www.fsv.cuni.cz

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

Jméno

Tomáš Troch

E-mail

tomas.troch@gmail.com

Telefon

+420 736 279 605

Studijní program

Ekonomické teorie

Studijní obor

Ekonomie

Zahájení doktorského studia

22. 9. 2014

(den zápisu do studia)

Standardní doba studia

4 roky

Forma studia

Prezenční

Školící pracoviště

IES FSV UK

Školitel

PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.

Pracoviště školitele

IES FSV UK

E-mail školitele

jaromir.baxa@fsv.cuni.cz

Konzultant

(je-li stanoven)

---

Pracoviště konzultanta

---

E-mail konzultanta

---

Téma doktorské disertační práce:

Links between reimbursement and performance of the Czech healthcare sector
Postup práce na disertaci v daném roce:

První disertační článek s názvem „Effect of reimbursement mechanisms on the quantity of provided
healthcare“ je rozpracován. Práce na tomto článku se zpozdila z důvodu napsání jiného článku: „Life
expectancy and its determinants in the Czech Republic“.
Časový plán zpracování disertační práce splněn (ANO / NE)
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

Plánovaný termín

Termín splnění

Listopad 2016
Listopad 2017
Květen 2018

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





Publikace článku v IES WP vypracovaného na základě diplomové práce s předpokládaným
názvem „Wealth inequality in dynamic stochastic general equilibrium models“.
Zaslání příspěvku do IES WP s předpokládaným názvem „Effect of reimbursement
mechanisms on the quantity of provided healthcare“.
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem „Effect of
reimbursement mechanisms on the quantity of provided healthcare“. V případě velmi
pozitivního hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání nejdříve do známých časopisů The
European Journal of Health Economics (2013 IF = 1.913) a Health Policy (2013 IF: 1.725).
V případě zamítnutí v těchto časopisech nebo v případě méně pozitivního hodnocení v IES
WP pak zašleme článek do Journal of Health Politics, Policy and Law (pětiletý IF = 1.27),
následuje Applied Health Economics and Health Policy a Developments in Health Economics
and Public Policy (oba Scopus časopisy bez impakt faktoru). Dalšími kroky v tomto
„submission tree“ budou Prague Economic Papers a AUCO Czech Economic Review.

Uskutečněné publikační aktivity:



Submission IES WP „Life expectancy and its determinants in the Czech Republic“

Zkoušky plánované pro daný akademický rok dle ISP:
Kód / název

ZS: JED414
LS: JED415

Kvantitativní metody I
Kvantitativní metody II

Plánované stáže pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

---

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

Podaná přihláška do soutěže Grantové agentury UK s tématem „Links
between reimbursement and performance of the Czech healthcare sector“.
Přihláška do soutěže Grantové agentury UK s předpokládaným tématem
„Explaining medical practice variation in the Czech Republic“.
Plánované konference pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

Meeting of OECD Health Data National Correspondents 2014, Paříž
(neaktivní účast)
11th World Congress: "De Gustibus Disputandum Non Est!" Health
Economics and Nutrition: an iHEA World Congress 2015, Milán.
Další plánované aktivity dle ISP :
Bližší charakteristika

Obhajoby (alespoň 50 %)
Výuka JEM004 - Advanced Macroeconomics
Výuka JEM111 - International Macroeconomics nebo JEM101 Health
Economics

Splněno

ANO
ANO
Splněno

---

Splněno

ANO
NE

Splněno

ANO
NE

Splněno

ANO
ANO
NE

ZDŮVODNĚNÍ (v případě nesplnění některých plánovaných aktivit):

Práce a publikace prvního disertačního článku se zpozdila z důvodu pozdějšího získání dat a prací na
neočekávaném článku „Life expectancy and its determinants in the Czech Republic“.
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GAUK „Explaining medical practice variation in the Czech Republic“ nebyl podán, protože lze podat
pouze jeden GAUK ročně.
Neúčast na konferenci „11th World Congress: "De Gustibus Disputandum Non Est!" Health Economics
and Nutrition“ byla z důvodu nezískání finančních prostředků z grantu.
Výuka v letním semestru – předmět Health Economics neměl TA pozice, předmět International
Macroeconomics byl plně obsazen. Kompenzováno vyšším množstvím výuky (1,5 TA) předmětu
Advanced Macroeconomics.

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:

For the first year, publication of one WP is expected, and this fulfillment has not been met. However, I
need to stress that one paper has been submitted after substantial revision of the first version that
I've asked for before official submission.
I'm also informed about the progress on the second paper, its preliminary version has been
presented at the PhD. seminar.
The other requirements have been met.

Školitel/ka

………PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D...........
V …...Liberci……….. dne …23.5.2015…

Schváleno oborovou radou doktorského studijného programu/oboru Ekonomie
Datum schválení ………………………….. 2015

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 ................................
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Doba účinnosti: .....................................................

Předseda / předsedkyně oborové rady

…………………………….............................
V Praze dne …………………...... 2015

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

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