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Disertační práce
Název práce
Three essays on energy sector and labor market interactions
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
Countries in the EU committed to decrease their greenhouse gases emissions, usage of fossil fuels and take advantage of renewable energy sources. Thus, the
renewable sources will play a more important role in the energy mix over the upcoming decades. However, the energy sector transformation affects all the remaining
economic sectors including the labor market. The implementation of DSGE models for modeling energy policies is only developing area of research. Their benefit
lies in the dynamical aspect and the possibility to capture the presence of random shocks permitting to forecast macroeconomic aggregates and track cyclical effects
of policies.
The first part will compare the already occurred energy sector transformation across the EU member states and a cointegration analysis will be conducted in order to
investigate the suggested empirical relationships between the energy and labor markets.
The second part will formulate a suitable energy sector and labor market model able to capture the structural changes in the labor market related to changes in the
energy mix.
The third part will be devoted to building a SOE DSGE model with fiscal block and incorporating the labor market and the energy sector. An emphasis will be placed
on quantifying the effects of various energy policies on the economy and particularly on the labor market development.
Základní literatura:
Lehr, U., Lutz, Ch. (2011), “Green Jobs? Economic impacts of renewable energy in Germany“, World’s Renewable Energy Congress 2011 – Sweden, 8-13 May
2011, Linköping, Sweden.
Millard, S. (2011) “An estimated DSGE model of energy, costs and inflation in the United Kingdom“, Bank of England WP no. 432, London.
Stähler, N., Thomas, C. (2011), "FiMod - a DSGE model for fiscal policy simulations", Discussion Paper, Economic Studies, No. 06/2011, Frankurt am Main.
Forma a rozsah práce:
Disertační práce bude mít rozsah 100 až 200 stran. Formou se bude jednat o soubor tří článků.
Časový plán zpracování práce:
1.rok: Práce na prvním článku s předpokládaným názvem „The relationship between the energy sector and the labor market.“
2.rok: Práce na druhém článku s předpokládaným názvem „The reflection of energy sector transformation in a search and matching labor market model.“
3.rok: Práce na třetím článkem s předpokládaným názvem „The effect of the energy sector transformation on the labor market: a DSGE approach.“
4.rok: Obhajoba (malá a velká) dizertační práce.
Roční komentář k postupu v přípravě disertační práce

Průběh studia
Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: Listopad 2017
Plánovaný termín malé obhajoby:Listopad 2018
Plánovaný termín obhajoby disertační práce: Květen 2019
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Povinnosti - studijní plán
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Předmět

JED414

Kvantitativní metody I

2015/2016

Předmět

JED415

Kvantitativní metody II

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2015/2016

*Předmět

JED413

Summer Semester Nonlinear Dynamic
Economic Systems: Theory and Applications

2016/2017

Plnění dle
studenta
splnil
2015/2016
splnil
2015/2016
splnil
2015/2016
splnil
2015/2016
---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2016/2017

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2016/2017

---

*Předmět

JED412

Winter Semester Nonlinear Dynamic
Economic Systems: Theory and Applications

2016/2017

---

Předmět

JED414

Kvantitativní metody I

2017/2018

---

Předmět

JED415

Kvantitativní metody II

2017/2018

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2017/2018

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2017/2018

---

Předmět

JED414

Kvantitativní metody I

2018/2019

---

Předmět

JED415

Kvantitativní metody II

2018/2019

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2018/2019

---

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2018/2019

---

Předmět

JED621

Teaching Assistantship (Half) B

2016/2017

splnil

Předmět

JED109

2016/2017

splnil

Předmět

JED110

Winter Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Summer Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling

2016/2017

splnil

Ak. rok

Plnění dle
studenta
---

Splněno
dle SIS
---

---

---

* označené povinnosti byly v roce hodnocení vymazány ze studijního plánu

Splněno
dle SIS
10.01.2016
12:01
24.05.2016
12:05
13.01.2016
12:01
26.05.2016
12:05
---

Komentář ročního hodnocení
---

Rok
vložení
2015/2016

Požadavky předmětu splněny.

2015/2016

---

2015/2016

Výuka předmětu JEB132
Introductory Statistics.
Místo tohoto semináře byl zapsán
a splněn seminar Alternative
approaches to economic Modeling
z důvodu lepší korespondence s
mým výzkumem.
26.05.2016 --12:05
13.01.2016 --12:01
--Místo tohoto semináře byl zapsán
a splněn seminar Alternative
approaches to economic Modeling
z důvodu lepší korespondence s
mým výzkumem.
10.01.2016 --12:01
24.05.2016 --12:05
26.05.2016 --12:05
13.01.2016 --12:01
10.01.2016 --12:01
24.05.2016 --12:05
13.01.2016 --12:01
26.05.2016 --12:05
24.05.2017 Požadavky předmětu splněny.
12:05
12.01.2017 --12:01
11.05.2017 --12:05

2015/2016
2015/2016

2015/2016
2015/2016
2015/2016

2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2016/2017
2016/2017
2016/2017

Povinnosti - ostatní
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Publikace

---

Publikace

---

Behavior of cyclical and structural
2015/2016
unemployment components (IES WP
submission)
Zaslání příspěvku do IES WP vypracovaného na
základě diplomové práce.
The relationship between the energy sector and 2015/2016
the labor market (Scopus submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus s předpokládaným názvem: „The
relationship between the energy sector and the
labor market.“ V případě velmi pozitivního
hodnocení z IES WP verze plánuji zaslání
nejdříve do časopisu Journal of Resource,
Energy and Environmental Economics (5-letý
IF 2.037). V případě zamítnutí v tomto časopise
nebo v případě pokud méně pozitivního
hodnocení v IES WP pak zašlu článek do
International Journal of Energy Economics and
Policy, případně do Labour Economics (5-ti letý
IF = 1.415). Další časopis v „submission tree“
bude dodatečně vybrán z databáze Scopus.

Komentář ročního hodnocení
---

Rok
vložení
2015/2016

---

2015/2016
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Konference

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Publikace

---

The relationship between the energy sector and
the labor market (IES WP submission)
Zaslání příspěvku do IES WP s
předpokládaným názvem: "The relationship
between the energy sector and the labor
market."
Unemployment policy during the economic
slowdown (Scopus submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus vypracovaného na základě diplomové
práce s předpokládaným názvem
„Unemployment policy during the economic
slowdown“. V případě velmi pozitivního
hodnocení z IES WP verze plánuji zaslání
nejdříve do časopisu Journal of Policy Modeling
(5-letý IF = 1.139). V případě zamítnutí v tomto
časopise nebo v případě pokud méně
pozitivního hodnocení v IES WP pak zašlu
článek do Economic Modelling (5-ti letý IF =
0.834). Další časopis v „submission tree“ bude
dodatečně vybrán z databáze SCOPUS.
Unemployment policy during the economic
slowdown. (IES WP publikace)
Publikace článku v IES WP vypracovaného na
základě diplomové práce.
EALE 28th Annual Conference - the European
Association of Labour Economics
V průběhu prvního roku plánuji zaslat příspěvek
práce na 28. výroční konferenci European
Association of Labour Economics konanou v
Gentě v termínu 15.-17.9.2016 (paper
submission deadline 1.2.2016).
Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
Přihláška do souteže GAUK v 1. roku studia
1. rok studia: přihláška do soutěže GAUK s
předpokládaným tématem: „The reflection of
the energy sector transformation in a search and
matching labor market model.“
V případě neúspěchu budu podávat přihlášku v
dalších letech studia.
Studijní dokumenty
Do 31. 5. tohoto akademického roku odevzdám
vyplněný, vytištěný a
školitelem podepsaný formulář Roční
hodnocení plnění ISP + Dodatek, ve
kterém současně upřesním průběh doktorského
studia v následujícím
akademickém roce.
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2015/2016: JEB003 Ekonomie I (1
TA slot seminář)
Výuka LS 2015/2015: JEB004 Ekonomie II (1
TA slot seminář)
The reflection of energy sector transformation
in a search and matching labor market model.
(IES WP submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným
názvem „The reflection of energy sector
transformation in a search and matching labor
market model.“

Publikace

---

Stáž

---

Ak. rok
2015/2016

Plnění dle
studenta
---

Splněno
dle SIS
---

2015/2016

---

2015/2016

Komentář ročního hodnocení
---

Rok
vložení
2015/2016

---

---

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

Účast na obhajobách alespoň 50 %
splněna.

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

Přihláška byla podaná pod číslem s 2015/2016
upraveným názvem proti ISP plánu
- GAUK 507516 The reflection of
the energy sector transformation in
the labor market structure. Projekt
nebyl přijat k financování.

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2015/2016

2015/2016

splnil
2015/2016

---

Výuka Ekonomie I a Introductory
Statistics.

2015/2016

2016/2017

---

---

The reflection of energy sector transformation
in a search and matching labor market model.
(Scopus submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi
Scopus s předpokládaným názvem „The
reflection of energy sector transformation in a
search and matching labor market model.“

2016/2017

---

---

Plánovaný pobyt na zahraniční univerzitě
během 2.-3. roku studia.

2016/2017

---

---

Příspěvek nebyl zaslán z důvodu
2015/2016
práce na revise/resubmit u článku
"Evaluation of the Project
Internships for Young Job seekers
2", který mi byl v prosince 2016
publikován v časopisu Central
European Journal of Public Policy
indexovaného v databáze Scopus.
Příspěvek nebyl zaslán z důvodu
2015/2016
loni neočekávané práce na článku s
názvem "Assessing Impacts of
Electromobility Supporting
Policies: A Hybrid Model
Approach", který budu aktivně
prezentovat na konferenci EMEE
2017 - 10th International workshop
on “Empirical Methods in Energy
Economics” v Los Angelese
22.-.23.6.2016. Program
konference je v příloze.
Pobyt na zahraniční univerzitě
2015/2016
plánuji přesunout do 3. roku
studia.
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Publikace

---

Publikace

---

Publikace

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

The effect of the energy sector transformation
on the labor market: a DSGE approach (IES WP
submission)
Příspěvek do IES WP s předpokládaným
názvem „The effect of the energy sector
transformation on the labor market: a DSGE
approach.“
The effect of the energy sector transformation
on the labor market: a DSGE approach (Scopus
submission)
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi
Scopus s předpokládaným názvem „The effect
of the energy sector transformation on the labor
market: a DSGE approach.“
Evaluation of the Project Internships for Young
Job seekers 2
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus s předpokládaným názvem: „Evaluation
of the Project Internships for Young Job seekers
2.“ do časopisu Central European Journal of
Public Policy vybraného z databáze Scopus.
Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
Přihláška do souteže GAUK v 2. roku studia
2.rok studia: přihláška do soutěže GAUK s
předpokládaným tématem: „The reflection of
the energy sector transformation in the labor
market.“

Jiné

---

Jiné

---

Konference

---

Konference

---

Publikace

---

Konference

---

Ak. rok
2017/2018

Plnění dle
studenta
---

Splněno
dle SIS
---

2017/2018

---

2015/2016

Komentář ročního hodnocení
---

Rok
vložení
2015/2016

---

---

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2015/2016

2016/2017

splnil

---

Účast na obhajobách alespoň 50 %
splněna.

2015/2016

2016/2017

splnil

---

Žádná práce mi ale letos k
oponování přidělena nebyla.

2015/2016

2016/2017

---

---

2015/2016

Studijní dokumenty
Do 31. 5. daného akademického roku odevzdám
vyplněný, vytištěný a školitelem podepsaný
formulář Roční hodnocení plnění ISP +
Dodatek, ve kterém současně upřesním průběh
doktorského studia v následujícím
akademickém roce.
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2016/2017: 1 TA slot seminář
(preference JEB003 Ekonomie I) Výuka LS
2016/2017: 1 TA slot seminář (preference
JEB132 Introductory Statistics)

2016/2017

splnil

---

Přihlášku jsem podat nestihla,
plánuji ji podat opět v 3. ročníku.
Nicméně jsem jako člen týmu
podala přihlášku do soutěže GA
ČR, kde jsem vypracovala 40%
projektového návrhu a provedla
všechny finalizační kroky.
Do 31.5. vytištěné Roční
hodnocení plnění ISP + Dodatek
podepsané mnou i školitelem
odevzdám.

2016/2017

splnil

---

2015/2016

DIW Macroeconometrics Workshop
Plánuji účast na DIW Macroeconometric
Workshop v Berlíně (paper submission deadline
počátkem října 2016).
Do konce čtvrtého ročníku se aktivně zúčastním
alespoň dvou zahraničních vědeckých
konferencí.

2016/2017

splnil

---

2016/2017

splnil

---

Evaluation of the Project Internships for Young
Job seekers 2
Článek publikován v Central European Journal
of Public Policy 2016; 10(2): pp. 48–66, DOI:
10.1515/cejpp-2016-0026.
Challenges of Europe – Innovative Responses
for Resilient Growth and Competitiveness
Aktivní účast na “Challenges of Europe –
Innovative Responses for Resilient Growth and
Competitiveness”, University of Split,
17.–19.5.2017, ostrov Brać, Chorvatsko.

2016/2017

splnil

---

Výuka ZS: JEB101 - Principles of
Economics I
Výuka LS: JEM115 Environmental Economics and
Consumer Preferences
Výuka LS: JEM100 - Corporate
Governance
DIW Macroeconometric
Workshop v Berlíně jsem se
aktivně zúčastnila. Potvrzení je v
příloze.
Aktivní účast na DIW
Macroeconometric Workshop v
Berlíně,
Aktivní účast na “Challenges of
Europe – Innovative Responses for
Resilient Growth and
Competitiveness”, University of
Split, 17.–19.5.2017, ostrov Brać,
Chorvatsko
Aktivní účast na EMEE 2017, 10th
International workshop on
“Empirical Methods in Energy
Economics”, 22.-23.6.2017 v Los
Angeles, USA
---

2016/2017

splnil

---

---

2016/2017

2015/2016

2015/2016

2015/2016

2016/2017
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Konference

---

Empirical Methods in Energy Economics
Aktivní účast na konferenci EMEE 2017 - 10th
International workshop on “Empirical Methods
in Energy Economics” v Los Angelese
22.-23.6.2016. Prezentace paperu "Assessing
Impacts of Electromobility Supporting Policies:
A Hybrid Model Approach"

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Stáž

---

Studijní dokumenty
Do 31. 5. tohoto akademického roku odevzdám
vyplněný, vytištěný a školitelem podepsaný
formulář Roční hodnocení plnění ISP +
Dodatek, ve kterém současně upřesním průběh
doktorského studia v následujícím
akademickém roce.
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2017/2018: 1 TA slot seminář
(preference JEB003 Ekonomie I)
Výuka LS 2017/2018: 1 TA slot seminář
(preference JEM100 Corporate Governance)
Plánovaný pobyt na zahraniční univerzitě
během 3. roku studia.

Ak. rok
2016/2017

Plnění dle
studenta
splnil

Splněno
dle SIS
---

2017/2018

---

2017/2018

Komentář ročního hodnocení
---

Rok
vložení
2016/2017

---

---

2016/2017

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

---

---

---

2016/2017

Další komentáře ročního hodnocení
Typ
Roční hodnocení
Jiné
Stáž
Konference
Publikace
Předmět

Komentář ročního hodnocení
--Povinnosti typu "jiné" za akademický rok 2016/2017 splněny.
Stáž byla plánovaná pro 2.-3. ročník. Letos k jejímu splnění nedošlo, plánuje se ve 3. ročníku.
Plán ohledně konferencí splněn.
Publikace "Evaluation of the Project Internships for Young Job seekers 2" - Central European Journal of Public Policy 2016; 10(2): pp. 48–66,
DOI: 10.1515/cejpp-2016-0026
Výuka 2 TA slotů splněna.

Výsledné hodnocení plnění plánu
Typ
Shrnutí studenta

Komentáře a hodnocení
Došlo ke změně v publikacích, kde místo Scopus submission článku „Behavior of cyclical and structural unemployment
components“ byl publikován v časopisu ze Scopus článek "Evaluation of the Project Internships for Young Job seekers 2". Změna v
publikacích nastala z důvodu práce na jeho revise/resubmit a intenzivní práce na dalším článku s názvem "Assessing Impacts of
Electromobility Supporting Policies: A Hybrid Model Approach", který bude submitován do Energy Economics v průběhu července
2017. Ostatní povinnosti byly plněny s výjimkou přihlášky do soutěže GAUK, která bude podána ve 3. ročníku.
Návrh školitele
Vědunka Kopečná plní studijní povinnosti dle studijního plánu, a to úspěšně. Dotáhla do konce publikaci 1. článku ve Scopusovém
časopise, 2. článek akceptován jako IES WP a připravuje submission třetího článku. Má za sebou také grantovou aktivitu spojenou s
přípravou projektu do GA ČR.
Rozhodnutí oborové rady Schváleno za CDS.
Ve smyslu č. 10 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy student plní individuální studijní plán.
Oborová rada navrhuje POKRAČOVÁNÍ studia.
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-

A
A

Školitel/ka

Student/ka

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

Mgr. Vědunka Kopečná

17.05.2017

09.05.2017

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 21.10.2017
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

21.10.2017

21.10.2017
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UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Dodatek č. 2 ID plánu 9212
za akademický rok 2016/2017
k individualnímu studijnímu plánu schválenému oborovou radou dne: 22.10.2015
Jméno studenta/ky doktorského studijního programu: Mgr. Vědunka Kopečná
Narozen/a: 20.6.1990, Banská Bystrica

Typ

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

Předmět
Předmět
Konference
Publikace

Summer Semester Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications
Winter Semester Nonlinear Dynamic Economic Systems: Theory and Applications
Článek publikován v Central European Journal of Public Policy 2016; 10(2): pp. 48–66, DOI: 10.1515/cejpp-2016-0026.

---

nový
termín
splnění*
zrušeno
zrušeno
2016/2017
2016/2017

Konference

Aktivní účast na “Challenges of Europe – Innovative Responses for Resilient Growth and Competitiveness”, University of
Split, 17.–19.5.2017, ostrov Brać, Chorvatsko.

---

2016/2017

Konference

Aktivní účast na konferenci EMEE 2017 - 10th International workshop on “Empirical Methods in Energy Economics” v
Los Angelese 22.-23.6.2016. Prezentace paperu "Assessing Impacts of Electromobility Supporting Policies: A Hybrid
Model Approach"

---

2016/2017

Jiné
Jiné
Jiné
Předmět
Jiné
Stáž
Předmět
Předmět

Studijní dokumenty
Oponentury BP a DP
Obhajoby
Teaching Assistantship (Half) B
Výuka (TAs)
<br />
Winter Semester Alternative Approaches to Economic Modeling
Summer Semester Alternative Approaches to Economic Modeling

-----------------

2017/2018
2017/2018
2017/2018
2016/2017
2017/2018
2017/2018
2016/2017
2016/2017

Školitel/ka

Student/ka

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.

Mgr. Vědunka Kopečná

17.05.2017

09.05.2017

původní
plánovaný
termín*
2016/2017
2016/2017

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 21.10.2017
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

21.10.2017

21.10.2017

* 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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