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Disertační práce
Název práce
The Economics of Author´s Rights
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
Práce se bude zabývat ekonomií autorského práva. Jejím cílem bude: 1. popsat z hlediska dějin ekonomického myšlení, jak ekonomická věda chápala fungování
autorského práva a jeho dopady; 2. z hlediska hospodářských dějin vysvětlit, jak autorské právo vzniklo a vyvíjelo se; 3. navrhnout metodologii a následně provést
výzkum, jak autorskoprávní ochrana a způsob jejího praktického uplatňování ovlivňuje nabídku autorskoprávně chráněných děl.
Základní literatura:
BOLDRIN, Michele a David LEVINE. The Case against Intellectual Property. The American Economic Review. May, 2002, vol. 92, n. 2, pp. 209-212.
http://www.jstor.org/stable/3083403
LANDES, William M. a Richard A. POSNER. An Economic Analysis of Copyright Law. The Journal of Legal Studies. 1989, vol. 18, n. 2, pp. 325-363.
http://www.jstor.org/stable/3085624
POSNER, Richard A. Intellectual Property: The Law and Economics Approach. The Journal of Economic Perspectives. Spring, 2005, vol. 19, n. 2, pp. 57-73.
http://www.jstor.org/stable/4134937, s. 59.
VARIAN, Hal R. Copying and Copyright. The Journal of Economic Perspectives. Spring, 2005, vol. 19, č. 2, s. 121-138. http://www.jstor.org/stable/4134940
WATT, Richard. The Past and the Future of the Economics of Copyright. Review of Economic Research on Copyright Issues. 2004, vol. 1(1), s. 151-171.
<http://www.serci.org/docs/watt.pdf>.
Forma a rozsah práce:
Disertační práce bude mít rozsah 100 až 200 stran.
Časový plán zpracování disertační práce:
1. rok studia:
Práce na prvním disertačním článku s předpokládaným názvem "Historie vzniku a vývoje autorského práva: role zájmových skupin".
Práce na druhém disertačním článku s předpokládaným názvem "Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování autorského práva".
2. rok studia:
Dokončení druhého disertačního článku s předpokládaným názvem "Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování autorského práva".
Zahájení práce na třetím disertačním článku "Vliv autorského práva na nabídku chráněných děl: empirický výzkum", a to přípravou metodologie výzkumu.
3. rok studia:
Dokončení disertace třetím článkem: "Vliv autorského práva na nabídku chráněných děl: empirický výzkum".
4. rok studia
Dokončení a (malá a velká) obhajoba disertační práce.

roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu 2015/2016, ID plánu 9284, stránka:

1

Roční komentář k postupu v přípravě disertační práce
Během prvního roku studia byl v českém recenzovaném periodiku publikován článek Historie vzniku a vývoje autorského zákona v období první republiky, čímž byl
částečně naplněn jeden z cílů pro AR 2015/2016. Naopak, článek s předpokládaným názvem Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování
autorského práva nebyl oproti plánu publikován v IES WP a tento úkol je přesunut do plánu na AR 2016/2017.

Průběh studia
Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: listopad 2017
Plánovaný termín malé obhajoby: listopad 2018
Plánovaný termín obhajoby disertační práce: květen 2019

Povinnosti - studijní plán
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Plnění dle
studenta

Předmět

JED210

Předmět

Splněno
dle SIS

Komentář ročního hodnocení

Rok
vložení

Summer Semester
Economics and Law in
Banking and Finance

2015/2016

splnil

27.04.2016 --12:04

2015/2016

JED511

Teaching Assistantship
(Full) A

2015/2016

splnil

05.01.2016 --12:01

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship
(Full) A

2015/2016

splnil

30.05.2016 Požadavky předmětu splněny.
12:05

2015/2016

Předmět

JED209

Winter Semester Economics
and Law in Banking and
Finance

2015/2016

splnil

21.12.2015 --12:12

2015/2016

Předmět

JED210

Summer Semester
Economics and Law in
Banking and Finance

2016/2017

---

27.04.2016 --12:04

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship
(Full) A

2016/2017

---

30.05.2016 --12:05

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship
(Full) A

2016/2017

---

30.05.2016 --12:05

2015/2016

Předmět

JED209

Winter Semester Economics
and Law in Banking and
Finance

2016/2017

---

21.12.2015 --12:12

2015/2016

Předmět

JED210

Summer Semester
Economics and Law in
Banking and Finance

2017/2018

---

27.04.2016 --12:04

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship
(Full) A

2017/2018

---

30.05.2016 --12:05

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship
(Full) A

2017/2018

---

30.05.2016 --12:05

2015/2016

Předmět

JED209

Winter Semester Economics
and Law in Banking and
Finance

2017/2018

---

21.12.2015 --12:12

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship
(Full) A

2018/2019

---

30.05.2016 --12:05

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship
(Full) A

2018/2019

---

30.05.2016 --12:05

2015/2016

Ak. rok

Plnění dle
studenta

Splněno
dle SIS

Povinnosti - ostatní
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Publikace

---

Historie vzniku a vývoje
autorského práva: role
zájmových skupin

2015/2016

splnil

splnil

Jiné
Jiné
Jiné

-------

Grantové aktivity
Obhajoby
Oponentury BP a DP

2015/2016
2015/2016
2015/2016

splnil
splnil
splnil

-------

Komentář ročního hodnocení

Rok
vložení

---

2015/2016

Projekt nebyl přijat k financování.
Účast na obhajobách alespoň 50 % splněna.
---

2015/2016
2015/2016
2015/2016
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Plnění dle
studenta

Splněno
dle SIS

Komentář ročního hodnocení

Rok
vložení

Jiné
Jiné

-----

Studijní dokumenty
Výuka (TAs)

2015/2016
2015/2016

splnil
splnil

-----

--Upřesnění: v letním semestru 2015/2016
byl vyučován jeden slot JEB102 Principles
of economics II.

2015/2016
2015/2016

Publikace

---

Přínos jednotlivých
ekonomických škol k
chápání fungování
autorského práva (Scopus
submission)

2016/2017

---

---

---

2015/2016

Publikace

---

Vliv autorského práva na
nabídku chráněných děl:
metodologie pro výzkum
(IES WP submission)

2016/2017

---

---

---

2015/2016

Publikace

---

Vliv autorského práva na
nabídku chráněných děl:
metodologie a výsledky
empirického výzkumu
(Scopus submission)

2017/2018

---

---

---

2015/2016

Publikace

---

Vliv autorského práva na
nabídku chráněných děl:
výsledky empirického
výzkumu (IES WP
submission)

2017/2018

---

---

---

2015/2016

Konference

---

Do konce čtvrtého ročníku
se aktivně zúčastním aspoň
dvou zahraničních
konferencí.

---

---

---

---

2015/2016

Publikace

---

Ekonomie autorského práva
- přehled literatury (IES WP
publikace)

2016/2017

---

---

Článek nebyl oproti původnímu plánu
zpracován v AR 2015/2016, a proto byla
povinnost přesunuta do AR 2016/2017.

2015/2016

Publikace

---

Ekonomie autorského práva
- přehled literatury (Scopus
submission)

2016/2017

---

---

Článek nebyl oproti původnímu plánu
zpracován v AR 2015/2016, a proto byla
povinnost přesunuta do AR 2016/2017.

2015/2016

Publikace

---

Přínos jednotlivých
ekonomických škol k
chápání fungování
autorského práva (IES WP
publikace)

2016/2017

---

---

Článek nebyl oproti původnímu plánu
zpracován v AR 2015/2016, a proto byla
povinnost přesunuta do AR 2016/2017.

2015/2016

Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné

-----------

Oponentury BP a DP
Studijní dokumenty
Obhajoby
Grantové aktivity
Výuka (TAs)

2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017

-----------

-----------

-----------

2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016

Další komentáře ročního hodnocení
Hodnocení neobsahuje další komentáře.
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Výsledné hodnocení plnění plánu
Typ
Shrnutí studenta

Komentáře a hodnocení
V uplynulém období byly splněny všechny povinnosti, kromě některých plánovaných publikací. Ačkoli byl podle plánu publikován
článek o historii vzniku a vývoje autorského práva v českém recenzovaném periodiku, nedošlo k publikaci dvou zamýšlených
článků v IES WP (Přehled literatury k ekonomii autorského práva a Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování
autorského práva) ani k plánovanému zaslání článku o přehledu literatury do časopisu v databázi Scopus. Tyto nesplněné povinnosti
byly přesunuty do plánu následujícího akademického roku. V rámci přípravy dizertační práce v současné době pracuji na získávání
dat pro splnění části o vlivu autorského práva na nabídku chráněných děl a tvořím metodologii k tomuto empirickému výzkumu.

Návrh školitele

Studentka v tomto akademickém roce plnila všechny povinnosti, ke kterým se zavázala ve studijním plánu. Dvakrát vystoupila na
doktorském semináři, zapojila se do výuky podle předem stanoveného plánu, připravila grant do soutěže GAUK, pracovala na
plánovaných publikacích.
Podle plánu byl publikován článek o historii vzniku a vývoje autorského práva v českém recenzovaném periodiku (Hospodářské
dějiny), nedokončila dosud dva další zamýšlené texty (Přehled literatury k ekonomii autorského práva a Přínos jednotlivých
ekonomických škol k chápání fungování autorského práva), které oba představila v rámci výše zmíněných doktorských seminářů,
ale nezvládla jejich revizi a odeslání do WP. Přesunula je sice do dalšího AR, ale minimálně jeden by měl být odevzdán v průběhu
letních měsíců do WP a nejpozději na podzim do českého impaktovaného časopisu.

Rozhodnutí oborové rady Schváleno za CDS.

-

A

A

Ve smyslu č. 8 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy student plní individuální studijní plán.
Oborová rada navrhuje POKRAČOVÁNÍ studia.

Školitel/ka

Student/ka

.................................

.................................

Praha dne .....................

Praha dne .....................

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 04.10.2016
Předseda oborové rady
.................................
Praha dne .....................
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UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Dodatek č. .........
ID plánu 9284
k individualnímu studijnímu plánu schválenému oborovou radou dne: 23.10.2015
Jméno studenta/ky doktorského studijního programu: Ing. Hana Moravcová
Narozen/a: 24.6.1987, Praha

Typ

Změny individuálního studijního plánu (nová studijní povinnost, zrušená studijní
povinnost, změna termínu splnění studijní povinnosti)

původní plánovaný
termín*

nový termín splnění*

Publikace
Publikace
Publikace

Ekonomie autorského práva - přehled literatury (IES WP publikace)
Ekonomie autorského práva - přehled literatury (Scopus submission)
Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování autorského práva (IES WP
publikace)

2015/2016
2015/2016
2015/2016

2016/2017
2016/2017
2016/2017

Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné

Oponentury BP a DP
Studijní dokumenty
Obhajoby
Grantové aktivity
Výuka (TAs)

-----------

2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017

Školitel/ka

Student/ka

.................................

.................................

Praha dne .....................

Praha dne .....................

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 04.10.2016
Předseda oborové rady
.................................
Praha dne .....................
* Vysvětlující poznámka:
1. v případě nové studijní povinnosti bude kolonka "původní plánovaný termín" proškrtnuta a datum plánovaného splnění zapsán do kolonky "nový termín splnění"
2. v případě zrušení studijní povinnosti bude v kolonce "původní plánovaný termín" zapsáno datum původně uvedené v ISP a do kolonky "nový termín splnění" zapsáno "nový termín
splnění"

Dodatek, ID plánu 9284, stránka:
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