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HODNOCENÍ DOKTORANDA ZA AKADEMICKÝ ROK 2014/2015
5. ROČNÍK STUDIA

Jméno

Tomáš Janotík

E-mail

tomas.janotik@gmail.com

Telefon

+421 915 912 825

Studijní program

Ekonomická teorie

Studijní obor

Ekonomie

Zahájení doktorského studia
(den zápisu do studia)

7.9.2010

Standardní doba studia

4 roky

Forma studia

Kombinovaná

Školící pracoviště

IES FSV UK

Školitel

Prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.

Pracoviště školitele

IES FSV UK

E-mail školitele

jihlava@fsv.cuni.cz

Konzultant

(je-li stanoven)

Pracoviště konzultanta
E-mail konzultanta

Téma doktorské disertační práce:
Economics, Altruism and Happiness
Postup práce na disertaci v daném roce:
Pokračovanie v práci na teoretickej časti aj praktickej časti dizertácie a pokus o jej dokončenie. Práca na dizertácii
tiež v rámci grantového projektu GAUK, ktorý bol v roku 2013 prijatý k financovaniu a má prebiehať 2 roky.
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
2013/2014
2014/2015
2014/2015

Termín splnění
22.5.2014
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Publikace:
Plán publikační aktivity pro daný akademický rok dle ISP:

Publikácia článku s názvom “Empirical Examination of Benedictine Monasteries from the Perspective of
Happiness Economics” v časopise Révue Économique.

Publikácia článku “Economic Transition in Visegrad Countries from Post Keynesian View“ v časopise:

Ekonomicky časopis SAV
Publikácia článku s názvom “Relationship between religion, happiness and criminality in Czech Republic
and Slovakia“, ako IES Working paper
Uskutečněné publikační aktivity:
Publikácia článku v časopise Révue Économique:
Janotík Tomáš, « Empirical Analysis of Life Satisfaction in Female Benedictine Monasteries in Germany », Revue
économique 0/2015 (Prépublication)
Článok je možné nájsť na adrese:
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RECO_PR2_0055

Zkoušky plánované pro daný akademický rok dle ISP:
Kód / název
ZS & LS 2014/2015: AAEM – Alternative approaches to Economic Modeling (doktorský
seminár)

Plánované stáže pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

Plánované grantové aktivity pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika
Riešenie grantového projektu GAUK s názvom „Benediktínske kláštory z pohľadu
ekonómie“ s dobou riešenia 2 roky (2013-2014): Práca na riešení grantového projektu
bola ukončená

Plánované konference pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

Další plánované aktivity dle ISP :
Bližší charakteristika
Výuka (2x TA):
JEM113: Microeconomics of Banking
JEB103: Comparative Economics

Splněno
ANO

Splněno

Splněno
ANO

Splněno

Splněno
ANO
ANO

Tieto dva kurzy nahradili pôvodný plán, v ktorom sme počítali s výukou predmetov

2

JEB075 Development Economics a JEB007 Mikroekonomie I. V doterajšom priebehu
štúdia sú už splnené všetky študijné povinnosti spojené s výukou (8x TA).
Účast na obhajobách dizertačních prác (min. 50%)

NE

Vedenie bakalárskych a diplomových prác

ANO

Do 31. 5. 2015 odovzdanie vyplneného a školiteľom podpísaného formulára Hodnocení
doktoranda a vyplnený a školiteľom podpísaný formulár Dodatek k individuálnímu
studijnímu plánu, v ktorom sa upresní priebeh doktorského štúdia v následujúcom
akademickom roku.

ANO

ZDŮVODNĚNÍ (v případě nesplnění některých plánovaných aktivit):
Nesplnenie min. 50% účasti na obhajobách bolo spôsobené neprítomnosťou v Prahe v relevantných termínoch
z pracovných dôvodov.
V súčasnosti zostáva ku kompletnému splneniu všetkých základných študijných povinností doktorského štúdia
publikovať ešte jeden článok v akademickom časopise. Túto chýbajúcu študijnú povinnosť sa pokúsime splniť
v nasledujúcom akademickom roku. Ďalšie študijné povinnosti (výuka, doktorské semináre, grantové aktivity,...) boli
úspešne absolvované.
Výsledné hodnocení doktoranda za akademický rok 2014/2015 (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:
Student plní předepsaný ISP, s tím, že poslední publikace nutná k dizertaci byla přesunuta do dalšího ročníku. Ostatní
povinnosti s výjimkou účasti na obhajobách plněny bez výhrad. Hodnotím písmenem A.

Školitel/ka

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