe.

V roce 2007 jsme si pro příští léta stanovili především následující postupné 
prioritní cíle IES odvíjející se od našich dlouhodobých cílů načrtnutých poprvé 
ve vizi z roku 1993:
a)   První a základní výzvou bylo a nadále bude vytvořit moderní evropské, 

konkurenceschopné a vědecko-pedagogické pracoviště. Důraz na abstrakt-
ní myšlení podpořený rozvojem instrumentálních matematických znalostí 
je jedním z rysů, které odlišují výuku na IES od ostatních ekonomických 
škol. Profil absolventa se tudíž i nadále bude odvíjet nikoli od manager-
ských  vědomostí  a  znalostí,  ale  od  připravenosti  abstraktně  uvažovat 
a s dostatečnou hloubkou řešit problémy včetně interdisciplinárních, což 
pružně odpovídá na očekávanou potřebu trhu, který absolventy IES vyso-
ce oceňuje.

b)   Přijímat více kvalitních bakalářů díky  lepšímu marketingu výuky –  i  to 
se nám v konkurenčním prostředí mnoha nových vysokých škol podařilo 
a daří.

c)   Nově akreditovat bakalářskou výuku v angličtině v oborech Economics and 
Finance (BEF – což se podařilo) a International Economics, magisterskou 
výuku v angličtině International Economics a magisterskou výuku ekono-
mie zdravotnictví převážně v českém jazyce. Při podání nových akreditací 
se opírat o rozvojové programy VŠ podávané UK a programy EU JPD – naše 
projekty byly bohužel přes prokázanou kvalitu nakonec zamítnuty. 

d)   Nabízet aktivně akreditovanou magisterskou výuku v angličtině v oboru 
Economics and Finance (MEF) a současně vstoupit  i do připravovaných 
programů mezinárodního evropského studia Erasmus Mundus, což se daří, 
zaregistrovat studium ekonomie v USA se zatím nepodařilo.

e)   Nabízet aktivně akreditovanou výuku Ph.D. v angličtině v oboru Economics 
a i zde vstoupit aktivněji do mezinárodních programů výuky a výzkumu, jak 
se na výzkumně orientovanou univerzitu sluší. Již u doktorandů se začala 
uplatňovat přísná kritéria publikací a citací dle WoS. Vývoj byl modifikován 
dle postupu spolupráce s centrem postgraduálních studií CERGE-NHÚ.
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f)   Dále podstatněji prohlubovat výzkumný charakter IES výrazným ohodno-
cením tvůrčích osobností na základě mezinárodních standardů a podporou 
vhodných grantových projektů pro učitele, doktorandy i studenty s cílem 
obstát v žebříčcích konkurence, jinými slovy jde o další posílení výzkum-
ného  potenciálu  IES  jak  u  učitelů,  tak  doktorandů.  FSV  získalo  na  léta  
2005–2010  velký  grant,  tzv.  výzkumný  záměr. Na  IES  vedení  nastavilo 
odměňování nikoli za minulé zásluhy, ale na základě výkonnosti hodnocené 
diferencovaně podle tzv. impakt faktoru publikací. Nejprve byl příspěvek 
do základní výzkumné řady recenzovaných working papers ES (ne každý 
příspěvek je externími recenzenty doporučen!) honorován základní část-
kou, publikace v běžných domácích impaktovaných časopisech trojnásob-
kem. Odměna za publikaci v prestižních impaktovaných časopisech byla pak 
dále zvýšena koeficientem (1 + impact faktor). V dalších letech byl princip 
zachován, ale odměna se více odvíjela od dostupných prostředků. Neodli-
šujeme, zda šlo o práci doktoranda nebo profesora. Jakkoli je tento systém 
na některých sesterských pracovištích FSV odmítán, na IES je snaha tento 
bonifikační systém udržet a prokázat jeho oprávněnost výsledky. Již ve dvou 
letech jeho aplikace došlo k nebývalému vzedmutí badatelské činnosti dok-
torandů díky zrovnoprávnění publikací a odměn pro doktorandy.

g)   Další výzvou je prohloubit integraci našich studentů: 
  i)  se zahraničními studenty,
  ii)   výzkumnou spoluprací  s významnými společnostmi mezinárodního 

významu, 
 iii)   výzkumnou spoluprací na společensky významných projektech. Díky 

standardnímu studijnímu pobytu v zahraničí v rámci programu Eras-
mus a převažující bilinguální výuce na IES, tak na IES vytváříme skuteč-
né evropské prostředí, které pracovitým studentům otevírá badatelsky 
náročné diplomové výzvy a následně i atraktivní uplatnění u globálně 
působících společností a globálních výzev (např. sofistikace pomoci 
Africe).

h)   Prohloubit transparenci výuky a výzkumu, aktivizovat vnitřní a vnější komu-
nikaci zapojením širšího kolektivu IES do dynamické tvorby jak českých, tak 
anglických internetových stránek IES a FSV provázaných na mezinárodní 
publikační databáze – RePEc apod.

i)   Rozšíření studia ekonomie na Univerzitě Karlově by mělo být doprovázeno 
zviditelněním směrem navenek. Univerzita Karlova je jednou z mála před-
ních světových univerzit, která nemá kvantitativně rozvinuté studium eko-
nomie (nebo ekonomie a financí) promítnuté do názvu některé ze svých 
fakult. Právě takovéto studium univerzitám přináší prostřednictvím svých 
absolventů nejenom prestiž, ale i finance, a současně studium ekonomie zvi-
ditelňuje. Tento fakt se odráží i v poptávce univerzit spolupracujících s UK. 
Současně má však Univerzita Karlova dvě základní ekonomická pracoviště 
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IES a CERGE-NHÚ, na nichž se poskytuje kompletní studium od bakalář-
ského, přes magisterské, až po doktorské, přičemž o absolventy je v praxi 
mimořádný zájem. Studium a výzkum ekonomie na UK na uvedených dvou 
pracovištích má v ČR výbornou kvalitu, buď v angličtině či bilingválně (což 
je doloženo citačními žebříčky).

Již dne 13. 2. 2007 při návštěvě prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora 
UK, na IES jsem přednesl variantu zviditelnění a rozšíření výuky a výzkumu 
ekonomie, tak jak byly zvažovány v rámci dlouhodobějšího výhledu a jak byly 
diskutovány uvnitř vedení IES.1 Byla odstartována i aktivní debata o užší spolu-
práci mezi IES a CERGE-NHÚ nejenom na poli doktorského, ale i magisterského 
a bakalářského studia ekonomie. Předběžné záměry je třeba tam, kde se to jeví 
nezbytné, postupně doladit v souladu s personálními a prostorovými možnost-
mi, kde se v současné době rýsují určité dlouhodobější příležitosti. 

Studium ekonomie na UK si již vybudovalo pevnou základnu.

IES V ZÁKLADNÍCH OBLASTECH ČINNOSTI

KRÁTKÁ HISTORIE IES

V roce 1990 byla na nově zřízené Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy 
založena pod vedením profesora Hlaváčka katedra pro výuku v oboru ekonomie 
a po splynutí s výzkumně zaměřeným Institutem ekonomických věd (rehabili-
tované univerzitní pracoviště z roku 1990, vedené postupně prof. Bohumilem 
Urbanem a prof. Karlem Koubou) byl v roce 1993 ustaven Institut ekonomic-
kých studií, který výuku a výzkum na oboru ekonomie institucionálně zajišťuje. 
M. Mejstřík se stal jeho prvním ředitelem (ve své funkci ředitele setrval od vzni-
ku Institutu až do konce roku 2010) a po dlouhou dobu i garantem bakalářské-
ho, ale zejména magisterského a doktorandského studia. 

Vedení  IES  bylo  v  posledních  čtrnácti  letech  složeno  z  aktivních  vědec-
ko-pedagogických osobností, ve složení prof. Ing. Mejstřík, CSc.; prof. Ing. Soj-
ka,  CSc.;  doc.  Ing.  Cahlík,  CSc.;  prof.  RNDr.  Hlaváček,  CSc.;  doc.  Ing.  Jiří 
Havel, CSc.; doc. Ing. Půlpán, CSc.; prof.  Ing. Urban, CSc. a společně s děkany 
FSV, prof. Ing. L. Mlčochem, CSc. a doc. RNDr. Víškem, CSc. se trvale zabývalo 
modernizací výuky IES FSV UK. Od února 2003 nastoupil do vedení FSV nový 

1  Již v minulosti prof. Ing. M. Mejstřík, CSc. a doc. Ing. J. Havel, CSc. diskutovali o rozšíření studia ekonomie 
s Ing. J. Kubíčkem, kvestorem UK, hledala se východiska umístění rozšířeného studia do Terezína (který 
společně doc. Ing. J. Havel, CSc. s doc. RNDr. J. Á. Víškem, CSc. a doc. Ing. Cahlíkem, CSc. navštívili). Tento 
záměr se ale nepodařilo realizovat.
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děkan  z  našeho  pracoviště,  doc.  RNDr.  Víšek,  CSc.,  proděkanem pro  rozvoj 
se stal doc. Ing. Cahlík, CSc., což vedlo k částečné obměně vedení IES, kdy se 
zástupcem ředitele IES a vedoucím katedry evropské integrace a hospodářské 
politiky stal doc. Ing. O. Schneider, MPhil., Ph.D., garantem bakalářského stu-
dia doc. Ing. J. Havel, CSc. a garantem doktorského studia prof. RNDr. F. Turno-
vec, CSc. V obměněném složení vedení prošlo i výběrovým řízením v červnu 
2003. V průběhu svého mandátu vedení dále oživili vedoucí katedry makro-
ekonomie a ekonometrie doc. Ing. O. Dědek, CSc. (nový garant magisterského 
studia), doc.  Ing. Karel Půlpán, CSc.  (staronový garant bakalářského studia) 
a garant doktorského studia doc. Ing. K. Janda, Ph.D. To bylo i složení potvrze-
né na základě výběrového řízení v prosinci 2006. Po roce 2008 převzal funkci 
garanta bakalářského studia prof. L. Mlčoch, CSc. Po odjezdu doc. Ing. O. Schnei-
dera, MPhil., Ph.D. do USA byl do funkce zástupce ředitele jmenován PhDr. Martin 
Gregor, Ph.D. a postupně byli do vedení IES doplnění i špičkoví mladí badatelé, 
M. Bauer, Ph.D. a P. Vacek, Ph.D. Tím započala i žádoucí generační obměna vedení.

OBLAST PEDAGOGICKÁ

Výuka ekonomie byla již od svých počátků v souladu se světovými trendy konci-
pována jako výběrová – orientovaná na studenty schopné a ochotné abstraktně 
analytických úvah. Důraz na abstraktní a kritické myšlení, podpořený rozvojem 
instrumentálních matematických znalostí je jedním z rysů, které odlišují výuku 
na IES od ostatních ekonomických škol, proto by měl být zachován. Profil absol-
venta se tudíž odvíjí nikoli od managerských, ale od analytických vědomostí 
a znalostí.

Výběrový profil studentů-analytiků musí být podpořen dostatečnou kvalitou 
lidského kapitálu, který chce IES kultivovat. Souvisí to jednak s udržením mimo-
řádně vysokých poměrů mezi počtem uchazečů a přijímaných (dříve připadalo 
obvykle deset a více uchazečů na jednoho přijatého, dnes je to cca 4–6 na jedno-
ho přijatého), jednak s dalším zvýšením prestiže školy (IES), která dostatečnou 
poptávku vyvolá. K tomu je nutno zlepšit marketing výuky, ale i přijímat větší 
počet kvalitních uchazečů, jejichž vztah k univerzitní výuce prověří náročné síto 
bakalářských předmětů.

V rámci základního curricula IES se postupně podařilo stabilizovat obsah 
bakalářského stupně studia. Dále byly postupně zavedeny a osvědčeny spe-
cializace magisterského studia, které původně v pěti oblastech rozvíjely speci-
fické aspekty analytického profilu absolventů. Vedle obecně teoretické hospo-
dářskopolitické analýzy to byly analýzy bankovnictví a financí, jakož i analýzy 
kapitálového trhu. Současně jsme od akademického roku 1997/98 připravili 
výuku interdisciplinární, specializace magisterského studia – evropské eko-
nomické integrace, kterou vedl prof. L. Urban, první český ekonom poctěný 


	Obálka
	Tiráž
	Obsah
	Předmluva seniora-editora
	1. Úvodní slovo  již emeritního ředitele  Institutu ekonomických studií
	2. Teorie pravidel –  zlatý střevíček Popelky  pro generaci vnuků
	3. Pohled zpětným zrcátkem – vznik Institutu  ekonomických studií FSV UK
	4. Zdroje identity  a české tradice  teoretické ekonomie
	5. Úvaha  o paradigmatu ekonomie  jako sociální vědy
	6. Iracionální egoismus, racionální altruismus
	7. Jak posunout ekonomii  blíže člověku
	8. Co očekává veřejnost od ekonomické teorie?
	9. EU očima prvního  Jean Monnet profesora: krize je šance?
	10. Ekonomická politika a politická ekonomie dnes
	11. Ekonometrie – exaktní  či společenská věda?



