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Téma doktorské disertační práce:

Economics and virtual marketplaces

UPŘESNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU PRO DANÝ AKADEMICKÝ ROK
Postup práce na disertaci:

Dokončení prvního disertačního článku, sběr dat a práce na druhém disertačním článku v oblasti efektů
informačních a komunikačních technologií na rozvoj ekonomiky.
Plánované publikace:
Dle hodnocení z IES WP článku zaslaného v květnu 2014 („Productivity Paradox – A Meta-analysis“) vytvoření

submitting tree pro Scopusové časopisy a zaslání k publikaci.
Zaslání příspěvku do IES WP s předpokládaným názvem „Influence of macroeconomic factors on P2P
loans“ pravděpodobně v únoru.
Přepracování studentské práce „Měření efektu eura na obchod“ a jeho zaslání do IES WP na konci
akademického roku.
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Zkoušky a předměty:

ZS: JED410 Kvantitativní metody I
LS: JED411 Kvantitativní metody II
Stáže a studijní pobyty:
--Grantové aktivity:

Přihláška do soutěže Grantové agentury UK se zaměřením na virtuální ekonomiky.
Konference:

MAER-Net Colloquium in Athens in September 2014 (aktivní účast – příspěvěk odeslán, ale přijetí
zatím není potvrzeno)
Další:

Budu se podílet na vedení a oponování bakalářských a diplomových prací.
Navštívím alespoň 50% obhajob dizertačních prací konaných na IES FSV UK, mimo semestry strávené
v zahraničí.
Do 31. 5. daného akademického roku odevzdám vyplněný a školitelem podepsaný formulář Hodnocení
doktoranda a vyplněný a školitelem podepsaný formulář Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu, ve
kterém upřesním průběh doktorského studia v následujícím akademickém roce.
Výuka:
- ZS: 1 seminář (Microeconomics II, Financial Markets Instruments I)
- LS: 1 seminář (Mikroekonomie I, Antitrust Economics, Financial Markets Instruments II)

ZMĚNY VE SCHVÁLENÉM INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNU
Změna plánovaných předmětů a zkoušek.
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……………………………….............................
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Schváleno oborovou radou doktorského studijného programu/oboru ………….......................
Datum schválení …………………………..

Předseda / předsedkyně oborové rady
…………………………….............................
V ……………........... dne…………………......
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