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Téma doktorské disertační práce:
Three Essays on Economics of Healthcare
Postup práce na disertaci v daném roce:
Článek „Efficiency of Hospitals in the Czech Republic: Conditional Efficiency Approach“ se spoluautorkou Lenkou
Šťastnou byl zaslán jako IES WP, status under review. Tentýž článek byl také zaslán do časopisu indexovaného
v databázi SCOPUS s názvem „Journal of Productivity Analysis“ (2012 IF 1.068), status článku rovněž under review.
Práce na posledním disertačním článku „The Effect of Hospital User Charges“ je téměř dokončena. Chybí jen
robustnostní kontrola. Výsledky bez kontroly robustnosti byly prezentovány na semináři AAEM 27. března 2014.
Článek bude během léta 2014 dokončen a zaslán jako příspěvek do IES WP a následně do časopisu indexovaného
v databázi SCOPUS, s následujícími preferencemi:
 Applied Health Economics and Health Policy
 European Journal of Health Economics
 International Journal of Health Care Finance and Economics
Časový plán zpracování disertační práce splněn (ANO / NE)

Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
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Plánovaný termín
Státní doktorská zkouška

2012/2013

Malá obhajoba:
Obhajoba disertační práce:

2013/2014
2013/2014

Termín splnění
Září 2012, tj. AR
2011/2012
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Publikace:
Plán publikační aktivity pro daný akademický rok dle ISP:
 Efficiency of Hospitals in the Czech Republic using DEA Alternative Models and DRG‐Adjusted Data" will be
sent to a Scopus Journal. Preferences:
 Applied Health Economics and Health Policy
 European Journal of Health Economics
 International Journal of Health Care Finance and Economics
 Paper "Impact of User Charges on the Amount of Inpatient Care Provided" will be sent to the IES WP and a
Scopus Journal. Preferences:
 Applied Health Economics and Health Policy
 European Journal of Health Economics
 International Journal of Health Care Finance and Economics
 The paper "The Effect of the Abolition of User Charges on the Demand for Ambulatory Doctor Visits" will be
sent to a Scopus Journal. Preferences:
 Applied Health Economics and Health Policy
 European Journal of Health Economics
 International Journal of Health Care Finance and Economics
Uskutečněné publikační aktivity:
 Efficiency of Hospitals in the Czech Republic: Conditional Efficiency Approach, spoluautorka Lenka Šťastná,
IES WP, status under review
 Efficiency of Hospitals in the Czech Republic: Conditional Efficiency Approach, spoluautorka Lenka Šťastná,
Journal of Productivity Analysis (SCOPUS), status under review
 The Abolition of User Charges and the Demand for Ambulatory Visits: Evidence from the Czech Republic,
spoluautorka Pavlína Žílová, Health Policy (SCOPUS), status under review. Tento článek netvoří součást
disertační práce.


Poslední disertační článek “The Effect of Hospital User Charges” zatím zaslán nebyl, je ve stadiu posledních
analýz a jeho zaslání jako IES WP se předpokládá do konce léta 2014. Předběžné výsledky byly prezentovány
na doktorandském semináři AAEM 27. března 2014. Na podzim 2014 bude článek následně zaslán do
časopisu indexovaném v databázi SCOPUS.

Zkoušky plánované pro daný akademický rok dle ISP:
Kód / název
V ISP pro 2013/2014 nebyly plánovány žádné zkoušky, níže uvedené zkoušky byly nad
rámec ISP plánu
ZS: JED 109 Alternative Approaches to Economic Modeling
LS: JED 110 Alternative Approaches to Economic Modeling
Plánované stáže pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Splněno

ANO
ANO

Splněno

Plánované grantové aktivity pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika
Finish work on the grant GAUK 910 915 Analysis of Czech Hospitals: Cost Efficiency +
Impact of User Charges on the Amount of Inpatient Care Provided"

Splněno
ANO

Possibly a new GAUK application the title of which is yet to be announced. I might get

ANO
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hold of new data from the Ministry of Health which may turn up into a new research
topic. However, the negotiations are in the initial stage.
Podány dvě grantové žádosti:
 “Health and Savings of the Elderly”, hlavní řešitel, spoluřešitel Pavlína Žílová,
projekt nebyl přijat k financování
 “Determinants of Drug Consumption Substitution in the Czech Republic,
spoluřešitel, hlavní řešitel Pavlína Žílová, projekt byl přijat k financování

Plánované konference pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika
Depending on whether new data is obtained and a GAUK application is successful. If so,
a paper on a new topic will be submitted to a conference which is yet to be announced.


Zaslán příspěvek na “Spring Meeting of Young Economists”, Duben 26‐26, 2014,
konaném ve Vídni. Příspěvek s názvem “Effect of User Charges on the Amount
of Inpatient Care Provided” však nebyl z kapacitních důvodů přijat

Další plánované aktivity dle ISP :
Bližší charakteristika
Participation at Defenses and Pre‐Defenses at least 50 %
Supervision of a Bachelor Thesis of Jakub Losenický, the topic of which is still to be
announced, submitted in June 2014.


Splněno
ANO

Splněno
ANO
ANO

Práce je stale řešena, předpokládaný termín obhájení září 2014

Bachelor and Master theses reviews

ANO

Cooperation on the publication "Health Systems in Transition" with the Ministry of
Health and the European Observatory on Health Systems and Policies.

ANO

 Projekt je již téměř dokončen
Participation in the development of an economic board game designed for elementary
and high school student

ANO

 Hra je již na trhu
Till May 31, 2014 I will submit an Annual Evaluation of a Ph.D. student signed by my
supervisor and an Annual Update of the ISP, in which I will additionally specify the
course of my Ph.D. studies for the following academic year.

ANO

ZDŮVODNĚNÍ (v případě nesplnění některých plánovaných aktivit):
Oproti ISP nebyl zaslán článek s názvem “The Effect of Hospital User Charges”. Článek je ve fázi robustnostních
analýz, předběžné výsledky již byly prezentovány na doktorandském semináři AAEM dne 27. března 2014.
Předpokládané dokončení článku je konec léta 2014.
Důvod nesplnění:
Důvodem opožděného zaslání článku je nepředpokládaný problém, který se vyskytl v druhém disertačním článků, jež
se zabývá měřením efektivity českých nemocnic metodou conditional FDH.
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Výsledné hodnocení doktoranda za akademický rok ……2013/2014……........… (zaškrtněte):
Ve smyslu čl. 8 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze:
student
a) plní individuální studijní plán,
b) bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu,
c)

nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu; tato skutečnost se posuzuje tak, že nastal případ uvedený
v čl. 12 odst. 1 písm. b).

Zdůvodnění hodnocení školitele:
Jana Votápková plní ISP ve všech bodech (viz formulář výše).

Školitel/ka
PhDr. Martin Gregor, PhD.
V Praze

dne 21. května 2014

Schváleno oborovou radou doktorského studijného programu/oboru …………......
Datum schválení …………………………..

V případě hodnocení podle čl. 8 odst. 3 písm. b) uvedeného předpisu stanovila oborová rada po poradě se školitelem
změny individuálního studijního plánu, viz dodatek č. …………. .

Oborová rada navrhuje pokračování studia (ANO /NE)
Z důvodu neplnění některých částí individuálního studijního plánu bez závažných důvodů navrhuje oborová rada
dle Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze čl. 6 odst. 5 studentovi individuálně snížit doktorandské
stipendium o ................................
Doba účinnosti:.....................................................
Předseda / předsedkyně oborové rady

…………………………….............................
V ……………........... dne…………………......

Doktorand/ka byl/a seznámen/a s výsledky hodnocení:
Doktorand/ka

…………………………….............................
V ……………........... dne…………………......
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