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Disertační práce
Název práce
Impact of foreign financing on quality and structure of exports
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
Cílem disertační práce je zjistit rozdíl mezi přímými zahraničními investicemi a zahraničními úvěry na kvalitu a strukturu exportu cílové země. Chceme potvrdit
výsledky předchozích studií, které poukazují na pozitivní vliv dostupnosti financování na zvyšování kvality a diverzifikaci exportu. Hlavním cílem je obohatit
současný stav poznání o to zda druh zahraničního financování ovlivňuje intenzitu sdílení vědomostí a kvalitu institucí. Skrze přímé zahraniční investice mohou
domácí firmy získat přístup k novým technologiím, lepší metodám organizace práce nebo informacím o zahraničních trzích, které mohou zvýšit přidanou hodnotu
jejich exportu. Úvěry ze zahraničí tyto výhody nenabízí, avšak firmy je mohou použít na projekty, které by byly jinak nedostupné, bez toho aniž by zahraniční
investoři zasahovali do rozhodnutí v rámci projektu. Z předchozích studií vyplývá, že kvalita institucí je důležitou podmínkou pro zvyšování kvality exportů. Proto v
disertační práci budeme rozlišovat mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi, abychom zjistili dopad zahraničního financování. Toto dělení by mělo objasnit jestli
důslednější dohled od zahraničních bank dopomáhá k zlepšení institucí v cílové zemi.
Základní literatura:
Buono, Ines; Formai, Sara (2018). The heterogeneous response of domestic sales and exports
to bank credit shocks. Journal of International Economics, 113: 55-73.
Cadot, Olivier; Carrère, Céline; Strauss-Kahn, Vanessa (2011). Export diversification: what's
behind the hump?. Review of Economics and Statistics, 93.2: 590-605.
Gnangnon, Sèna Kimm; Roberts, Michael (2017). Aid for trade, foreign direct investment and
export upgrading in recipient countries. Journal of International Commerce, Economics and
Policy, 8.02: 1750010.
Harding, Torfinn; Javorcik, Beata S (2012). Foreign direct investment and export
upgrading. Review of Economics and Statistics, 94.4: 964-980.
Hausmann, Ricardo; Hwang, Jason; Rodrik, Dani (2007). What you export matters. Journal of
economic growth, 12.1: 1-25.
Henn, Christian; Papageorgiou, Chris; Spatafora, Nicola (2013). Export quality in developing
countries. International Monetary Fund.
Ming, Ye; Meng, Bo; Wei, S. (2015). Measuring smile curves in global value chains. Institute
of Development Economies.
Zhu, Shujin; Fu, Xiaolan (2013). Drivers of export upgrading. World Development, 51: 221233.
Forma a rozsah práce:
Disertační práce bude mít rozsah 100 až 200 stran.
Časový plán zpracování disertační práce:
1. rok studia:
Příprava dat pro články o vlivu zahraničního financování na kvalitu a strukturu exportu z databází World Bank a UN Comtrade. Výběr a testování vhodných
proměnných pro měření kvality a struktury exportu na základě předchozích studií a mnou sestavených dat. Příprava prvního disertačního článku s předpokládaným
názvem "International Financing and export upgrading".
2. rok studia:
Práce na prvním disertačním článku s předpokládaným názvem "Impact of foreign financing on export structure".
3. rok studia:
Práce na prvním disertačním článku s předpokládaným názvem "Does foreign financing affect global value chains?".
4. rok studia:
Finalizace a obhajoba (malá a velká) dizertační práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
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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
Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: listopad 2022
Plánovaný termín malé obhajoby: listopad 2023
Plánovaný termín obhajoby disertační práce: květen 2024

Povinnosti - studijní plán
Typ
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Publikace

Kód
JED511
JED511
JED109
JED110
JED511
JED511
JED109
JED110
JED511
JED511
JED109
JED110
JED511
JED511
JED109
JED110
---

Název, podrobnosti
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
International Financing and export upgrading (IES WP publikace)
Zaslání příspěvku do IES WP s předpokládaným názvem "International Financing and export upgrading".

Ak. rok
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2023/2024
2023/2024
2023/2024
2023/2024
2020/2021

Publikace

---

International Financing and export upgrading (Scopus Submission)
Zaslání příspěvků do časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "International Financing and export
upgrading". V případě velmi pozitivního hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání nejdříve do
impaktovaného časopisu "Review of World Economics" (5-ti letý IF = 1.473). V případě zamítnutí v tomto
časopise nebo v případě méně pozitivního hodnocení z IES WP pak zašleme článek do "Open Economies
Review" (5-ti letý IF = 1.165), následuje "International Economics", "International Trade Journal" nebo
"International Economics and Economic Policy" (všechny Scopus časopisy bez impakt faktoru).

2020/2021

Jiné

---

2020/2021

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Grantové aktivity
Přihláška do soutěže Grantové agentury UK s předpokládaným tématem "Impact of foreign financing on export
structure". V případě neúspěchu budu podávat přihlášku v dalších letech studia.
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2020/2021: JEB039 International Trade (1 TA slot seminář)
Výuka LS 2020/2021: JEB050 International Finance (1 TA slot seminář)
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a diplomových prací.
Metodologický seminář výuky pro PhD studenty
V 1.roce studia se zúčastním metodologického semináře pro výuku.
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 přerušení (Roční
hodnocení plnění ISP a aktualizace pro další rok).
Obhajoby
Navštívím alespoň 7 nebo 50% obhajob dizertačních prací konaných na IES FSV UK podle toho které je méně.
Impact of foreign financing on export structure (IES WP submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným názvem "Impact of foreign financing on export structure".
Impact of foreign financing on export structure (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "Impact of foreign financing on
export structure".
Does foreign financing affect global value chains? (IES WP submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným názvem "Does foreign financing affect global value chains? ".

Publikace

---

2022/2023

Konference

---

Does foreign financing affect global value chains? (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "Does foreign financing affect
global value chains?".
Do konce čtvrtého ročníku se aktivně zúčastním alespoň tří zahraničních vědeckých konferencí.

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

2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021

2020/2021
2021/2022
2021/2022
2022/2023

2023/2024
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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.

3

Souhlas s plánem
Školitel/ka

Student/ka

Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.

Mgr. Jiří Teichman

19.10.2020

14.10.2020

Schváleno za CDS.
Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 20.10.2020
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.

prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.

20.10.2020

20.10.2020

4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

