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Disertační práce
Název práce
Taxation in developing countries
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
The thesis is composed of three articles which deal with topics related to the problem of taxation and tax revenues, with a special focus on developing countries. The
first paper examines the relationship between fiscal decentralization and the size of the shadow economy; the second analyses tax decentralization in Georgia; the
third deals with tax evasion, international corporate tax avoidance and profit shifting.
Základní literatura:
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Hines, J. R., Rice, E. M., 1994. Fiscal paradise: Foreign tax havens and American business. The Quarterly Journal of Economics. 109:149–182.
Huizinga, H., Laeven, L., 2008. International profit shifting within multinationals: A multi-country perspective. Journal of Public Economics. 92: 1164–1182.
Johannesen, N., Zucman, G., 2014. The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20 Tax Haven Crackdown. Journal of Economic Policy. 6: 65–91.
UNCTAD, 2015. World Investment Report 2015 - Reforming International Investment Governance.
Zucman, G., 2014. Taxing across borders: Tracking personal wealth and corporate profits. Journal of Economic Perspective. 28: 121–148.
Forma a rozsah práce:
Disertační práce bude mít rozsah 100 až 200 stran. Formou se bude jednat o soubor tří článků.
Časový plán zpracování disertační práce:
1. rok studia: Práce na prvních dvou článcích ("Fiscal Decentralization and Equalization Transfers in Georgia" a "Fiscal Decentralization and the Shadow
Economy")
2. rok studia: Práce na prvních dvou článcích.
3. rok studia: Dokončení dizertace třetím článkem (pracovní název: "Tax Avoidance in Developing Countries").
4. rok studia: Finalizace a obhajoba (malá a velká) dizertační práce.

Průběh studia
Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: listopad 2018
Plánovaný termín malé obhajoby: listopad 2019
Plánovaný termín obhajoby disertační práce: květen 2020
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Publikace
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Kód
JED413
JED511
JED611
JED414
JED415
JED511
JED511
JED611
JED209
JED415
JED511
JED511
JED611
JED109
---------

Název, podrobnosti
Summer Semester Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) B
Kvantitativní metody I
Kvantitativní metody II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) B
Winter Semester Economics and Law in Banking and Finance
Kvantitativní metody II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) B
Winter Semester Alternative Approaches to Economic Modeling
Fiscal Decentralization and Equalization Transfers in Georgia (Scopus submission)
Fiscal Decentralization and the Shadow Economy (IES WP submission)
Political Connections and Public Procurement: Evidence from the Czech Republic (Scopus submission)
The Value of Political Connections in a Post-Transition Period: Evidence from the Czech Republic (IES WP
publikace)

Ak. rok
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017

Publikace

---

The Value of Political Connections in a Post-Transition Period: Evidence from the Czech Republic (Scopus
submission)

2016/2017

Kurz
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Publikace
Stáž
Publikace
Konference

---------------------

Metodologický seminář pro vyučující na IES
Grantové aktivity
Obhajoby
Oponentura BP a DP
Studijní dokumenty
Výuka (TAs)
Tax Avoidance in Developing Countries (IES WP submission)
Plánovaný pobyt na zahraniční univerzitě během 2.-3. roku studia.
Tax Avoidance in Developing Countries (Scopus submission)
Do konce čtvrtého ročníku se aktivně zúčastním alespoň tří zahraničních vědeckých konferencí

2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2018/2019
---

Povinnosti specifické pro obor
Publikační výstupy a ostatní studijní povinnosti nutné pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce a obhajobě:
Do konce 3. ročníku se přihlásím ke státní doktorské zkoušce (SDZ) tak, abych nejdéle do konce 4. ročníku SDZ složil/a.
Současně nejdéle dva měsíce před termínem SDZ dodám všechny materiály prokazující splnění podmínek připuštění k SDZ, tj. mít publikovaný či přijatý k
publikování (v takovém případě dodám postprint a dobře ověřitelné potvrzení o přijetí k publikaci) alespoň jeden článek ve vědeckém časopise zařazeném v databázi
Scopus (či v časopise s nenulovým impakt faktorem z databází SSCI, SCI) a alespoň jeden vědecký článek v sérii alespoň na úrovni IES Working Papers Series, dále
dvě grantové aktivity (dle pravidel stanovených Oborovou radou), alespoň čtyři semestry splněných doktorských seminářů a alespoň čtyři “Teaching Assistantships”
(TAs) v rámci alespoň dvou rozdílných předmětů.
Zavazuji se také ke splnění speciálních požadavků, které mi určila Oborová rada (pokud tak učinila) a k docháze na doktorské obhajoby v minimální průměrné účasti
25 % obhajob za celou dobu mého studia.
V době podání přihlášky k malé i velké obhajobě se zavazuji mít publikované či přijaté k publikování alespoň dva články ve vědeckých časopisech zařazených v
databázi Scopus (či v časopisech s nenulovým impakt faktorem z databází SSCI, SCI). Dále se zavazuji mít splněno osm TAs. V době podání přihlášky k malé
obhajobě se zavazuji mít dizertaci minimálně v následující podobě. Alespoň jeden dizertační článek je plně hotov, druhý téměř hotov a třetí rozpracován.
Rozpracovaný třetí článek má minimálně jasnou strukturu, metodologii a cíl a signifikantní práce je na něm již odvedena. Pouze články přijaté k publikaci v době,
kdy student studuje doktorát na IES, splní tyto podmínky. Všechny články musí být afiliovány k IES FSV UK. Pouze články v odvětvích Economics, Finance a úzce
souvisejících budou uznány.
Povinnosti v případě studijního pobytu:
V případě studijního pobytu se předem omluvím koordinátorovi obhajob z neúčasti na obhajobách doktorských studentů, aby má neúčast mohla být omluvena.
Současně v předstihu zažádám Oborovou radu o případné uznání studijních povinností, které plánuji během pobytu splnit.
Oponentury BP a DP: Po celou dobu studia se budu podílet na oponování bakalářských a diplomových prací.
Studijní dokumenty:
Do 31. 5. každého akademického roku odevzdám vyplněný a školitelem schválený formulář Roční hodnocení plnění ISP, ve kterém současně upřesním průběh
doktorského studia v následujícím akademickém roce. Po zanesení hodnocení Oborovou radou pak formulář Roční hodnocení plnění ISP vytisknu a spolu s mým
podpisem a podpisem školitele odevzdám odpovědnému členovi CDS do stanoveného termínu. V případě ukončení přerušení studia a návratu do studia vyplním
všechny potřebné dokumenty do jednoho měsíce od data ukončení přerušení (Roční hodnocení plnění ISP a update na další rok).
Obhajoby:
V každém akademickém roce navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních prací konaných na IES FSV UK.

individuální studijní plán, ID plánu 12972, stránka:

2

Souhlas s plánem
Školitel/ka

Student/ka

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

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

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

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

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 01.11.2016
Předseda oborové rady
.................................
Praha dne .....................

individuální studijní plán, ID plánu 12972, stránka:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3

