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HODNOCENÍ DOKTORANDA ZA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014
1. ROČNÍK STUDIA

Jméno

Mgr. Diana Žigraiová

E-mail

diana.zigraiova@yahoo.com

Telefon

737 420 946

Studijní program

Ekonomické teorie

Studijní obor

Ekonomie

Zahájení doktorského studia
(den zápisu do studia)

23.9.2013

Standardní doba studia

4 roky

Forma studia

Prezenčná

Školící pracoviště

IES FSV UK

Školitel

PhDr. Ing. Petr Jakubík Ph.D.

Pracoviště školitele

IES FSV UK

E-mail školitele

PetrJakubik@seznam.cz

Konzultant (je-li stanoven)

---

Pracoviště konzultanta

---

E-mail konzultanta

---

Téma doktorské disertační práce:
Financial Stability Assessment and Supervision
Postup práce na disertaci v daném roce:
Článok s názvom „Systemic Event Prediction by Early Warning System“ prijatý ako IES WP (č. 01/2014) a zaslaný do
časopisu Economic Systems a do CNB WP Series, kde je v stave „conditional upon revision“.
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

Plánovaný termín
September 2015
Apríl 2017
September 2017

Termín splnění
-------
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Publikace:
Plán publikační aktivity pro daný akademický rok dle ISP:


Zaslanie príspevku do IES WP s predpokladaným názvom „Systemic Risks Assessment and Systemic
Events Prediction: Case of the Czech Republic“.



Zaslanie príspevku do časopisu v databáze Scopus s predpokladaným názvom „Systemic Risks
Assessment and Systemic Events Prediction: Case of the Czech Republic“. Preferovaná publikácia v
časopise Emerging Markets, Finance and Trade, alternatívne v Czech Journal of Economics and Finance
(Finance a úvěr).

Uskutečněné publikační aktivity:


IES WP no. 01/2014 „Systemic Event Prediction by Early Warning System“ (+ zaslanie do časopisu Economic
Systems a do CNB WP Series: „conditional upon revision”)

Zkoušky plánované pro daný akademický rok dle ISP:
Kód / název
ZS: JED414 Kvantitativní metody I
LS: JED415 Kvantitativní metody II

Splněno
ANO
ANO

Plánované stáže pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika
---

Splněno
---

Plánované grantové aktivity pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika
GAUK

Splněno
ANO

Plánované konference pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika
---

Splněno
---

Další plánované aktivity dle ISP:
Bližší charakteristika
Obhajoby (aspoň 50%)
Výuka JEM003 Advanced Microeconomics, JEM034 Corporate Finance a JEM012
European Economic Policies

Splněno
ANO
ANO

ZDŮVODNĚNÍ (v případě nesplnění některých plánovaných aktivit):
---

Výsledné hodnocení doktoranda za akademický rok 2013/2014 (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:

Diana plní řádně všechny povinnosti doktoranda, aktivně spolupracuje se školitelem a věnuje se
intenzivně výzkumné činnosti. Během prvního roku studia publikovala článek v IES WP, který
následně zaslala do Economic Systems a další publikace jsou v procesu. Její studium je příkladné,
proto hodnotím stupněm A.
Školitel/ka

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

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…………………......

Doktorand/ka byl/a seznámen/a s výsledky hodnocení:
Doktorand/ka

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