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Plán publikační aktivity pro daný akademický rok dle ISP:




Zaslání příspěvku do IES WP s předpokládaným názvem „Veřejné zakázky na neúplné
kontrakty“. Tento článek bude společným článkem s Jiřím Skuhrovcem.
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem „„Veřejné
zakázky na neúplné kontrakty“. V případě velmi pozitivního hodnocení z IES WP verze
plánujeme zaslání nejdříve do časopisu Journal of Public Economics (5-ti letý IF = 2.196).
V případě zamítnutí v tomto časopise nebo v případě méně pozitivního hodnocení v IES WP
pak zašleme článek do European Journal of Political Economy, následuje Prague Economic
Papers, Politická Ekonomie.

Uskutečněné publikační aktivity:





Zaslali příspěvek s názvem „Procurement procedure, competition and the final unit price: the
case of commodities“ v časopisu „Journal of Public Procurement“(IF = 0.35). Článek byl přijat
k publikaci. Předpokládané datum vydání je zima 2015. Tento článek je společným článkem s
Jiřím Skuhrovcem.
Nyní finalizujeme příspěvek do IES WP s předpokládaným názvem „zIndex – Benchmarking
Municipalities in Public Procurement“. Tento článek je společným článkem s Jiřím
Skuhrovcem.

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

ZS: JED108
LS: JED108

Alternative Approaches to Economic Modeling
Alternative Approaches to Economic Modeling

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

Splněno

Plánované konference pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

Splněno

Další plánované aktivity dle ISP :
Bližší charakteristika
Navštěva alespoň 50% obhajob dizertačních prací konaných na IES FSV UK.
Výuka ZS 2014/2015: JEB101 Principles of Economics I
Výuka LS 2014/2015: JEB025 Public Finance

Splněno
ANO
ANO
ANO

ZDŮVODNĚNÍ (v případě nesplnění některých plánovaných aktivit):

Byl nám přijat příspěvek s názvem „Procurement procedure, competition and the final unit price: the
case of commodities“ v časopisu „Journal of Public Procurement“(IF = 0.35), tento příspěvek bude
prvním části disertace.
Práci na článku s předpokládaným názvem „Veřejné zakázky na neúplné kontrakty“ jsem byl nucen
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v tuto chvíli pozastavit, neboť nemáme potřebné údaje o vícepracích ve veřejných zakázkách, které
jsou kritickou informací pro náš model. V tuto chvíli hledáme alternativní datové zdroje a zároveň
pracuje na jiných článcích zmíněných výše.
Místo toho jsme pracovali na článku s názvem „zIndex – Benchmarking Municipalities in Public
Procurement“. Tento článek zašleme do IES WP series a věřím, že do září 2015 bude přijat
k publikaci.

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).

Zdůvodnění hodnocení školitele:

ISP nebyl zcela naplněn – plánovaný článek nebyl dokončen vzhledem k problému dostupnosti dat.
Tento výpadek však byl nahrazen přijetím článku do žurnálu z databáze SCOPUS a dokončeným
dalším článkem odpovídajícím zadání disertační práce, který bude brzy publikován.

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 ................................
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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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