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Disertační práce
Název práce
Multiobject Auction Mechanisms – An Experimental Evidence
Postup v přípravě disertační práce
Synopse:
Viz. původní ISP dokument.
Forma a rozsah práce:
Disertační práce bude mít rozsah 100 až 200 stran.
Časový plán zpracování disertační práce (úprava 2015/2016):
1. rok studia:
Práce na prvním disertačním článku s předpokládaným názvem „Collusion in Multiobject Auctions: An Experimental Evidence.“
2. rok studia:
Práce na druhém disertačním článku s předpokládaným názvem „Enhancing Competition in Simultaneous Auctions with Communication Channels.“
3. rok studia:
Práce na třetím disertačním článku s předpokládaným názvem "Meta-Analysis in Experimental Economics."
4. rok studia:
Finalizace a 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 2018

Povinnosti - studijní plán
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

Ak. rok
2015/2016

Plnění dle Splněno Komentář ročního hodnocení
studenta
dle SIS
splnil
28.01.2016 --2014/2015
12:01

Rok
vložení
2014/2015
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Předmět

JED110

Summer Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling

2015/2016

Předmět

JED109

2015/2016

Předmět

JED721

Winter Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Teaching Assistantship (Half) C

Předmět

JED611

Teaching Assistantship (Full) B

2015/2016

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2015/2016

Předmět

JED110

2014/2015

Předmět

JED109

Předmět

JED621

Summer Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Winter Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Teaching Assistantship (Half) B

Předmět

JED511

Teaching Assistantship (Full) A

2014/2015

Předmět

JED109

2016/2017

Předmět

JED110

Předmět
Předmět
Předmět
Předmět

JED511
JED511
JED611
JED109

Předmět

JED110

Předmět

JED511

Winter Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Summer Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) A
Teaching Assistantship (Full) B
Winter Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Summer Semester Alternative Approaches to
Economic Modeling
Teaching Assistantship (Full) A

2015/2016

2014/2015
2014/2015

Plnění dle Splněno Komentář ročního hodnocení
studenta
dle SIS
splnil
25.05.2016 Povinnosti ke splnění předmětu za
2015/2016
12:05
letní semestr 2015/2016 jsou v
době odevzdání hodnocení ISP
splněny. Zápis splnění předmětu
proběhne vyučujícím ve
zkouškovém období.
splnil
02.02.2016 --2014/2015
12:02
splnil
28.01.2016 --2014/2015
12:01
splnil
28.01.2016 --2014/2015
12:01
splnil
28.01.2016 --2014/2015
12:01
-------

Rok
vložení
2014/2015

splnil
11.01.2015 --2014/2015
12:01
splnil
23.12.2014 --2014/2015
12:12
splnil
23.12.2014 --2014/2015
12:12
-------

2014/2015

2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015
2014/2015

2014/2015
2014/2015
2015/2016

2016/2017

---

---

---

2015/2016

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

---------

---------

---------

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

2017/2018

---

---

---

2016/2017

2017/2018

splnil
2017/2018

---

---

2017/2018

Ak. rok

Plnění dle
studenta
splnil
2015/2016
splnil
2015/2016

Splněno
dle SIS
-----

Vypracoval jsem všechny posudky, které mi
byly vedením institutu uloženy.

2016/2017

splnil
2015/2016

---

Vypracoval jsem všechny posudky, které mi
byly vedením institutu uloženy.

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2015/2016

splnil
2015/2016

---

Výuka nad rámec povinností daných
individuálním studijním plánem.

2016/2017

splnil
2016/2017

---

Výuka obou předmětů splněna.

2016/2017

splnil
2016/2017

---

Výuka předmětu splněna.

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

2016/2017

splnil
2016/2017

---

---

2015/2016

splnil
2015/2016

---

---

Povinnosti - ostatní
Typ

Kód

Název, podrobnosti

Konference

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

14th GDN/CERGE-EI Regional Research
Competition Workshop Agenda
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2015/2016: JEB108 Microeconomics
II (1 TA slot seminář); JEB123 Economics of
Least Developed Countries (1,5 TA slot
semináře)
Výuka (TAs)
Výuka LS 2015/2016: JEB004 Ekonomie II (1
TA slot)
Výuka (TAs)
Výuka ZS 2016/2017: JEB108 Microeconomics
II (1 TA slot seminář); JEB123 Economics of
Least Developed Countries (1 TA slot seminář)
Výuka (TAs)
Výuka LS 2016/2017: JEB004 Ekonomie II (1
TA slot)
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.
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.
Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.

2014/2015
2015/2016

Komentář ročního hodnocení
---
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Plnění dle
studenta
splnil
2016/2017

Splněno
dle SIS
---

Jiné

---

2016/2017

Jiné

---

Jiné

---

Publikace

---

Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.
Grantové aktivity
Přihláška do soutěže Grantové agentury UK se
zaměřením na experimentální ekonomii, aukce a
koluzi. V případě neúspěchu budu podávat
přihlášku v dalších letech studia.
Grantové aktivity
Přihláška do soutěže Grantové agentury UK se
zaměřením na experimentální ekonomii, aukce a
koluzi. V případě neúspěchu budu podávat
přihlášku v dalších letech studia.
Collusion in Multiobject Auctions: An
Experimental Evidence (IES WP publikace)
Publikace článku v IES WP vypracovaného na
základě diplomové práce s předpokládaným
názvem „Collusion in Multiobject Auctions: An
Experimental Evidence.“ Tento článek bude
společným článkem s vedoucím diplomové
práce PhDr. Lubomírem Cinglem.

Publikace

---

Publikace

Komentář ročního hodnocení

2015/2016

splnil
2017/2018

---

Přihlášku do soutěže jsem v tom roce podal.

2016/2017

splnil
2016/2017

---

Projekt číslo 848217 byl přijat k financování v
letech 2017-2019.

2014/2015

splnil
2016/2017

---

---

Collusion in Multiobject Auctions: An
Experimental Evidence (Scopus Submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus vypracovaný na základě diplomové
práce s předpokládaným názvem „Collusion in
Multiobject Auctions: An Experimental
Evidence.“ V případě velmi pozitivního
hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání
nejdříve do známého časopisu Journal of
Economic Behavior & Organization. V případě
zamítnutí v tomto časopise nebo v případě méně
pozitivního hodnocení v IES WP pak zašleme
článek do následujících časopisů: 2. Games and
Economic Behavior; 3. Research in
Experimental Economics.

2015/2016

splnil
2016/2017

---

---

---

Collusion in Multiobject Auctions: An
Experimental Evidence (Scopus Submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus vypracovaný na základě diplomové
práce s předpokládaným názvem „Collusion in
Multiobject Auctions: An Experimental
Evidence.“ V případě velmi pozitivního
hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání
nejdříve do známého časopisu Journal of
Economic Behavior & Organization. V případě
zamítnutí v tomto časopise nebo v případě méně
pozitivního hodnocení v IES WP pak zašleme
článek do následujících časopisů: 2. Games and
Economic Behavior; 3. Research in
Experimental Economics.

2015/2016

splnil
2016/2017

---

---

Publikace

---

Collusion in Multiobject Auctions: An
Experimental Evidence (Scopus Submission)
Collusion in Multiobject Auctions: An
Experimental Evidence (Scopus Submission)
Zaslání příspěvku do časopisu v databázi
Scopus vypracovaný na základě diplomové
práce s předpokládaným názvem „Collusion in
Multiobject Auctions: An Experimental
Evidence.“ V případě velmi pozitivního
hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání
nejdříve do známého časopisu Journal of
Economic Behavior & Organization. V případě
zamítnutí v tomto časopise nebo v případě méně
pozitivního hodnocení v IES WP pak zašleme
článek do následujících časopisů: 2. Games and
Economic Behavior; 3. Research in
Experimental Economics.

2016/2017

splnil
2016/2017

---

---

Kurz

---

Preferences, Personality and Moral Behavior:
Experiments and Representative Samples
(Bergen, Norway)
PhD workshop v The Choice Lab na NHH
Norwegian School of Economics. Kurz veden
Arminem Falkem z University of Bonn.

2016/2017

splnil
2016/2017

---

Povinnost nad rámec studijnho plánu.

V roce 2016/2017 jsem navštívil 8 ze 13
obhajob (61%).
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Plnění dle
studenta
splnil
2017/2018

Splněno
dle SIS
---

Jiné

---

2017/2018

Jiné

---

Jiné

---

Jiné

---

Konference

---

Publikace

---

Grantové aktivity
Pokračování na tříletém grantu Grantové
agentury UK s počátkem v roce 2017. Téma:
Communication in Multi-Object Auctions:
Experimental Studies of Collusion Behavior.
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 následujícím
akademickém roce.
Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.
Konference
Do konce 4. ročníku se aktivně zúčastním
alespoň dvou zahraničních věděckých
konferencí.
původní článek
článek MATOUŠEK J., CINGL L. Collusion in
Multi-Object Auctions: Experimental Evidence.
Eastern European Economics, 2018, vol. 56, s.
28-56. ISSN 0012-8775.

Jiné

---

Stáž

---

Jiné

2017/2018

splnil
2017/2018

---

V letním semestru 2017/2018 jsem oponoval 2
práce.

2017/2018

splnil
2017/2018

---

---

2017/2018

splnil
2017/2018

---

6/11 obhajob (54%)

2016/2017

splnil
2017/2018

---

---

2017/2018

splnil
2017/2018

splnil

---

Grantové aktivity
Pokračování na tříletém grantu Grantové
agentury UK s počátkem v roce 2017. Téma:
Communication in Multi-Object Auctions:
Experimental Studies of Collusion Behavior.
Stáže a studijní pobyty - neplánuji

2018/2019

splnil
2017/2018

---

2018 - projekt přijat k financování ve druhém
roce tříletého cyklu, na 2019 podána žádost o
pokračování.

2017/2018

---

---

Oponentury BP a DP
Budu se podílet na oponování bakalářských a
diplomových prací.

2018/2019

splnil
2017/2018
splnil

Jiné

---

Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.

2018/2019

splnil
2017/2018

---

Jiné

---

2018/2019

splnil

---

Publikace

---

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.
Meta-Analysis in Experimental Economics.
Příspěvek do IES WP s předpokládaným
názvem: „Meta-Analysis in Experimental
Economics..“

Stáže ani studijní pobyty v rámci studia
neplánuji.
V releveantním akademickém roce jsem dostal
k oponování pouze jednu práci (201808 Harutyunyan), jejíž posudek jsem vypracoval v
termínu.
V 2018/2019 jsem navštívil 2 ze 2 obhajob,
které proběhly v období, kdy jsem byl zapsán ve
studiu.
Dalších 7 obhajob proběhlo v době, kdy jsem
měl studium přerušeno, těchto jsem se
nezúčastnil.
---

2018/2019

splnil

---

Článek s názvem "Individual Discount Rates: A
Meta-Analysis of the Experimental Evidence"
vydán v IES WP řadě s pořadovým číslem
40/2018.

Publikace

---

Meta-Analysis in Experimental Economics
Příspěvek do zahraničního časopisu v databázi
Scopus s předpokládaným názvem "MetaAnalysis in Experimental Economics."

2018/2019

splnil

---

Článek s názvem "Discount Rates: A MetaAnalysis of Experimental Evidence" zaslán do
American Economic Journal: Applied
Economics 2.4.2019.

Jiné

---

2019/2020

---

---

---

Jiné

---

2019/2020

---

---

---

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 podepsaný formulář
Roční hodnocení plnění ISP, ve kterém
současně upřesním průběh doktorského studia v
následujícím akademickém roce. V případě
ukončení, přerušení studia a návratu do stuida
vyplním všechny potřebné dokumenty do
jednoho měsíce od data přerušení (Roční
hodnocení ISP a update na další rok).
Obhajoby
Navštívím alespoň 50 % obhajob dizertačních
prací konaných na IES FSV UK.

2019/2020

---

---

---

---

Komentář ročního hodnocení
Financování projektu prodlouženo na rok 2018,
povinnost splněna.
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Typ

Kód

Název, podrobnosti

Ak. rok

Publikace

---

Publikace

---

Enhancing Competition in Simultaneous
2019/2020
Auctions with Communication Channels
(Scopus Submission)
Vzhledem k nynější možnosti financování
výzkumu z přijatého grantového projektu
GAUK plánuji zaslání článku „Enhancing
Competition in Simultaneous Auctions with
Communication Channels“ do IES WP a
zároveň do časopisu v databázi Scopus na 4.
Ročník studia. V případě velmi pozitivního
hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání
nejdříve do známého časopisu Journal of
Economic Behavior & Organization. V případě
zamítnutí v tomto časopise nebo v případě méně
pozitivního hodnocení v IES WP pak zašleme
článek do následujících časopisů: 2. Research in
Experimental Economics; 3. Czech Journal of
Economics and Finance.
Enhancing Competition in Simultaneous
2019/2020
Auctions with Communication Channels
(Scopus Submission)
UPDATE 2015: Vzhledem k časové náročnosti
procesu ekonomických experimentů plánuji
zaslání příspěvku s předpokládaným názvem
„Enhancing Competition in Simultaneous
Auctions with Communication Channels“ do
IES WP a zároveň do časopisu v databázi
Scopus až na 3. Ročník studia. V případě velmi
pozitivního hodnocení z IES WP verze
plánujeme zaslání nejdříve do známého
časopisu Experimental Economics. V případě
zamítnutí v tomto časopise nebo v případě méně
pozitivního hodnocení v IES WP pak zašleme
článek do následujících časopisů: 2. Journal of
Economic Behavior & Organization; 3.Research
in Experimental Economics.

Plnění dle
studenta
---

Splněno
dle SIS
---

---

---

Komentář ročního hodnocení
V uplynulém akademickém roce jsem pracoval
převážně na jiném výzkumu, na projekt
Enhancing Competition in Simultaneous
Auctions with Communication Channels mi
bohužel nezbýval dostatek času, proto je tento
stále v rozpracovaném stavu. Vzhledem k tomu,
že tento projekt je poslední částí mojí disertační
práce, plánuji aktuálně jeho dokončení ve
výhledu dvou let, abych se mohl přihlásit k malé
obhajobě.
Splnění této povinnosti formálně odsouvám na
následující akademický rok.

Duplicitní povinnost? Předpokládám, že tato
povinnost by se měla vztahovat k IES WP
daného článku. Komentář k tomuto projketu
(viz. scopus submission): V uplynulém
akademickém roce jsem pracoval převážně na
jiném výzkumu, na projekt Enhancing
Competition in Simultaneous Auctions with
Communication Channels mi bohužel nezbýval
dostatek času, proto je tento stále v
rozpracovaném stavu. Vzhledem k tomu, že
tento projekt je poslední částí mojí disertační
práce, plánuji aktuálně jeho dokončení ve
výhledu dvou let, abych se mohl přihlásit k malé
obhajobě.
Splnění této povinnosti formálně odsouvám na
následující akademický rok.

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

Výsledné hodnocení plnění plánu
Typ
Shrnutí studenta

Komentáře a hodnocení
V akademickém roce 2017/2018 mi byl vydán článek „Collusion in Multi-Object Auctions: Experimental Evidence“ v časopise
Eastern European Economics (IF 0.29, DOI: https://doi.org/10.1080/00128775.2017.1394161), čímž jsem splnil publikační
povinnost.
V březnu 2019 mi byl prodloužen projekt GAUK (848 217) i na rok 2019. Součástí tohoto projektu jsou experimenty v oblasti
simultánních aukcí, které by měly vyústit v článek „Enhancing Competition in Simultaneous Auctions with Communication
Channels.“ Zpracování komentářů hodnotitelů panelu GAUK a připomínek dalších výzkumníků (např. v rámci výzkumných
seminářů při KIE VŠE) provedení experimentů prodlužuje. Pokračování experimentů plánujeme na jaro/podzim 2019, dle
dostupnosti vhodného vzorku subjektů. Tento projekt je bohužel značně dlouhodobý.
Na konci roku 2018 mi byl v IES WP řadě (40/2018) vydán článek s názvem "Individual Discount Rates: A Meta-Analysis of the
Experimental Evidence." V meta-analýze syntetizuji diskontní faktor z dostupných experimentálních studií časových preferencí.
Článek jsme 2.4.2019 zaslali do prestižního časopisu American Economic Journal: Applied Economics.
V lednu 2019 jsem složil SDZ. Termín malé obhajoby disertační práce závisí na publikaci meta-analytického článku a na dokončení
experimentálního projektu do stavu použitelného pro disertační práci. Aktuální odhad je 1-3 roky.
Návrh školitele
Jindřich Matoušek plní studijní plán: má hotové 2 články z dizertace, jeden z nich publikovaný v impaktovaném časopise, druhý
nyní under review v Economic Journal (a bez ohledu ma výsledek zde bude nepochybně publikován v dobrém mezinárodním
časopise). Jindřich má za sebou také státní doktorskou zkoušku. Nyní by měl napnout všechny síly k tomu, aby realizoval poslední
experiment, sepsal článek a mohl odevzdat dizertaci. Rád bych, aby Jindřich plánoval dizertaci obhájit do konce roku 2020, protože
to je zcela realistické a další zdržení by bylo zbytečné.
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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Školitel/ka

Student/ka

doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.

Mgr. Jindřich Matoušek

09.05.2019

08.05.2019

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 26.09.2019
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

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

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

03.10.2019

03.10.2019
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UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Dodatek č. 2 ID plánu 10867
za akademický rok 2018/2019
k individualnímu studijnímu plánu schválenému oborovou radou dne: 26.09.2019
Jméno studenta/ky doktorského studijního programu: Mgr. Jindřich Matoušek
Narozen/a: 11.5.1988, Hradec Králové

Typ
Publikace

Změny individuálního studijního plánu (nová studijní povinnost, zrušená studijní povinnost, změna termínu splnění
studijní povinnosti)
Vzhledem k nynější možnosti financování výzkumu z přijatého grantového projektu GAUK plánuji zaslání článku
„Enhancing Competition in Simultaneous Auctions with Communication Channels“ do IES WP a zároveň do časopisu v
databázi Scopus na 4. Ročník studia. V případě velmi pozitivního hodnocení z IES WP verze plánujeme zaslání nejdříve do
známého časopisu Journal of Economic Behavior & Organization. V případě zamítnutí v tomto časopise nebo v případě
méně pozitivního hodnocení v IES WP pak zašleme článek do následujících časopisů: 2. Research in Experimental
Economics; 3. Czech Journal of Economics and Finance.

Publikace

UPDATE 2015: Vzhledem k časové náročnosti procesu ekonomických experimentů plánuji zaslání příspěvku s
předpokládaným názvem „Enhancing Competition in Simultaneous Auctions with Communication Channels“ do IES WP a
zároveň do časopisu v databázi Scopus až na 3. Ročník studia. V případě velmi pozitivního hodnocení z IES WP verze
plánujeme zaslání nejdříve do známého časopisu Experimental Economics. V případě zamítnutí v tomto časopise nebo v
případě méně pozitivního hodnocení v IES WP pak zašleme článek do následujících časopisů: 2. Journal of Economic
Behavior & Organization; 3.Research in Experimental Economics.

Jiné
Jiné
Jiné

Oponentury BP a DP
Studijní dokumenty
Obhajoby

Školitel/ka

Student/ka

doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.

Mgr. Jindřich Matoušek

09.05.2019

08.05.2019

původní
plánovaný
termín*
2018/2019

nový
termín
splnění*
2019/2020

2018/2019

2019/2020

-------

2019/2020
2019/2020
2019/2020

Schváleno oborovou radou doktorského studijního programu (oboru) dne: 26.09.2019
Předseda oborové rady

Garant studijního programu

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

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

03.10.2019

03.10.2019

* 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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