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Disertační práce
Název práce
Applications of identification strategies using economic extremes
Postup v přípravě disertační práce
Synopsis:
The dissertation will study several phenomena unified by the theme of behaviour of economic agents when faced with rare, extreme circumstances or their prospects
(i.e. tail risks). The first paper will explore the factors influencing the supply and demand for mass-market financial products characterised by tail risks. The precise
focus of the other two essays will be formulated later; one is likely to study the role of professional ethics (possibly proxied by social capital) in the supply of such
financial products. The other may focus on social capital more broadly, estimating whether observed increases of pro-social behaviour during periods of stress (e.g.
natural disaster) persist even after the crisis.
Form and scope of the dissertation:
The dissertation will take the form of 3 essays with a combined length between 100 and 200 standard pages.
Time schedule of progress on the dissertation:
1st year of study:
Work on the first dissertation article with the expected title "The effect of competitive pressures on the mass-market supply of tail-risk financial products"
2nd year of study:
Work on the second dissertation article with the expected title "Does professional ethics mitigate mis-selling of complex financial products?".
3rd year of study:
Work on the third dissertation article with the expected title "The effect of crises on the build-up and persistence of social capital".
4th year of study:
Finishing, Pre-defense, and Defense of the dissertation.

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
Typ
Obhajoba
disertační práce
Státní doktorská
zkouška

Kód
JOBEE1

Název, podrobnosti
Obhajoba disertační práce

Ak. rok
2023/2024

JSZEE1

Státní doktorská zkouška

2022/2023

Průběh studia
Expected date of the state doctoral examination: November 2022
Expected date of the pre-defence: November 2023
Expected date of the defence of the dissetation: May 2024

Povinnosti - studijní plán
Typ
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět

Kód
JED414
JED415
JED511
JED611

Název, podrobnosti
Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance I
Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) B

Ak. rok
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
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Typ
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Publikace

Kód
JED414
JED415
JED511
JED511
JED414
JED415
JED511
JED511
JED414
JED415
JED511
JED511
---

Publikace

---

Pedagog. aktivita --Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Pedagog. aktivita --Pedagog. aktivita --Pedagog. aktivita --Kurz

---

Konference

---

Jiné

---

Publikace

---

Publikace

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Název, podrobnosti
Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance I
Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance I
Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance I
Quantitative Methods in Macroeconomics and Finance II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
"The effect of competitive pressures on the mass-market supply of tail-risk financial products" (IES WP
submission)
Before the end of my first year, I will complete my first essay and publish it as IES WP.
"The effect of competitive pressures on the mass-market supply of tail-risk financial products" (journal
submission)
Submission to a journal listed in the Scopus database, in case of very positive reviews on the IES WP version.
Teaching assistantships
In 2020/2021, I will teach JEB026 (European Economic Integration) and JEM027 (Monetary economics) in the
winter term (1 TA unit each).
BT and MT refereeing
I will serve as an opponent of Bachelor's and Master's theses.
BT and MT refereeing
I will serve as an opponent of Bachelor's and Master's theses.
BT and MT refereeing
I will serve as an opponent of Bachelor's and Master's theses.
BT and MT refereeing
I will serve as an opponent of Bachelor's and Master's theses.
Teaching assistantships
In 2021/2022, I expect to teach subjects worth 2 TA units.
Teaching assistantships
In 2022/2023, I expect to teach subjects worth 2 TA units.
Teaching assistantships
In 2023/2024, I expect to teach subjects worth 2 TA units.
Methodological seminar for PhD students
In the 1st year of study, I will attend a methodological seminar for teaching. (ALREADY COMPLETED)
Conferences
By the end of the 4th year of study, I will actively participate in at least two international scientific conferences
Defenses
In each academic year I visit at least 50% of the defenses or at least 7 defenses, whatever is lower.
Second dissertation article
In the 2nd year of study, I complete and submit my second dissertation article - first as IES WP, then to a journal.
Third dissertation article
In the 3rd year of study, I complete and submit my third dissertation article - first as IES WP, then to a journal.
Grant activities
I will participate in at least one grant activity in the first two years of study.
Grant activities
I will participate in at least two grant activities in the first three years of study.
Study documents
Until May 31 of the 1st year, I will deliver my "Annual assessment of fulfillinf the ISP" + "Supplement", in
which I further specify the intended course of my doctoral studies over the next academic year.
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Povinnosti specifické pro obor
Publikační výstupy a ostatní studijní povinnosti nutné pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce:
Do konce 4. ročníku složím státní doktorskou zkoušku (SDZ), přičemž nejdéle jeden měsíc před začátkem období určeného pro konání SDZ dle harmonogramu
daného akademického roku podám přihlášku a dodám všechny materiály prokazující splnění podmínek připuštění k SDZ. Těmito podmínkami jsou:
- Jeden výzkumný článek publikovaný či přijatý k publikaci (v takovém případě dodám postprint nebo dobře ověřitelné potvrzení o přijetí k publikaci) ve vědeckém
časopise s nenulovým impakt faktorem z databází SSCI či SCI, nebo ve vědeckém časopise zařazeném v databázi Scopus, a jeden vědecký článek publikovaný v sérii
IES Working Papers Series či v jiné sérii na úrovni IES Working Papers Series (v takovém případě podám žádost o uznání tohoto vědeckého článku na předsedu
Oborové rady, která bude posouzena). Alternativní podmínkou publikačního výstupu je jeden výzkumný článek publikovaný či přijatý k publikaci ve vědeckém
časopise s hodnocením nejméně „B“ dle interní metodologie měření kvality vědeckých časopisů na IES FSV UK (viz Opatření ředitele 1/2016 „Výzkum“ a dokument
Hodnocení žurnálů na IES FSV UK). Pouze články přijaté k publikaci v době doktorského studia 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.
- Jedna úspěšná grantová aktivita jako hlavní řešitel či dvě neúspěšné grantové aktivity v rámci grantové soutěže GA UK (tj. dle pravidel stanovených Oborovou
radou).
- Čtyři semestry splněných doktorských seminářů.
- Čtyři „Teaching Assistantships“ (TAs) v rámci alespoň dvou rozdílných předmětů.
- Absolvování metodického semináře výuky pro doktorandy.
- Splnění speciálních požadavků, které byly určeny Oborovou radou (pokud tak bylo učiněno).
Publikační výstupy a studijní povinnosti nutné pro přistoupení k obhajobě: V době podání přihlášky k malé i velké obhajobě se zavazuji mít:
- Splněnu státní doktorskou zkoušku.
- Jeden výzkumný článek publikovaný či přijatý k publikaci ve vědeckém časopise s hodnocením nejméně „B“ dle interní metodologie měření kvality vědeckých
časopisů na IES FSV UK (viz Opatření ředitele 1/2016 „Výzkum“ a dokument Hodnocení žurnálů na IES FSV UK). Alternativní podmínkou jsou publikované či
přijaté k publikování alespoň dva články ve vědeckých časopisech zařazených v databázi Scopus, či ve vědeckých časopisech s nenulovým impakt faktorem z
databází SSCI a SCI. Alespoň jeden z těchto publikovaných článků musí být součástí dizertační práce. Pouze články přijaté k publikaci v době doktorského studia 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.
- Osm „Teaching Assistantships“ (TAs) v rámci alespoň dvou rozdílných předmětů.
V době podání přihlášky k malé obhajobě se zavazuji mít dizertaci minimálně v následující podobě:
- Alespoň jeden dizertační článek je plně hotov (školitel odsouhlasil finální verzi jako kapitolu do dizertace), druhý článek je téměř hotov (student zpracoval poslední
školitelovy připomínky a čeká na jeho odsouhlasení) a třetí článek rozpracován. Rozpracovaný třetí článek má minimálně jasnou strukturu, metodologii a cíl a
signifikantní práce je na něm již odvedena.
Oponentury BP a DP:
Po celou dobu studia se budu podílet na oponování bakalářských a diplomových prací.
Metodický seminář výuky pro doktorandy:
Během prvního ročníku studia se zúčastním metodického semináře výuky pro doktorandy. Pokud seminář neabsolvuji během prvního ročníku studia, splním tuto
povinnost nejpozději během druhého ročníku. V případě, že student neabsolvuje metodologický seminář ani v náhradních termínech, povinnost se přesouvá do
dalšího AR. Zároveň bude studentovi po každém promeškání náhradního termínu sníženo stipendium na 50 % po dobu tří měsíců.
Obhajoby: V rámci celé délky studia se zavazuji k docházce na doktorské obhajoby v minimálním počtu stanoveném nižším číslem z následujícího: průměrná
minimální účast 50% na všech konaných obhajobách nebo počet roků krát 7 obhajob. V každém akademickém roce navštívím minimálně 7 obhajob nebo 50 % ze
všech konaných obhajob, nižší počet je minimální povinnost. Jsem si vědom, že účast na obhajobách nižší než 50 % nebo 7 obhajob za rok může vést ke snížení
hodnocení Oborovou radou na konci každého akademického roku.
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. V případě nové skutečnosti v ISP (např. schválení SCOPUS publikace, či IES WP) mezi 31.5
a schůzí OR (na začátku akademického roku) oznámím tuto skutečnost CDS nejpozději do konce daného akademického roku. 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 aktualizaci na další
akademický rok).
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.
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