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Disertační práce
Název práce
Current policy issues through the lens of DSGE models.
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
In my thesis, I will use dynamics stochastic general equilibrium models, known as DSGE models, in the three areas.
In the first one, I will estimate impact of Czech National Bank's foreign exchange interventions in November 2013. In previous literature, interventions mainly serve
to keep exchange rate fixed and authors investigate how this changes propagation of various exogenous shocks. On the contrary, I focus on interventions as an
instrument for devaluation and how this consequently affects GDP growth and inflation. I will use model of Brzoza-Brzezina et al.(2014), as in my diploma thesis,
but I will extend it in multiple ways: e.g., export sector that uses domestic production but also imports; removal of collateral constraint and modelling of all agents as
optimizing according to Euler equation.
In the second area, I will estimate for the Czech Republic, Poland, and Hungary impact of eurozone membership during crisis and for the Slovak Republic impact of
not being eurozone member during crisis. In particular, I will consider the main macroeconomic aspects of membership: fixed exchange rate to euro and interest rate
determined by European Central Bank. Previous research considers mainly ex-ante impacts, with the most notable exception being Brzoza-Brzezina et al. (2014),
where authors estimate ex-post impacts during crisis for Poland. Core of my model will be the same as in the previous area.
In the third area, I will use surveys of consumer confidence or expectations of firms about their future sales as observable variables in DSGE model to improve its
forecasting ability. Methodology will be based upon Angeletos et al. (2014) and related literature, where authors beside standard, fundamental exogenous shocks
include also non-fundamental shocks; for example, expectations of heterogeneous firms about output of other firms lead through strategic complementarity to
aggregate fluctuations.
Zakladní literatura:
Angeletos, G., F. Collard & H. Dellas (2014): "Quantifying Confidence." NBER Working Papers 20807, NBER.
Benes, J., A. Berg, R. A. Portillo, & D. Vavra (2013): "Modeling Sterilized Interventions and Balance Sheet Effects of Monetary Policy in a New-Keynesian
Framework." IMF Working Papers 13/11, IMF.
Brzoza-Brzezina, M., K. Makarski, & G. Wesolowski (2014): "Would it have paid to be in the eurozone?" Economic Modelling 41(C): pp. 66-79.
Forma a rozsah práce:
Disertační práce bude mít rozsah 100 až 200 stran.
Roční komentář k postupu v přípravě disertační práce
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Průběh studia
Časový plán zpracování disertační práce:
1. rok studia:
Práce na prvním disertačním článku s předpokládaným názvem „Impact of Czech National Bank's foreign exchange interventions“.
2. rok studia:
Práce na druhém disertačním článku s předpokládaným názvem „Impacts of eurozone membership in the four Central European countries“.
3. rok studia:
Dokončení disertace třetím článkem „Forecasting ability of DSGE models incorporating consumer confidence and firms' expectations“.
4. rok studia:
Finalizace a obhajoba (malá a velká) dizertační práce.
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

Předmět

JED414

Kvantitativní metody I

2015/2016

Předmět

JED415

Kvantitativní metody II

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2015/2016

*Předmět

JED413

Summer Semester Nonlinear Dynamic
Economic Systems: Theory and Applications

2016/2017

Plnění dle
studenta
splnil
2015/2016
splnil
2015/2016
splnil
2015/2016
splnil
2015/2016
---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2016/2017

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2016/2017

---

*Předmět

JED412

Winter Semester Nonlinear Dynamic
Economic Systems: Theory and Applications

2016/2017

---

Předmět

JED414

Kvantitativní metody I

2017/2018

---

Předmět

JED415

Kvantitativní metody II

2017/2018

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2017/2018

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2017/2018

---

Předmět

JED414

Kvantitativní metody I

2018/2019

---

Předmět

JED415

Kvantitativní metody II

2018/2019

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2018/2019

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2018/2019

---

Předmět

JED414

Kvantitativní metody I

2016/2017

splnil

Předmět

JED415

Kvantitativní metody II

2016/2017

splnil

Ak. rok

Plnění dle
studenta
---

* označené povinnosti byly v roce hodnocení vymazány ze studijního plánu

Splněno
dle SIS
10.01.2016
12:01
24.05.2016
12:05
10.02.2016
12:02
31.05.2016
12:05
---

Komentář ročního hodnocení
Požiadavky predmetu splnené.

Rok
vložení
2015/2016

Požiadavky predmetu splnené.

2015/2016

Predmet JEM143 - New Keynesian
DSGE Modeling.
Predmet JEM113 Microeconomics of Banking.
Na doporučení oborové rady je
mám odebrat, protože jsem je
nenavštěvoval, a mám si zapsat
Kvantitativní metody, které jsem
navštěvoval.
10.02.2016 --12:02
31.05.2016 --12:05
--Na doporučení oborové rady je
mám odebrat, protože jsem je
nenavštěvoval, a mám si zapsat
Kvantitativní metody, které jsem
navštěvoval.
10.01.2016 --12:01
24.05.2016 --12:05
10.02.2016 --12:02
31.05.2016 --12:05
10.01.2016 --12:01
24.05.2016 --12:05
10.02.2016 --12:02
31.05.2016 --12:05
--Povinnosť splnená, ale SIS
neumožňuje spárovanie so
splnenou povinnosťou.
24.05.2017 --12:05

2015/2016
2015/2016
2015/2016

2015/2016
2015/2016
2015/2016

2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2016/2017
2016/2017

Povinnosti - ostatní
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Publikace

---

Impact of Czech National Bank's foreign
exchange interventions (IES WP publication)
Publikace příspěvku v IES WP.

2015/2016

Splněno
dle SIS
---

Komentář ročního hodnocení
Dôvod nesplnenia nižšie.

Rok
vložení
2015/2016
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Plnění dle
studenta
---

Splněno
dle SIS
---

Publikace

---

Impact of Czech National Bank's foreign
exchange interventions (Scopus submission)
V případě velmi pozitivního hodnocení z IES
WP verze plánujeme zaslání nejdříve do
časopisu Economic Modelling (IDEAS/RePEc
IF = 2.768). V případě zamítnutí v tomto
časopise nebo v případě méně pozitivního
hodnocení v IES WP zvážíme další zahraniční
časopisy nebo zašleme článek do Prague
Economic Papers a AUCO Czech Economic
Review.

2015/2016

Jiné

---

Jiné

---

Publikace

---

Grantové aktivity
Přihláška do soutěže Grantové agentury UK s
předpokládaným tématem "Impact of Czech
National Bank's foreign exchange
interventions". V případě neúspěchu budu
podávat přihlášku v dalších letech studia.
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2015/2016: JEM143 New Keynesian
DSGE Modeling (1 TA slot seminář)
Výuka LS 2015/2015: JEM097 Economic
Dynamics II (předběžné, 1 TA slot seminář)
Impacts of eurozone membership in the four
Central European countries (IES WP publikace)
Publikace příspěvku v IES WP.

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Komentář ročního hodnocení

2015/2016

splnil
2015/2016

---

Získaný trojročný grant s témou
"Current policy issues through the
lens of DSGE models".

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

Výuka ZS 2015/2016: JEM143
New Keynesian DSGE Modeling
Výuka LS 2015/2015: JEM113
Microeconomics of Banking

2015/2016

2016/2017

---

---

Impacts of eurozone membership in the four
Central European countries (Scopus
sumbission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi
Scopus. Konkrétní „submission tree“ bude
určen na základě hodnocení v IES Working
Papers a doporučení školitele.

2016/2017

---

---

Forecasting ability of DSGE models
incorporating consumer confidence and firms'
expectations (IES WP submission)
Zaslání příspěvku do IES WP.
Forecasting ability of DSGE models
incorporating consumer confidence and firms'
expectations (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi
Scopus. Konkrétní „submission tree“ bude
určen na základě hodnocení v IES Working
Papers a doporučení školitele.
Obhajoby
Navštívím každý akademický rok alespoň 50 %
obhajob dizertačních prací konaných na IES
FSV UK.
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
Studijní dokumenty
Do 31. 5. tohoto akademického roku odevzdám
vyplněný, vytištěný a školitelem podepsaný
formulář Roční hodnocení plnění ISP +
Dodatek, ve kterém současně upřesním průběh
doktorského studia v následujícím
akademickém roce.
Zaslanie článku do súťaže Mladý ekonom
(Česká společnost ekonomická)

2017/2018

---

---

Analýza fixného kurzu (hlavného
2015/2016
dopadu členstva v menovej únii)
bude zahrnutá v článku "Impact of
Czech National Bank's foreign
exchange interventions", kde vývoj
kurzu v priebehu intervencií je
možné aproximovať fixným
kurzom. Analýza členstva v
menovej únii nebude tvoriť
samostatný článok.
Analýza fixného kurzu (hlavného
2015/2016
dopadu členstva v menovej únii)
bude zahrnutá v článku "Impact of
Czech National Bank's foreign
exchange interventions", kde vývoj
kurzu v priebehu intervencií je
možné aproximovať fixným
kurzom. Analýza členstva v
menovej únii nebude tvoriť
samostatný článok.
--2015/2016

2017/2018

---

---

---

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

Učasť nad 50% splnená.

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

Získaná Cena Karla Engliše
(nejlepší práce zabývající se
českou hospodářskou politikou) za
článok "No to Euro, Yes to
Interventions: Were Policymakers
Right?"

2015/2016

Dôvod nesplnenia nižšie.

Rok
vložení
2015/2016
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Publikace

---

Impact of Czech National Bank's foreign
exchange interventions (IES WP publication)
Publikace příspěvku v IES WP.

Publikace

---

Konference

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Ak. rok
2016/2017

Plnění dle
studenta
---

Splněno
dle SIS
---

Komentář ročního hodnocení

Impact of Czech National Bank's foreign
exchange interventions (Scopus submission)
V případě velmi pozitivního hodnocení z IES
WP verze plánujeme zaslání nejdříve do
časopisu Economic Modelling (IDEAS/RePEc
IF = 2.768). V případě zamítnutí v tomto
časopise nebo v případě méně pozitivního
hodnocení v IES WP zvážíme další zahraniční
časopisy nebo zašleme článek do Prague
Economic Papers a AUCO Czech Economic
Review.

2016/2017

---

---

Článok bol v predbežnej verzii
2015/2016
prezentovaný v Národnej Banke
Slovensko koncom apríla. Po
zakomponovaní pomerne
zásadných pripomienok
vznesených počas prezentácie
článok pošlem do IES WP.
Predpokladaný termín je prvá
polovica júla.
Hlavný dôvod nezaslania článku v
rozpracovaných verziách je, že
metodologické zmeny v
modelovaní intervencií výrazne
ovplyvňujú výsledky. Na jednu
stranu je to prirodzené, lebo rôzne
ponímanie intervencií mení ich
dopad, na druhú stranu pre väčšinu
ekonómov to bude pravdepodobne
stále len analýza intervencií
pomocu DSGE modelu. Rozdielne
výsledky v IES WP článku a
potom v článku poslaného na
publikáciu alebo prezentovaného
na konferenciách by potom
znižovali dôveryhodnosť analýzy a
pravdepodobne aj publikačný
potenciál.

20th Eurasia Business and Economics Society
Conference - Vienna
Zaslanie článku "Impact of Czech National
Bank's foreign exchange interventions" na
konferenciu a v prípade prijatia jeho
prezentovanie na konferencii.
Grantové aktivity
Pokračovanie v práci na trojročnom grante
Grantovej agentúry UK s témou "Current policy
issues through the lens of DSGE models".
Grantové aktivity
Pokračovanie v práci na trojročnom grante
Grantovej agentúry UK s témou "Current policy
issues through the lens of DSGE models".
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2016/2017: JEM143 New Keynesian
DSGE Modeling (1 TA slot seminář) Výuka LS
2015/2015: JEM097 Economic Dynamics II
(předběžné, 1 TA slot seminář)
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
Obhajoby
Navštívím každý akademický rok alespoň 50 %
obhajob dizertačních prací konaných na IES
FSV UK.

2016/2017

splnil

---

Prezentace článku na konferenci.

2015/2016

2016/2017

splnil

---

Scvhálená žiadosť o predĺženie
grantu.

2015/2016

2017/2018

---

---

---

2015/2016

2016/2017

splnil

---

2015/2016

2016/2017

splnil

---

Výuka ZS 2016/2017: JEM184
New Keynesian DSGE Modeling
(1 TA slot seminář) Výuka LS
2016/2017: JEB109 Econometrics
I (1 TA slot seminář)
---

2016/2017

splnil

---

Učasť nad 50% splnená.

2015/2016

Článok bol v predbežnej verzii
prezentovaný v Národnej Banke
Slovensko koncom apríla. Po
zakomponovaní pomerne
zásadných pripomienok
vznesených počas prezentácie
článok pošlem do IES WP.
Predpokladaný termín je prvá
polovica júla.
Hlavný dôvod nezaslania článku v
rozpracovaných verziách je, že
metodologické zmeny v
modelovaní intervencií výrazne
ovplyvňujú výsledky. Na jednu
stranu je to prirodzené, lebo rôzne
ponímanie intervencií mení ich
dopad, na druhú stranu pre väčšinu
ekonómov to bude pravdepodobne
stále len analýza intervencií
pomocu DSGE modelu. Rozdielne
výsledky v IES WP článku a
potom v článku poslaného na
publikáciu alebo prezentovaného
na konferenciách by potom
znižovali dôveryhodnosť analýzy a
pravdepodobne aj publikačný
potenciál.

Rok
vložení
2015/2016

2015/2016
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Jiné

---

Konference

---

Studijní dokumenty
Do 31. 5. tohoto akademického roku odevzdám
vyplněný, vytištěný a školitelem podepsaný
formulář Roční hodnocení plnění ISP +
Dodatek, ve kterém současně upřesním průběh
doktorského studia v následujícím
akademickém roce.
West East Institute International Academic
Conference on Business and Economics
(November)
Prezentace článku "Devaluation with Exchange
Rate Floor in a Small Open Economy"

Jiné

---

Jiné

---

Konference

---

Konference

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Grantové aktivity
Grant od Národnej Banky Slovensko v rámci
"Programu podpory doktorandského štúdia a
výskumu" na tému "Stabilizing role of own
currency in a small open economy" na
akademický rok 2016/2017.
Grantové aktivity
Predĺženie grantu od Národnej Banky
Slovensko v rámci "Programu podpory
doktorandského štúdia a výskumu" na tému
"Stabilizing role of own currency in a small
open economy" na akademický rok 2017/2018.
Pokiaľ sa nevyskutnú nejaké nepredpokladané
skutočnosti, predĺženie grantu je predbežne
schválené.
Do konce čtvrtého ročníku se aktivně zúčastním
alespoň dvou zahraničních vědeckých
konferencí.
Medzinárodná konferencia
Prezentácia výskumu na konferencii.
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2017/2018: JEM184 New Keynesian
DSGE Modeling (1 TA slot seminář) Výuka LS
2017/2018: JEB109 Econometrics I (1 TA slot
seminář)
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
Obhajoby
Navštívím každý akademický rok alespoň 50 %
obhajob dizertačních prací konaných na IES
FSV UK.
Studijní dokumenty
Do 31. 5. tohoto akademického roku odevzdám
vyplněný, vytištěný a školitelem podepsaný
formulář Roční hodnocení plnění ISP +
Dodatek, ve kterém současně upřesním průběh
doktorského studia v následujícím
akademickém roce.
Devaluation with exchange rate floor in a small
open economy (IES WP publication)
Publikace příspěvku v IES WP. Změna názvu z
"Impact of Czech National Bank's foreign
exchange interventions".
Devaluation with exchange rate floor in a small
open economy (Scopus submission)
V případě pozitivního hodnocení z IES WP
plánujeme zaslání nejdříve do časopisu Journal
of Money, Credit and Banking nebo Economic
Modelling. V případě zamítnutí nebo v případě
méně pozitivního hodnocení v IES WP zvážíme
další zahraniční časopisy.
Incorporating trend appreciation of real
exchange rate due to Balassa-Samuelson effect
into DSGE model (IES WP)
Publikace příspěvku v IES WP.
Incorporating trend appreciation of real
exchange rate due to Balassa-Samuelson effect
into DSGE model (Scopus submission)
V případě pozitivního hodnocení z IES WP
plánujeme zaslání nejdříve do časopisu Journal
of Money, Credit and Banking nebo Economic
Modelling. V případě zamítnutí nebo v případě
méně pozitivního hodnocení v IES WP zvážíme
další zahraniční časopisy.

Ak. rok
2016/2017

Plnění dle
studenta
splnil

Splněno
dle SIS
---

2016/2017

splnil

2016/2017

Komentář ročního hodnocení
---

Rok
vložení
2015/2016

---

---

2016/2017

splnil

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2016/2017

splnil

---

2015/2016

2017/2018

---

---

Prezentácia výskumu na EBES
konferencii 2016 vo Viedni a WEI
konfrencii 2016 v Ríme.
---

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2018/2019

---

---

---

2016/2017

2016/2017

Další komentáře ročního hodnocení
Typ
Komentář ročního hodnocení
Roční hodnocení ---
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Výsledné hodnocení plnění plánu
Typ
Shrnutí studenta

Komentáře a hodnocení
Splnil som základné časti študijného plánu ako učenie, účasť na obhajobách, oponentúry diplomovým a bakalárskym prácam,
včasné odovzdanie dokumentov a prezentoval som svoj výzkum na dvoch zahraničných konferenciách. Ďalej mi bol predĺžený
trojročný grant z Grantovej agentúry UK na ďalší akademický rok a získal som grant z "Programu na podporu doktorandského
štúdia a výskumu" od Národnej Banky Slovensko na akademický rok 2016/2017. Grant mi bol predĺžený aj na nasledujúci
akademický rok, ak sa nevyskytnú nejaké nepredpokladané okolnosti.
Nesplnil som publikovanie článku v IES Working Papers a jeho zaslanie do Scopus časopisu.
Článok bol v predbežnej verzii prezentovaný v Národnej Banke Slovensko koncom apríla. Po zakomponovaní pomerne zásadných
pripomienok vznesených počas prezentácie článok pošlem do IES WP. Predpokladaný termín je prvá polovica júla.
Hlavný dôvod nezaslania článku v rozpracovaných verziách je, že metodologické zmeny v modelovaní intervencií výrazne
ovplyvňujú výsledky. Na jednu stranu je to prirodzené, lebo rôzne ponímanie intervencií mení ich dopad, na druhú stranu pre
väčšinu ekonómov to bude pravdepodobne stále len analýza intervencií pomocu DSGE modelu. Rozdielne výsledky v IES WP
článku a potom v článku poslaného na publikáciu alebo prezentovaného na konferenciách by potom znižovali dôveryhodnosť
analýzy a pravdepodobne aj publikačný potenciál.
Návrh školitele
David is an excellent researcher working on a large scale DSGE model. The paper is likely to be very innovative (already
preliminary version of the paper won several awards), unfortunately IES WP publication is still missing.
Rozhodnutí oborové rady Schváleno za CDS.

-

B
B

Ve smyslu č. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy student nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu.
Oborová rada navrhuje POKRAČOVÁNÍ studia.

Školitel/ka

Student/ka

prof. Roman Horváth, Ph.D.

Mgr. David Svačina

29.05.2017

17.05.2017

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 21.10.2017
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

21.10.2017

21.10.2017
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FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Dodatek č. 2 ID plánu 9357
za akademický rok 2016/2017
k individualnímu studijnímu plánu schválenému oborovou radou dne: 27.10.2015
Jméno studenta/ky doktorského studijního programu: Mgr. David Svačina
Narozen/a: 3.5.1988, Brezno

Typ

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

Předmět
Předmět
Konference
Konference

Summer Semester Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications
Winter Semester Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications
Prezentace článku "Devaluation with Exchange Rate Floor in a Small Open Economy"

---

nový
termín
splnění*
zrušeno
zrušeno
2016/2017
2016/2017

Jiné
Jiné
Konference

Grantové aktivity
Grantové aktivity
Prezentácia výskumu na konferencii.

-------

2016/2017
2017/2018
2017/2018

Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Publikace

Výuka (TAs)
Oponentury BP a DP
Obhajoby
Studijní dokumenty
Publikace příspěvku v IES WP. Změna názvu z "Impact of Czech National Bank's foreign exchange interventions".

-----------

2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018

Publikace

V případě pozitivního hodnocení z IES WP plánujeme zaslání nejdříve do časopisu Journal of Money, Credit and Banking
nebo Economic Modelling. V případě zamítnutí nebo v případě méně pozitivního hodnocení v IES WP zvážíme další
zahraniční časopisy.

---

2017/2018

Publikace

Publikace příspěvku v IES WP.

---

2017/2018

Publikace

V případě pozitivního hodnocení z IES WP plánujeme zaslání nejdříve do časopisu Journal of Money, Credit and Banking
nebo Economic Modelling. V případě zamítnutí nebo v případě méně pozitivního hodnocení v IES WP zvážíme další
zahraniční časopisy.

---

2018/2019

Předmět
Předmět

Kvantitativní metody I
Kvantitativní metody II

-----

2016/2017
2016/2017

Školitel/ka

Student/ka

prof. Roman Horváth, Ph.D.

Mgr. David Svačina

29.05.2017

17.05.2017

původní
plánovaný
termín*
2016/2017
2016/2017

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 21.10.2017
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

21.10.2017

21.10.2017

* 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"
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