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Téma doktorské disertační práce:

„Alternative risk measures: maximum drawdown and its modifications. Application on portfolio
analysis and analysis of hedge funds strategies“

UPŘESNĚNÍ INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU PRO DANÝ AKADEMICKÝ ROK
Postup práce na disertaci:
·

Po planovanem obnoveni studia v ZS AR2016/17, práce na prvním disertačním článku
s předpokládaným názvem „Alternative risk measures: maximum drawdown and its
modifications“.

Plánované publikace:
·

Po planovanem obnoveni studia v ZS AR2016/17,
- publikace IES WP s předpokládaným názvem „Modelling Dynamics of Correlations with
High-frequency Data“
- práce na článku s předpokládaným názvem „Alternative risk measures: maximum
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drawdown and its modifications“. Publikace tohoto članku jako IES WP. V případě velmi
pozitivního hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání nejdříve do jednoho ze známých
časopisů databáze Scopus.
Zkoušky a předměty:
ZS: ELBF - Economics and Law of Banking and Finance
LS: ELBF - Economics and Law of Banking and Finance
Stáže a studijní pobyty:
---

Grantové aktivity:

--Konference:
--Další:
·

Výuka:
o ZS: 1 seminář (Banking)
o LS: 1 seminář (bude upresneno)

·
·

Oponování bakalářských a diplomových prací.
Do 31. 5. 2017 odevzdám vyplněný a školitelem podepsaný formulář Hodnocení doktoranda a
vyplněný a školitelem podepsaný formulář Dodatek k individuálnímu studijnímu plánu, ve
kterém upřesním průběh doktorského studia v následujícím akademickém roce.
Navštívím alespoň 50% obhajob dizertačních prací konaných na IES FSV UK.

·

ZMĚNY VE SCHVÁLENÉM INDIVIDUÁLNÍM STUDIJNÍM PLÁNU
Studium bylo preruseno v AR2014/15 a AR 2015/16 kvuli pracovnimu pobytu v zahranici a následnému pracovnímu
vytizeni. Planovane obnoveni studia – ZS AR2016/17 po navratu do CR

Školitel

DoktoranD

PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

……………………………….............................

V Praze dne 31. 5. 2016

V ..........................dne...........................

Schváleno oborovou radou doktorského studijného programu/oboru ………….......................
Datum schválení …………………………..
Předseda / předsedkyně oborové rady
…………………………….............................
V ……………........... dne…………………......
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