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Téma doktorské disertační práce:
Three Essays on Electricity Markets
Postup práce na disertaci v daném roce:
V ZS 2012 jsem se rozhodla změnit téma své práce a zaměřit se na oblast elektřiny. Změnu schválila oborová rada
v únoru 2013. Z tohto důvodu se změnil plánovaný postup prací na mé dizertaci. V současné době je před
dokončením první WP na nové téma s názvem„Multifractal and cyclical properties of electricity prices“.

Časový plán zpracování disertační práce splněn (ANO / NE)

Státní doktorská zkouška
Malá obhajoba:
Obhajoba disertační práce:

Fakulta sociálních věd UK
Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111

ANO (změna)

Plánovaný termín
ZS 2013
ZS 2014
LS 2015

Termín splnění
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Publikace:
Plán publikační aktivity pro daný akademický rok dle ISP:
IES Working Papers 38/2011: The Unnoticed Difference between Antitrust and Competition Policy – podat do Scopus
listed journal (Comparative Economic Studies).
Rozpracovat další paper.
Uskutečněné publikační aktivity:
IES Working Papers 38/2011: The Unnoticed Difference between Antitrust and Competition Policy podán do
časopisu Comparative Economic Studies. Nepřijat. Následně podán do Journal of Economics. V současné době čekám
na výsledek.
Rozpracován paper v rámci nového tématu „Multifractal and cyclical properties of electricity prices“. Prezentován na
semináři JED108 AAEM.

Zkoušky plánované pro daný akademický rok dle ISP:
ZS 2012 JED107 - Alternative Approaches to Economic Modeling
SS 2013 JED108 - Alternative Approaches to Economic Modeling

Splněno
ANO
ANO

Plánované stáže pro daný akademický rok dle ISP:
Splněno
žádné

Plánované grantové aktivity pro daný akademický rok dle ISP:
Splněno
Plánované žádné.
Nadplán: Grant Application No. 878713“ Information Value of Wholesale Electricity
Prices“

ANO(navíc)

Plánované konference pro daný akademický rok dle ISP:
Splněno
žádné

Další plánované aktivity dle ISP :
Výuka: ZS 2012 Makroekonomie I
LS 2013 Antitrust Economics
Nadplán: ZS 2012 Teorie regulace a ochrana hospodářské soutěže
Obhajoby (alespoň 50%)
Oponování bakalářských a diplomových prací.

Splněno
ANO
ANO
ANO (navíc)
ANO
ANO

ZDŮVODNĚNÍ (v případě nesplnění některých plánovaných aktivit):
Moje původní téma v oblasti regulace se ukázalo jako velmi těžko publikovatelné, v loňském roce jsem se na
výměnném pobytu, který jsem v rámci PhD studia absolvovala, dostala k odvětví elektřiny, které mě zaujalo, podařilo
se mi sehnat ojedinělá data (ceny futures za CZ a DE), a proto jsem se rozhodla téma změnit. Vzhledem k tomu, se
část mých aktivit změnila nebo nabrala malé zpoždění.
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Výsledné hodnocení doktoranda za akademický rok …………........… (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:

Školitel

PhDr. Pavel Vacek PhD.

……………………..…………..............
V …...Praze……….……….. dne……31.5.2013…...…………

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…………………......

Doktorandka byla seznámena s výsledky hodnocení:
Doktorandka PhDr. Petra Luňáčková

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