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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
Roční komentář k postupu v přípravě disertační práce

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
Typ

Název, podrobnosti

Obhajoba
disertační
práce

Obhajoba disertační práce

Splněno
dle SIS
---

Komentář ročního hodnocení
---
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Typ

Název, podrobnosti

Státní
doktorská
zkouška

Státní doktorská zkouška

Splněno
dle SIS
---

Komentář ročního hodnocení
---

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
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2019/2020

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2019/2020

Předmět

JED109

2019/2020

Předmět

JED110

Předmět

JED511

Institutional Economics and Economic Policy
I
Institutional Economics and Economic Policy
II
Teaching Assistantship (Full) A

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2020/2021

Předmět

JED109

2020/2021

Předmět

JED110

Předmět
Předmět
Předmět

JED511
JED511
JED109

Předmět

JED110

Předmět
Předmět
Předmět

JED511
JED511
JED109

Předmět

JED110

Předmět

JED611

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) B

Předmět

JED611

Teaching Assistantship (Full) B

2019/2020
2020/2021

2020/2021
2021/2022
2021/2022
2021/2022

Plnění dle Splněno Komentář ročního hodnocení
studenta
dle SIS
splnil
09.02.2020 Výuka Principles of Economics I.
2019/2020
12:02
splnil
20.05.2020 Výuka Public Economics.
12:05
splnil
22.01.2020 Požadavky kurzu splněny.
2019/2020
12:01
splnil
14.05.2020 Požadavky kurzu splněny.
12:05
splnil
17.05.2021 Výuka Principles of Economics I.
12:05
splnil
10.02.2021 Výuka Public Finance.
12:02
splnil
01.02.2021 Požadavky kurzu splněny.
12:02
splnil
13.05.2021 Požadavky kurzu splněny.
12:05
-------------------

Rok
vložení
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020

2021/2022

---

---

---

2019/2020

2022/2023
2022/2023
2022/2023

-------

-------

-------

2019/2020
2019/2020
2019/2020

2022/2023

---

---

---

2019/2020

2019/2020

splnil

2020/2021

splnil

Ak. rok

Plnění dle
studenta
splnil
2019/2020

Splněno
dle SIS
---

splnil
2019/2020

---

---

splnil
2019/2020

---

---

20.05.2020 Výuka Public Finance.
12:05
17.05.2021 Výuka Public Economics.
12:05

2019/2020
2019/2020

Povinnosti - ostatní
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Publikace

---

Publikace

---

Konference

---

How does death affect consumption? The case
2019/2020
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
2019/2020
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
2019/2020
Zaslání příspěvku "How does death of a
household member affect consumption? The
case of Mexico" na mezinárodní konferenci
2020 IIPF Annual Congress, Reykjavik.

Komentář ročního hodnocení
---
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Plnění dle
studenta
splnil
2019/2020

Splněno
dle SIS
---

Jiné

---

2019/2020

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Konference

---

Publikace

---

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?"

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

Komentář ročního hodnocení

2019/2020

splnil
2019/2020

---

Výuka Principles of Economics I + Public
Finance + Public Economics.

2019/2020

splnil
2019/2020

---

Oponoval jsem jednu bakalářskou práci.

2019/2020

splnil
2019/2020

---

Aktivní účast splněna.

2019/2020

splnil
2019/2020

---

Studijní dokumenty plánuji odevzdat včas.

2019/2020

splnil
2019/2020

---

Účast na obhajobách alespoň 50% splněna.

2022/2023

---

---

---

2020/2021

splnil

---

Článek publikován v IES Working Papers
24/2018.

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

splnil

---

Článek “How do regional price levels affect
income inequality? Household-level evidence
from countries worldwide“ byl zaslán do
Journal of Regional Science, kde je v prvním
kole recenzního řízení.

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."

2021/2022

---

---

---

2021/2022

---

---

---

---

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".

2022/2023

---

---

---

Publikace

---

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".

2022/2023

---

---

---

Jiné

---

Grantové aktivity
Pokračování v práci na tříletém grantu s
tématem Price levels and the measurement of
income inequality and poverty.

2020/2021

splnil

---

V tomto roce jsem pokračoval v práci na grantu
GAUK s názvem “Price levels and the
measurement of income inequality and
poverty”.

Získán tříletý grant GAUK s tématem "Price
levels and the measurement of income
inequality and poverty".
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Konference

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Konference

---

Jiné

---

Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
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 přesrušení
(Roční hodnocení plnění ISP a update na další
rok).
Obhajoby
Navštívím alespoň 50% obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2020/2021: JEB101 Principles of
Economics I (1 TA slot seminář) Výuka LS
2020/2021: JEB025 Public Finance (1 TA slot
seminář), JEM203 Public Economics (1 TA slot
seminář).
2021 IIPF Annual Congress
Zaslání příspěvku "Do differences in regional
differences in price levels matter in the
measurement of income?" na mezinárodní
konferenci 2021 IIPF Annual Congress.
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
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
V každém akademickém roce navštívím
minimálně 7 obhajob nebo 50 % ze všech
konaných obhajob, nižší počet je minimální
povinnost.
Výuka (TAs)
Výuka LS 2021/2022: JEB025 Public Finance
(1 TA slot seminář), JEM203 Public Economics
(1 TA slot seminář).
Ninth Meeting of the Society for the Study of
Economic Inequality
Zaslání příspěvku s názvem “Distributional
consequences of inflation: The case of Czech
Republic” na mezinárodní konferenci Ninth
Meeting of the Society for the Study of
Economic Inequality.
Grantové aktivity
Podání grantové žádosti v rámci programu
START s názvem “Who owns real estate in
Prague? Housing investment and inequality”.

Ak. rok
2020/2021

Plnění dle
studenta
splnil

Splněno
dle SIS
---

Komentář ročního hodnocení

2020/2021

splnil

---

Studijní dokumenty plánuji odevzdat včas.

2020/2021

splnil

---

Účast na obhajobách splněna. Navštívil jsem
13/17 obhajob.

2020/2021

splnil

---

Výuka Principles of Economics I + Public
Finance + Public Economics.

2020/2021

splnil

---

Článek s názvem “How do regional price levels
affect income inequality? Household-level
evidence from countries worldwide“ zaslán na
2021 IIPF Annual Congress.

2021/2022

---

---

---

2021/2022

---

---

---

2021/2022

---

---

---

2021/2022

---

---

---

2020/2021

splnil

---

Článek s názvem “Distributional consequences
of inflation: The case of Czech Republic” přijat
na mezinárodní konferenci “Ninth Meeting of
the Society for the Study of Economic
Inequality”.

2020/2021

splnil

---

Podána neúspěšná grantová žádost v rámci
programu START s názvem “Who owns real
estate in Prague? Housing investment and
inequality”.

V tomto akademickém roce jsem zatím nebyl
požádán o oponenturu.

Další komentáře ročního hodnocení
Typ
Komentář ročního hodnocení
Roční hodnocení ---
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Výsledné hodnocení plnění plánu
Typ
Shrnutí studenta

Komentáře a hodnocení
V akademickém roce 2020/2021 jsem pokračoval v doktorandském studiu dle plánu. Navštěvoval jsem dva semináře a podílel se na
výuce tří předmětů. Podílel jsem se na podání neúspěšné grantové žádosti v rámci programu START. V rámci řešení grantu GAUK
jsem se věnoval práci na článku Distributional consequences of inflation: The case of Czech Republic. Článek How do regional
price levels affect income inequality? Household-level evidence from countries worldwide je momentálně v recenzním řízení v
impaktovaném časopise.
Návrh školitele
Marek Šedivý pokračoval v uplynulém roce ve svém doktorském studiu intenzivním a excelentním způsobem a doufám, že v dalším
roce mu covid umožní vycestovat na pobyt na výbornou univerzitu či univerzity a že bude mít ještě více štěstí v recenzních řízeních
v časopisech.
Rozhodnutí oborové rady Schváleno za OR.
Ve smyslu č. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy student plní individuální studijní plán.
Oborová rada navrhuje POKRAČOVÁNÍ studia.

Školitel/ka

Student/ka

doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.

Mgr. Marek Šedivý

20.05.2021

19.05.2021

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 05.10.2021
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.

prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc.

12.10.2021

12.10.2021
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Dodatek č. 2 ID plánu 17242
za akademický rok 2020/2021
k individualnímu studijnímu plánu schválenému oborovou radou dne: 05.10.2021
Jméno studenta/ky doktorského studijního programu: Mgr. Marek Šedivý
Narozen/a: 12.4.1995, Kolín

Typ

Změny individuálního studijního plánu (nová studijní povinnost, zrušená studijní povinnost, změna termínu splnění
studijní povinnosti)

Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Konference

Oponentury BP a DP
Studijní dokumenty
Obhajoby
Výuka (TAs)
Zaslání příspěvku s názvem “Distributional consequences of inflation: The case of Czech Republic” na mezinárodní
konferenci Ninth Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality.

Jiné

Grantové aktivity

Školitel/ka

Student/ka

doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.

Mgr. Marek Šedivý

20.05.2021

19.05.2021

původní
plánovaný
termín*
-----------

nový
termín
splnění*
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2020/2021

---

2020/2021

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 05.10.2021
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

12.10.2021

12.10.2021

* Vysvětlující poznámka:
1. v případě nové studijní povinnosti bude kolonka "původní plánovaný termín" proškrtnuta a datum plánovaného splnění zapsán do kolonky "nový termín splnění"
2. v případě zrušení studijní povinnosti bude v kolonce "původní plánovaný termín" zapsáno datum původně uvedené v ISP a do kolonky "nový termín splnění" zapsáno "nový termín splnění"
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