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Disertační práce
Název práce
Three Essays on the Measurement of Income Inequality and Poverty
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
The thesis is composed of three articles which deal with topics related to the problem of accurate income measurement, with special focus on the issues caused by
temporal and spatial differences in price levels. The first paper examines how the omission to adjust for differences in within-country differences in price levels
affects the distribution of income; the second paper analyses the distributional consequences of inflation differentials; the third paper studies the effectivity of public
policy in view of intra-country differences in price levels.
Základní literatura:
Brandt, Loren, and Carsten A. Holz. 2006. ‘Spatial Price Differences in China: Estimates and Implications’. Economic Development and Cultural Change 55 (1):
43–86.
Janský, Petr, and Dominika Kolcunová. 2017. ‘Regional Differences in Price Levels across the European Union and Their Implications for Its Regional Policy’. The
Annals of Regional Science 58 (3): 641–660.
Lambert, Sylvie, Martin Ravallion, and Dominique Van de Walle. 2014. ‘Intergenerational Mobility and Interpersonal Inequality in an African Economy’. Journal of
Development Economics 110: 327–344.
Lessmann, Christian. 2014. ‘Spatial Inequality and Development—Is There an Inverted-U Relationship?’ Journal of Development Economics 106: 35–51.
Ray, Ranjan. 2017. ‘The Role of Prices in Welfare Comparisons: Methodological Developments and a Selective Survey of the Empirical Literature’. Economic
Record 93 (301): 314–332.
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 "Do differences in regional price levels matter in the measurement of income?".
2. rok studia:
Práce na druhém disertačním článku s předpokládaným názvem "Distributional effects of inflation differentials".
3. rok studia:
Práce na třetím disertačním článku s předpokládaným názvem "Regional differences in price levels and the effectivity of public policy".
4. rok studia:
Finalizace a obhajoba (malá a velká) dizertační práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
Typ
Obhajoba
disertační práce
Státní doktorská
zkouška

Kód
JOBEE1

Název, podrobnosti
Obhajoba disertační práce

Ak. rok
2022/2023

JSZEE1

Státní doktorská zkouška

2021/2022

Průběh studia
Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: listopad 2021
Plánovaný termín malé obhajoby: listopad 2022
Plánovaný termín obhajoby disertační práce: květen 2023

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

Kód
JED511
JED511
JED109
JED110
JED511
JED511
JED109
JED110
JED511
JED511
JED109
JED110
JED511
JED511
JED109
JED110
---

Název, podrobnosti
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Institutional Economics and Economic Policy I
Institutional Economics and Economic Policy II
How does death affect consumption? The case of Mexico (IES WP)
Publikace článku v IES WP vypracovaného na základě diplomové práce s předpokládaným názvem "How does
death affect consumption? The case of Mexico".
How does death of a household member affect consumption? The case of Mexico (Scopus Submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi Scopus vypracovaný na základě diplomové práce s předpokládaným
názvem "How does death of a household member affect consumption? The case of Mexico". V případě velmi
pozitivního hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání nejdříve do známého časopisu Oxford Bulletin of
Economics and Statistics (AIS = 1,001). V případě zamítnutí v tomto časopise nebo v případě méně pozitivního
hodnocení v IES WP pak zašleme článek do World Development, Health Economics.
2020 IIPF Annual Congress
Zaslání příspěvku "How does death of a household member affect consumption? The case of Mexico" na
mezinárodní konferenci 2020 IIPF Annual Congress, Reykjavik.
Grantové aktivity
Přihláška do soutěže Grantové agentury UK s předpokládaným tématem "Role of prices in the measurement of
income inequality and poverty". V případě neúspěchu budu podávat přihlášku v dalších letech studia.
Výuka TAs
Výuka ZS 2019/2020: JEB101 Principles of Economics I (1 TA slot seminář)
Výuka LS 2019/2020: JEB102 Principles of Economics II (1 TA slot seminář)
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a diplomových prací.
Metodologický seminář výuky pro PhD studenty
V 1. roce se zúčastním metodologického semináře pro výuku.
Studijní dokumenty
Do 31.5 tohoto akademického roku odevzdám vyplněný a školitelem schválený formulář Roční hodnocení plnění
ISP, ve kterém současně upřesním průběh doktorského studia v následujícím akademickém roce. V případě
ukončení, přerušení studia a návratu do studia vyplním všechny potřebné dokumenty do jednoho měsíce od data
ukončení přerušení (Roční hodnocení plnění ISP a update na další rok).
Obhajoby
Navštívím alespoň 50% obhajob dizertačních prací konaných na IES FSV UK.
Do konce čtvrtého ročníku se aktivně zúčastním alespoň dvou zahraničních vědeckých konferencí.
Do differences in regional differences in price levels matter in the measurement of income? (IES WP submission)
Příspěvek do IES WP předpokládaným názvem "Do differences in regional differences in price levels matter in
the measurement of income?"

Ak. rok
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2019/2020

Publikace

---

Konference

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Konference
Publikace

-----

Publikace

---

Do differences in regional differences in price levels matter in the measurement of income? (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "Do differences in regional
differences in price levels matter in the measurement of income?"

2020/2021

Publikace

---

2021/2022

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Distributional effects of inflation differentials (IES WP submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným názvem "Distributional effects of inflation differentials."
Distributional effects of inflation differentials (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "Distributional effects of
inflation differentials."
Regional differences in price levels and the effectivity of public policy (IES WP submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným názvem "Regional differences in price levels and the effectivity of
public policy".
Regional differences in price levels and the effectivity of public policy (Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi Scopus s předpokládaným názvem "Regional differences in price
levels and the effectivity of public policy".

2019/2020

2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020

2019/2020
2022/2023
2020/2021

2021/2022
2022/2023
2022/2023
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Povinnosti specifické pro obor
Publikační výstupy a ostatní studijní povinnosti nutné pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce:
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. Těmito podmínkami jsou:
- Jeden výzkumný článek publikovaný či přijatý k publikaci (v takovém případě dodám postprint nebo dobře ověřitelné potvrzení o přijetí k publikaci) ve vědeckém
časopise s nenulovým impakt faktorem z databází SSCI či SCI, nebo ve vědeckém časopise zařazeném v databázi Scopus, a jeden vědecký článek publikovaný v sérii
IES Working Papers Series či v jiné sérii na úrovni IES Working Papers Series (v takovém případě podám žádost o uznání tohoto vědeckého článku na předsedu
Oborové rady, která bude posouzena). Alternativní podmínkou publikačního výstupu je jeden výzkumný článek publikovaný či přijatý k publikaci ve vědeckém
časopise s hodnocením nejméně „B“ dle interní metodologie měření kvality vědeckých časopisů na IES FSV UK (viz Opatření ředitele 1/2016 „Výzkum“ a dokument
Hodnocení žurnálů na IES FSV UK). 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.
- Jedna úspěšná grantová aktivita jako hlavní řešitel či dvě neúspěšné grantové aktivity v rámci grantové soutěže GA UK (tj. dle pravidel stanovených Oborovou
radou).
- Čtyři semestry splněných doktorských seminářů.
- Čtyři „Teaching Assistantships“ (TAs) v rámci alespoň dvou rozdílných předmětů.
- Absolvování metodického semináře výuky pro doktorandy.
- Splnění speciálních požadavků, které byly určeny Oborovou radou (pokud tak bylo učiněno).
Publikační výstupy a studijní povinnosti nutné pro přistoupení k obhajobě: V době podání přihlášky k malé i velké obhajobě se zavazuji mít:
- Splněnu státní doktorskou zkoušku.
- Jeden výzkumný článek publikovaný či přijatý k publikaci ve vědeckém časopise s hodnocením nejméně „B“ dle interní metodologie měření kvality vědeckých
časopisů na IES FSV UK (viz Opatření ředitele 1/2016 „Výzkum“ a dokument Hodnocení žurnálů na IES FSV UK). Alternativní podmínkou jsou publikované či
přijaté k publikování alespoň dva články ve vědeckých časopisech zařazených v databázi Scopus, či ve vědeckých časopisech s nenulovým impakt faktorem z
databází SSCI a SCI. Tyto články nemusí být součástí dizertační práce. 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.
- Osm „Teaching Assistantships“ (TAs) v rámci alespoň dvou rozdílných předmětů.
V době podání přihlášky k malé obhajobě se zavazuji mít dizertaci minimálně v následující podobě:
- Alespoň jeden dizertační článek je plně hotov (školitel odsouhlasil finální verzi jako kapitolu do dizertace), druhý článek je téměř hotov (student zpracoval poslední
školitelovi připomínky a čeká na jeho odsouhlasení) a třetí článek rozpracován. Rozpracovaný třetí článek má minimálně jasnou strukturu, metodologii a cíl a
signifikantní práce je na něm již odvedena. Oponentury BP a DP:
Po celou dobu studia se budu podílet na oponování bakalářských a diplomových prací.
Metodický seminář výuky pro doktorandy:
Během prvního ročníku studia se zúčastním metodického semináře výuky pro doktorandy. Pokud seminář neabsolvuji během prvního ročníku studia, splním tuto
povinnost nejpozději během druhého ročníku.
Obhajoby: V rámci celé délky studia se zavazuji k docházce na doktorské obhajoby v minimální průměrné účasti 50 % obhajob. V každém akademické roce
navštívím minimálně 50 % konaných obhajob. Jsem si vědom, že účast na obhajobách nižší než 50 % může vést ke snížení hodnocení Oborovou radou na konci
každého akademického roku.
Studijní dokumenty: Do 31. 5. každého akademického roku odevzdám vyplněný a školitelem schválený formulář „Roční hodnocení plnění ISP“, ve kterém současně
upřesním průběh doktorského studia v následujícím akademickém roce. V případě ukončení přerušení studia a návratu do studia vyplním všechny potřebné
dokumenty do jednoho měsíce od data ukončení přerušení („Roční hodnocení plnění ISP“ a aktualizaci na další akademický rok).
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.
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