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IES FSV UK
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---
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Téma doktorské disertační práce:

Central banks communication and financial markets
Postup práce na disertaci v daném roce:
První disertační článek s názvem „The impact of German macroeconomic data announcement on the Czech
financial market“ v progresu, výpočty hotovy, zbývá vyladit text. Text je téměř připraven. Prochází 3.
korekturou u školitele. Submission do IES WP je plánován v měsíci červen. Následně bude snaha o zpracování
posudků co nejdříve a publikace do konce akademického roku 2014/2015.
Časový plán zpracování disertační práce splněn
ANO

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 příspěvku do IES WP s předpokládaným názvem: „The impact of German macroeconomic
data announcement on the Czech financial market“.
 Zaslání článku do časopisu v databázi Scopus. Nejdříve do časopisu Emerging Market Finance and
trade, případně do časopisů Czech Journal of Economics and Finance (IF 0,358) nebo Comparative
Economic Studies.
Uskutečněné publikační aktivity:
 Žádné
Zkoušky plánované pro daný akademický rok dle ISP:
Kód / název

ZS: JED109
LS: JED415

Alternative Approaches to Economic Modeling
Kvantitativní metody II

Plánované stáže pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

---

Splněno

ANO
ANO
Splněno

---

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

Přihláška do soutěže Grantové agentury UK s tématem:
„Vliv komunikace Evropské centrální banky (ECB) na volatilitu
středoevropských měn“

Plánované konference pro daný akademický rok dle ISP:
Bližší charakteristika

-----

Splněno

ANO

Splněno

---

Další plánované aktivity dle ISP :
Bližší charakteristika

Obhajoby (alespoň 50 %)
Výuka Macroeconomics I, Financial Markets, Financial Markets Instruments
II

Splněno

ANO
ANO

ZDŮVODNĚNÍ (v případě nesplnění některých plánovaných aktivit):

---

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).
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Zdůvodnění hodnocení školitele:

Chybí publikace, nicméně článek rozpracován v pokročilém stavu. Vzhledem k tomu, že doktorandka
nestudovala mag. studium na IES, navrhuju vyjímečně A.

Školitel/ka

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

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