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Příjmení a jméno: Cingl Lubomír
Studijní obor: Ekonomie
Forma studia (P)
Ročník studia 1.
Trvalá adresa: Na Okraji 373/40, Praha 6, 16200
Kontakt (mobil, e-mail): 777171831, Lubomir.Cingl@gmail.com
Školitel: PhDr. Michal Bauer, PhD
Název nebo téma disertační práce
Essays on Experimental and Behavioral Economics
Plnění individuálního studijního plánu v daném roce
(vyplňuje student)
a) Splněno
Teaching - WS: JEB003 - Ekonomie I,
SS: JEB004 - Ekonomie II, JEB104 - Microeconomics I
Participation at doctoral seminars
ETPM - Economic Theory of Political Markets (WS and SS)
Beginning of work on dissertation
Essays on behavioral and experimental economics
- First paper under rewriting procedure, submission in June
- Second experiment in the stage of design finalization, realization expected in September
Other activities
WS and SS: Participation at doctoral defenses and pre-defenses
Extra Course of prof. Steven Rivkin – Economics of Education
Extra Course of prof. Andrew Schotter – Experimental Economics
Partial consultation of bachelor thesis (with Martin Gregor) – Lida Matyskova
Reviews of master and bachelor theses
Exam taken: PhDr.
Grant activities:
September 2010: 3ie Grant application submission – Uganda schooling (3years) – Not Accepted
November 2010: GAUK grant application submission – Experiment (1 year) – Accepted
b) Nesplněno, zdůvodnění
- master thesis was extended to match criteria for PhDr. exam, but the paper is delayed - by the end of May
being under last check and submission expected in June
- joint project about schooling in Uganda was too ambitious, did not receive funding. We will try to rewrite
it and submit it again
- not accepted to conferences – will try again next year

Vyjádření školitele podle části III, čl. 8, odstavec 3 Studijního a zkušebního řádu UK v Praze
(vyplní školitel)
bodové
hodnocení

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, písmeno b)
Hodnotí se na bodové škále 1-10 (10 bodů je nejvíce)
Vyjádření školitele
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