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Téma doktorské disertační práce:
Three Essays on Electricity Markets
Postup práce na disertaci v daném roce:
Dokončení a publikování prvního dizetačního článku (viz publikace). Rozpracování, první draft, druhého článku,
předpokládaný název "Rockets and feathers meet Joseph: Revisiting the asymptotic relationship between gasoline
and crude oil" a třetího článku, předpokládaný název "Merit order effect of the renewable resources in the Czech
electricity market".
Časový plán zpracování disertační práce splněn (ANO / NE)

Státní doktorská zkouška
Malá obhajoba:

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

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

ANO

Plánovaný termín
ZS 2013/2014
LS 2015

Termín splnění
29.1.2014
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Obhajoba disertační práce:

ZS 2015

Publikace:
Plán publikační aktivity pro daný akademický rok dle ISP:
Dokončení prvního dizertačního článku (tj. Long-term memory in electricity prices: Czech market evidence),
pravděpodobně i druhého, který bude dál analyzovat český trh, kterému se věnuje první článek.
Uskutečněné publikační aktivity:
2013 Kristoufek, L. & Lunackova, P.: Long-term memory in electricity prices: Czech market evidence, Czech Journal of
Economics and Finance 63(5), pp. 407-424

Zkoušky plánované pro daný akademický rok dle ISP:
Kód / název
ZS 2013 JED109 - Alternative Approaches to Economic Modeling
SS 2014 JED110 - Alternative Approaches to Economic Modeling

Splněno
ANO
ANO

Plánované stáže pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

Splněno

žadné
Plánované grantové aktivity pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika
planované žádné, navíc žádost o grant č. 1370314 Analýza elektronických aukcí
elektřiny

Plánované konference pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

Splněno
ANO

Splněno

žadné
Další plánované aktivity dle ISP :
Bližší charakteristika
Obhajoby (alespoň 50%)
Oponování bakalářskýcha diplomových prací

Splněno
ANO
ANO

ZDŮVODNĚNÍ (v případě nesplnění některých plánovaných aktivit):

Výsledné hodnocení doktoranda za akademický rok A…………........… (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).
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Zdůvodnění hodnocení školitele:
My evaluation is A. Petra had a paper published during this academic year, she applied for a grant and she is working
on her dissertation chapters.

Školitel/ka

Prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D., RWE Chair

……………………..…………..............
V …..Moscow ……….……….. dne………May 29.2014...…………

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…………………......

Doktorandka byla seznámena s výsledky hodnocení:
Doktorandka

PhDr. Petra Luňáčková

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