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Disertační práce
Název práce
Analysis of Healtcare Accessibility in the Czech
Republic
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
Cílem této disertační práce je zkoumat dostupnost lékařské péče v České republice. Nejprve bude popsána dostupnost v členění na jednotlivé regiony ČR. Následně
bude zkoumáno, zda současný stav odpovídá potřebám obyvatel s ohledem na jejich charakteristiky (regionální rozložení, demografii, nemocnost atd.). Dále bude
vytvořen krátkodobý výhled vývoje dostupnosti lékařské péče s ohledem na věkové složení stávajících lékařů a počet mladých nastupujících lékařů.
Základní literatura:
Langford, M., Higgs, G., & Fry, R. (2016). Multi-modal two-step floating catchment area analysis of primary health care accessibility. Health & place, 38, 70-81.
Luo, W., Qi, Y., (2009). An enhanced two-step floating catchment area (E2SFCA) method for measuring spatial accessibility to primary care physicians. Health Place
15, 1100–1107.
Mao, L., & Nekorchuk, D. (2013). Measuring spatial accessibility to healthcare for populations with multiple transportation modes. Health & place, 24, 115-122.
Šídlo, L., Hülleová, I., & Sykáčková, P. (2019). General paediatricians views on their plans to leave medical practice: Has the" twelfth hour" passed?. Casopis lekaru
ceskych, 157(7), 367-372.
Šídlo, L., Novák, M., Štych, P., & Burcin, B. (2017). Assessing health care accessibility in the Czech Republic. Casopis lekaru ceskych, 156(1), 43-50.
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 prvním disertačním článku s předpokládaným názvem "Accessibility of primary care physicians in the Czech Republic".
2. rok studia:
Práce na prvním a druhém disertačním článku s předpokládaným názvem "Future outlook of healthcare accessibility in the Czech Republic".
3. rok studia:
Práce na druhém a třetím disertačním článku s předpokládaným názvem "Time accessibility of healthcare in the Czech Republic".
4. rok studia:
Finalizace a obajoba (malá a velká) disertační práce

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

Kód
JOBEE1

Název, podrobnosti
Obhajoba disertační práce

Ak. rok
2022/2023

JSZEE1

Státní doktorská zkouška

2021/2022

Průběh studia
Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: listopad 2021
Plánovaný termín malé obhajoby: listopad 2022
Plánovaný termín obhajoby disertační práce: květen 2023

Povinnosti - studijní plán
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Typ
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Jiné

Kód
JED511
JED521
JED621
JED109
JED110
JED511
JED109
JED511
JED110
JED511
JED109
JED511
JED110
JED511
JED109
JED511
JED110
---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Konference

---

Název, podrobnosti
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Half) A
Teaching Assistantship (Half) B
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy II
Obhajoby
Navštívím alespoň 50% obhajob dizertačních prací konaných na IES FSV UK.
Metodologický seminář výuky pro PhD studenty
Během prvního ročníku studia se zúčastním metodického semináře výuky pro doktorandy.
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a diplomových prací.
Grantové aktivity
Podám přihlášku do soutěže Grantové agentury UK s předpokládaným tématem Dostupnost lékařské péče v
České republice. V případě neúspěchu budu podávat přihlášku v dalších letech studia.
Studijní dokumenty
Do 31.5 tohoto 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
ukončení, přerušení studia a návratu do studia vyplním všechny potřebné dokumenty do jednoho měsíce od data
ukončení přesrušení (Roční hodnocení plnění ISP a update na další rok).
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2019/2020: JEB108 - Microeconomics II (1 TA slot)
Výuka ZS 2019/2020: JEM208 - Health Econometrics (1/2 TA slot)
Výuka ZS 2019/2020: JEB147 - Behavioral Economics and Finance (1/2 TA slot)
Cost-effectiveness analysis in breast cancer in the Czech Republic using a semi-Markov model (IES WP
publikace)
Publikace článku v IES WP vypracovaného na základě diplomové práce s předpokládaným názvem "Costeffectiveness analysis in breast cancer in the Czech Republic using a semi-Markov model".
Accessibility of primary care physicians in the Czech Republic (IES WP submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným názvem "Accessibility of primary care physicians in the Czech
Republic".
Accessibility of primary care physicians in the Czech Republic (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "Accessibility of primary care
physicians in the Czech Republic".
Future outlook of healthcare accessibility in the Czech Republic (IES WP submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným názvem "Future outlook of healthcare accessibility in the Czech
Republic".
Future outlook of healthcare accessibility in the Czech Republic (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "Future outlook of healthcare
accessibility in the Czech Republic".
Time accessibility of healthcare in the Czech Republic (IES WP submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným názvem "Time accessibility of healthcare in the Czech Republic".

Ak. rok
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2019/2020

Time accessibility of healthcare in the Czech Republic (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "Time accessibility of
healthcare in the Czech Republic".
Do konce čtvrtého ročníku se aktivně zúčastním alespoň dvou zahraničních vědeckých konferencí.

2022/2023

* V plánu jsou další dodatečné povinnosti, které byly přidány v průběhu studia.
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2019/2020
2019/2020

2019/2020

2019/2020

2020/2021
2020/2021
2021/2022
2021/2022
2022/2023
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Povinnosti specifické pro obor
Publikační výstupy a ostatní studijní povinnosti nutné pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce:
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. 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, 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.
- 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. Tyto články nemusí být součástí dizertační práce. 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.
- 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
školitelovi 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.
Obhajoby: V rámci celé délky studia se zavazuji k docházce na doktorské obhajoby v minimální průměrné účasti 50 % obhajob. V každém akademické roce
navštívím minimálně 50 % konaných obhajob. Jsem si vědom, že účast na obhajobách nižší než 50 % 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 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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