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Disertační práce
Název práce
The Economics of Author´s Rights
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
Práce se bude zabývat ekonomií autorského práva. Jejím cílem bude: 1. popsat z hlediska dějin ekonomického myšlení, jak ekonomická věda chápala fungování
autorského práva a jeho dopady; 2. z hlediska hospodářských dějin vysvětlit, jak autorské právo vzniklo a vyvíjelo se; 3. navrhnout metodologii a následně provést
výzkum, jak autorskoprávní ochrana a způsob jejího praktického uplatňování ovlivňuje nabídku autorskoprávně chráněných děl.
Základní literatura:
BOLDRIN, Michele a David LEVINE. The Case against Intellectual Property. The American Economic Review. May, 2002, vol. 92, n. 2, pp. 209-212.
http://www.jstor.org/stable/3083403
LANDES, William M. a Richard A. POSNER. An Economic Analysis of Copyright Law. The Journal of Legal Studies. 1989, vol. 18, n. 2, pp. 325-363.
http://www.jstor.org/stable/3085624
POSNER, Richard A. Intellectual Property: The Law and Economics Approach. The Journal of Economic Perspectives. Spring, 2005, vol. 19, n. 2, pp. 57-73.
http://www.jstor.org/stable/4134937, s. 59.
VARIAN, Hal R. Copying and Copyright. The Journal of Economic Perspectives. Spring, 2005, vol. 19, č. 2, s. 121-138. http://www.jstor.org/stable/4134940
WATT, Richard. The Past and the Future of the Economics of Copyright. Review of Economic Research on Copyright Issues. 2004, vol. 1(1), s. 151-171.
<http://www.serci.org/docs/watt.pdf>.
Forma a rozsah práce:
Disertační práce bude mít rozsah 100 až 200 stran.
Časový plán zpracování disertační práce:
1. rok studia:
Práce na prvním disertačním článku s předpokládaným názvem "Historie vzniku a vývoje autorského práva: role zájmových skupin".
Práce na druhém disertačním článku s předpokládaným názvem "Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování autorského práva".
2. rok studia:
Dokončení druhého disertačního článku s předpokládaným názvem "Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování autorského práva".
Zahájení práce na třetím disertačním článku "Vliv autorského práva na nabídku chráněných děl: empirický výzkum", a to přípravou metodologie výzkumu.
3. rok studia:
Dokončení disertace třetím článkem: "Vliv autorského práva na nabídku chráněných děl: empirický výzkum".
4. rok studia
Dokončení a (malá a velká) obhajoba disertační práce.
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Průběh studia
Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: listopad 2017
Plánovaný termín malé obhajoby: listopad 2018
Plánovaný termín obhajoby disertační práce: květen 2019

Povinnosti - studijní plán
Typ
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Publikace
Publikace
Publikace
Publikace
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Publikace
Publikace
Publikace

Kód
JED210
JED511
JED511
JED209
JED210
JED511
JED511
JED209
JED210
JED511
JED511
JED209
JED511
JED511
-------------------------

Název, podrobnosti
Summer Semester Economics and Law in Banking and Finance
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Winter Semester Economics and Law in Banking and Finance
Summer Semester Economics and Law in Banking and Finance
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Winter Semester Economics and Law in Banking and Finance
Summer Semester Economics and Law in Banking and Finance
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Winter Semester Economics and Law in Banking and Finance
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Ekonomie autorského práva - přehled literatury (IES WP publikace)
Ekonomie autorského práva - přehled literatury (Scopus submission)
Historie vzniku a vývoje autorského práva: role zájmových skupin
Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování autorského práva (IES WP publikace)
Grantové aktivity
Obhajoby
Oponentury BP a DP
Studijní dokumenty
Výuka (TAs)
Přínos jednotlivých ekonomických škol k chápání fungování autorského práva (Scopus submission)
Vliv autorského práva na nabídku chráněných děl: metodologie pro výzkum (IES WP submission)
Vliv autorského práva na nabídku chráněných děl: metodologie a výsledky empirického výzkumu (Scopus
submission)

Ak. rok
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2018/2019
2018/2019
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2016/2017
2016/2017
2017/2018

Publikace
Konference

-----

Vliv autorského práva na nabídku chráněných děl: výsledky empirického výzkumu (IES WP submission)
Do konce čtvrtého ročníku se aktivně zúčastním aspoň dvou zahraničních konferencí.

2017/2018
---

* V plánu jsou další dodatečné povinnosti, které byly přidány v průběhu studia.

Povinnosti specifické pro obor
Publikační výstupy a ostatní studijní povinnosti nutné pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce a obhajobě:
Do konce 3. ročníku se přihlásím ke státní doktorské zkoušce (SDZ) tak, abych nejdéle do konce 4. ročníku SDZ složil/a. Současně nejdéle dva měsíce před
termínem SDZ dodám všechny materiály prokazující splnění podmínek připuštění k SDZ, tj. mít publikovaný či přijatý k publikování (v takovém případě dodám
postprint a dobře ověřitelné potvrzení o přijetí k publikaci) alespoň jeden článek ve vědeckém časopise zařazeném v databázi Scopus (či v časopise s nenulovým
impakt faktorem z databází SSCI, SCI) a alespoň jeden vědecký článek v sérii alespoň na úrovni IES Working Papers Series, dále dvě grantové aktivity (dle pravidel
stanovených Oborovou radou), alespoň čtyři semestry splněných doktorských seminářů a alespoň čtyři “Teaching Assistantships” (TAs) v rámci alespoň dvou
rozdílných předmětů. Zavazuji se také ke splnění speciálních požadavků, které mi určila Oborová rada (pokud tak učinila) a k docházce na doktorské obhajoby v
minimální průměrné účasti 25 % obhajob za celou dobu mého studia.
V době podání přihlášky k malé i velké obhajobě se zavazuji mít publikované či přijaté k publikování alespoň dva články ve vědeckých časopisech zařazených v
databázi Scopus (či v časopisech s nenulovým impakt faktorem z databází SSCI, SCI). Dále se zavazuji mít splněno osm TAs.
V době podání přihlášky k malé obhajobě se zavazuji mít dizertaci minimálně v následující podobě. Alespoň jeden dizertační článek je plně hotov, druhý téměř
hotov a třetí rozpracován. Rozpracovaný třetí článek má minimálně jasnou strukturu, metodologii a cíl a signifikantní práce je na něm již odvedena.
Pouze články přijaté k publikaci v době, kdy student studuje doktorát na IES, splní tyto podmínky. Všechny články musí být afiliovány k IES FSV UK. Pouze
články v odvětvích Economics, Finance a úzce souvisejících budou uznány.
Povinnosti v případě studijního pobytu:
V případě studijního pobytu se předem omluvím koordinátorovi obhajob z neúčasti na obhajobách doktorských studentů, aby má neúčast mohla být omluvena.
Současně v předstihu zažádám Oborovou radu o případné uznání studijních povinností, které plánuji během pobytu splnit.
Oponentury BP a DP:
Po celou dobu studia se budu podílet na oponování bakalářských a diplomových prací.
Studijní dokumenty:
Do 31. 5. každého akademického roku odevzdám vytištěný, vyplněný a školitelem podepsaný formulář Roční hodnocení plnění ISP + Dodatek, ve kterém současně
upřesním průběh doktorského studia v následujícím akademickém roce.
Obhajoby:
V každém akademickém roce navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních prací konaných na IES FSV UK.
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