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Disertační práce
Název práce
Topics in central banking
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
Disertační práce se bude zabývat třemi vybranými tématy zaměřujícími se na tři oblasti centrálního bankovnictví – měnovou politiku (první článek),
mikroobezřetnostní politiku (druhý článek) a makroobezřetnostní politiku (třetí článek).
Zatímco první článek bude zaměřen na situaci v EU (konvergence měr inflace napříč EU), druhý článek bude zkoumat situaci v České republice (bude se věnovat
problematice spotřebitelských úvěrů, změnám v jejich empirickém rozdělení pro různé fixace úrokových sazeb, jakož i implikacím pro transmisi měnové politiky) a
konečně třetí článek bude pojednávat o situaci v Spojených státech (bude řešit otázku vývoje systémového rizika na základě přelivů volatility v důsledku kladných a
záporných návratností akcií velkých amerických bank, zejména v souvislosti s pokutami udělenými finančním institucím v období po globální finanční krizi).
Všechny tři články se budou řídit třemi základními principy. Zaprvé, články konkrétně a originálně přispějí k současné relevantní literatuře na daná témata a budou ji
buď originálním způsobem rozvíjet, anebo se zabývat doposud neprozkoumanými tématy. Zadruhé, v článcích budou použity moderní ekonometrické přístupy
(Monte Carlo simulace, dynamický panelový odhad, analýza vysokofrekvenčních dat), které zajistí akademickou kvalitu příspěvků. Zatřetí, články budou mít
zřetelnou praktickou dimenzi pro rozhodování v oblasti centrálního bankovnictví.
Základní literatura:
Baruník, J., Kočenda, E., Vácha, L., 2016. Asymmetric connectedness of stocks: How does bad and good volatility spill over the U.S. stock market? Journal of
Financial Markets, 27(1), 55-78.
Hainz, C., Hlaváček, M., Horváth, R., 2014. The interest rate spreads in the Czech Republic: Different loans, different determinants?. Economic Systems 38 (1),
43–54.
Kočenda, E., Papell, D. H., 1997. Inflation convergence within the European Union: A panel data analysis. International Journal of Finance and Economics, 2 (3),
189–198.
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 názvem “Dynamics and factors of inflation convergence in the European Union”.
Práce na druhém disertačním článku s předpokládaným názvem “Distributional dynamics in consumer loans and implications for monetary transmission”.
2. rok studia:
Práce na druhém disertačním článku s předpokládaným názvem “Distributional dynamics in consumer loans and implications for monetary transmission”.
Práce na třetím disertačním článku s předpokládaným názvem “Systemic Risk: a bad volatility spillovers approach”.
3. rok studia:
Práce na třetím disertačním článku s předpokládaným názvem “Systemic Risk: a bad volatility spillovers approach”.
4. rok studia:
Finalizace a obhajoba (malá a velká) disertační práce.
Roční komentář k postupu v přípravě disertační práce

Průběh studia
Plánovaný termín státní doktorské zkoušky: listopad 2019
Plánovaný termín malé obhajoby: listopad 2020
Plánovaný termín obhajoby disertační práce: květen 2021
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Povinnosti - studijní plán
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2017/2018

Předmět
Předmět

JED511
JED611

Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) B

2017/2018
2017/2018

Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět
Předmět

JED511
JED511
JED611
JED511
JED511
JED414

Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) B
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Kvantitativní metody I

2018/2019
2018/2019
2018/2019
2019/2020
2019/2020
2017/2018

Předmět
Předmět

JED415
JED209

2017/2018
2018/2019

Předmět

JED210

Předmět

JED412

Předmět

JED413

Předmět

JED109

Předmět

JED110

Kvantitativní metody II
Winter Semester Economics and Law in
Banking and Finance
Summer Semester Economics and Law in
Banking and Finance
Winter Semester Nonlinear Dynamic
Economic Systems: Theory and Applications
Summer Semester Nonlinear Dynamic
Economic Systems: Theory and Applications
Winter Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Summer Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling

Plnění dle Splněno
studenta
dle SIS
splnil
13.01.2018
12:01
splnil
--splnil
06.02.2018
12:02
--------------------splnil
08.01.2018
12:01
splnil
-------

Komentář ročního hodnocení
---

Rok
vložení
2017/2018

Výuka Macroeconomics II.
---

2017/2018
2017/2018

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

2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2017/2018

Požadavky předmětu splněny.
---

2017/2018
2017/2018

2018/2019

---

---

---

2017/2018

2019/2020

---

---

---

2017/2018

2019/2020

---

---

---

2017/2018

2020/2021

---

---

---

2017/2018

2020/2021

---

---

---

2017/2018

Ak. rok

Plnění dle
studenta
splnil

Splněno
dle SIS
---

Komentář ročního hodnocení

Rok
vložení
2017/2018

Povinnosti - ostatní
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Publikace

---

Dynamics and factors of inflation convergence
in the European Union (IES WP submission)
Publikace článku v IES WP s názvem
“Dynamics and factors of inflation convergence
in the European Union”. Článek bude společný
s Evženem Kočendou.

Publikace

---

Dynamics and factors of inflation convergence
2017/2018
in the European Union (Scopus submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus s názvem “Dynamics and factors of
inflation convergence in the European Union”.
Plánujeme zaslat do Journal of International
Money and Finance. V případě zamítnutí pak do
jiného vhodného field journalu s impact
faktorem. Článek bude společný s Evženem
Kočendou.

splnil

---

Publikace

---

2017/2018

splnil

---

Konference

---

2017/2018

splnil

---

Aktivní účast, prezentace článku
"Dynamics and factors of inflation
convergence in the European
Union".

2017/2018

Jiné

---

Distributional dynamics of consumer loans and
implications for monetary transmission (IES
WP submission/CNB Working Paper
submission/CNB Research and Policy Note
submission)
Publikace článku s v IES WP/CNB Working
Paper/CNB Research and Policy Note s
předpokládaným názvem “Distributional
dynamics of consumer loans and implications
for monetary transmission”. Článek bude
společný s Michalem Hlaváčkem.
Slovak Economic Association Meeting (SEAM)
2017
Účast na konferenci SEAM 2017 v Košicích od
29. září do 30. září, prezentace článku
"Dynamics and factors of inflation convergence
in the European Union."
Grantové aktivity
Přihláška do soutěže Grantové agentury UK s
předpokládaným tématem "Systemic Risk: a
bad volatility spillovers approach". V případě
neúspěchu budu podávat přihlášku v dalších
letech studia.

2017/2018

splnil

---

Získán dvouletý grant GAUK č.
1250218 s názvem "Fines in the
US banks and systemic risk: an
asymmetric volatility spillover
approach".

2017/2018

2017/2018

Publikace IES Working Paper no.
24/2017 s názvem "Dynamics and
factors of inflation convergence in
the European Union".

Článek s názvem “Dynamics and
2017/2018
factors of inflation convergence in
the European Union” vyšel v
Journal of International Money and
Finance.
Reference: Brož, V., Kočenda, E.,
2018. Dynamics and factors of
inflation convergence in the
European Union. Journal of
International Money and Finance,
86, 93-111
Článek s názvem "What drives
2017/2018
distributional dynamics of client
interest rates on consumer loans in
the Czech Republic? A bank-level
analysis" schválen jako CNB
working paper, momentálně jsou
zapracovávány revize a vyjde v
červnu/červenci 2018.
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Publikace

---

Výuka (TAs)
Výuka ZS 2017/2018: JEM037 Financial
Markets (1 TA slot seminář)
Výuka ZS 2017/2018: JEB114 Macroeconomics
I (1 TA slot seminář)
Výuka LS 2018/2019: JEB115 Macroeconomics
II (1 TA slot seminář)
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
následujcím akademickém roce. V případě
ukončení/přerušení studia s návratem do studia
vyplním všechny potřebné dokumenty do
jednoho měsíce od data ukončení přerušení
(Roční hodnocení plěnní ISP a update na další
rok).
Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.
Distributional dynamics of consumer loans and
implications for monetary transmission (Scopus
submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus. Plánujeme zaslat do některého z
českých (Czech Journal of Economics and
Finance, Prague Economic Papers) či
slovenských (Ekonomický časopis) časopisů
vzhledem k regionálnímu zaměření článku.
Článek bude společný s Michalem Hlaváčkem.

Publikace

Ak. rok
2017/2018

Plnění dle
studenta
splnil

Splněno
dle SIS
---

Komentář ročního hodnocení

2017/2018

splnil

---

---

2017/2018

2017/2018

splnil

---

---

2017/2018

2017/2018

splnil

---

Účast na obhajobách alespoň 50 %
splněna.

2017/2018

2018/2019

---

---

---

2017/2018

---

Systemic Risk: a bad volatility spillovers
2018/2019
approach. (IES WP submission)
Publikace článku v IES WP s názvem “Systemic
Risk: a bad volatility spillovers approach”.
Článek bude společný s Evženem Kočendou.

---

---

---

2017/2018

Konference

---

Konference České společnosti ekonomické
Zaslání příspěvku na konferenci České
společnosti ekonomické 2018.

2018/2019

---

---

---

2017/2018

Publikace

---

2019/2020

---

---

---

2017/2018

Konference

---

2020/2021

---

---

---

2017/2018

Publikace

---

Systemic Risk: a bad volatility spillovers
approach. (Scopus submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus. Článek plánujeme zaslat do vhodného
field journalu s impact faktorem. Článek bude
společný s Evženem Kočendou.
Do konce čtvrtého roku se aktivně zúčastním
alespoň dvou zahraničních vědeckých
konferencí.
Are the Risk Weights of Banks in the Czech
Republic Procyclical? Evidence from Wavelet
Analysis (CNB Working Paper submission)
Publikace CNB Working Paper series 15/2017 s
názvem "Are the Risk Weights of Banks in the
Czech Republic Procyclical? Evidence from
Wavelet Analysis" Článek společný s Lukášem
Pfeiferem a Dominikou Kolcunovou.

2017/2018

splnil

---

---

2017/2018

Konference

---

SSEM EuroConference 2018: Emerging Market
Economies
Účast na konferenci SSEM EuroConference
2018: Emerging Market Economies v Lodži od
7. června do 8. června, prezentace článku "What
drives distributional dynamics of client interest
rates on consumer loans in the Czech Republic?
A bank-level analysis" a "Are the Risk Weights
of Banks in the Czech Republic Procyclical?
Evidence from Wavelet Analysis".

2017/2018

splnil

---

---

2017/2018

Jiné

---

Grantové aktivity
Pokračování v práci na dvouletém grantu
Grantové agentury UK s názvem "Fines in the
US banks and systemic risk: an asymmetric
volatility spillover approach".

2018/2019

---

---

---

2017/2018

Výuka Financial Markets +
Macroeconomics I +
Macroeconomics II.

Rok
vložení
2017/2018
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Výuka (TAs)
Výuka ZS 2018/2019: JEM037 Financial
Markets (1 TA slot seminář) Výuka ZS
2018/2019: JEB114 Macroeconomics I (1 TA
slot seminář) Výuka LS 2018/2019: JEB115
Macroeconomics II (1 TA slot seminář)
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
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 následujcím akademickém
roce.
Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.

Ak. rok
2018/2019

Plnění dle
studenta
---

Splněno
dle SIS
---

2018/2019

---

2018/2019

2018/2019

Komentář ročního hodnocení
---

Rok
vložení
2017/2018

---

---

2017/2018

---

---

---

2017/2018

---

---

---

2017/2018

Další komentáře ročního hodnocení
Typ
Komentář ročního hodnocení
Roční hodnocení --Roční hodnocení ---

Výsledné hodnocení plnění plánu
Typ
Shrnutí studenta
Návrh školitele

Komentáře a hodnocení
V tomto akademickém roce jsem splnil vše, co bylo schváleno na jeho začátku.
Student splnil povinnosti dle ISP. prace na disertace postupuje velmi dobre.
ek
Rozhodnutí oborové rady Schváleno za CDS.

A
A

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

prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.

Mgr. Václav Brož

21.05.2018

13.05.2018

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 21.09.2018
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.

prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.

21.09.2018

24.05.2018
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UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Dodatek č. 1 ID plánu 14180
za akademický rok 2017/2018
k individualnímu studijnímu plánu schválenému oborovou radou dne: 29.10.2017
Jméno studenta/ky doktorského studijního programu: Mgr. Václav Brož
Narozen/a: 23.11.1992, Praha

Typ

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

původní
plánovaný
termín*
---

nový
termín
splnění*
2017/2018

Publikace

Publikace CNB Working Paper series 15/2017 s názvem "Are the Risk Weights of Banks in the Czech Republic
Procyclical? Evidence from Wavelet Analysis" Článek společný s Lukášem Pfeiferem a Dominikou Kolcunovou.

Konference

Účast na konferenci SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies v Lodži od 7. června do 8. června,
prezentace článku "What drives distributional dynamics of client interest rates on consumer loans in the Czech Republic? A
bank-level analysis" a "Are the Risk Weights of Banks in the Czech Republic Procyclical? Evidence from Wavelet
Analysis".

---

2017/2018

Jiné
Jiné
Jiné
Jiné
Jiné

Grantové aktivity
Výuka (TAs)
Oponentury BP a DP
Studijní dokumenty
Obhajoby

-----------

2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2019

Školitel/ka

Student/ka

prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.

Mgr. Václav Brož

21.05.2018

13.05.2018

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 21.09.2018
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.

prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D.

21.09.2018

24.05.2018

* 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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