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Příslušné hlavní agendy:
• Institucionální financování vědy a výzkumu
• Externí financování vědy a výzkumu
• Hodnocení vědy (vnitřní i vnější)
• Juniorní věda, doktorské studium
• Vědecké institucionální spolupráce

Profesní životopis:
Vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií FSV UK, kde nyní vyučuje ekonometrii, datovou analýzu a data
science. Šest měsíců též působil jako výzkumník na Warwick Business School. Ve svých pětatřiceti letech se stal jedním
z nejmladších profesorů ve společenských vědách na Univerzitě Karlově. Výzkumně se aktuálně zabývá primárně
kryptoaktivy/kryptoměnami, dále pak širokou paletou primárně finančních a energetických témat. Dle různých žebříčků
je aktuálně nejcitovanějším společenskovědním výzkumníkem působícím v Česku.

Pracovní zkušenosti:
• od 2022 – prorektor Univerzity Karlovy pro vědeckou a tvůrčí činnost
• 2018 až 2022 – proděkan pro studijní záležitosti FSV UK
• od 2020 – profesor ekonomie na Institutu ekonomických studií FSV UK
• od 2018 – vedoucí vědecký pracovník ÚTIA Akademie věd ČR
• 2014 až 2015 – vědecký pracovník, Warwick Business School, University of Warwick

Dosažené vzdělání:
• 2020 – profesor (ekonomie, UK)
• 2016 – docent (ekonomie, UK)
• 2013 – Ph.D. (ekonomie, FSV UK)
• 2004 až 2010 – Bc., Mgr., PhDr. (ekonomie, FSV UK)

Výuková činnost:
Vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK (ekonometrie, datová analýza, data science); vedoucí, školitel či
konzultant 71 bakalářských, 36 magisterských a 2 dizertačních prací.

Zahraniční stáže:
2014 až 2015 – šestiměsíční research fellowship v Behavioural Science Group na Warwick Business School
2011 – krátkodobý výzkumný pobyt na University of California, Berkeley

Publikační a tvůrčí činnost:
97 publikací ve Web of Science, WoS h-index 28 (3504 citací)
7 Highly Cited Papers (Web of Science, Clarivate)

Vybrané granty:
• 2020 až 2022 – řešitel, GA ČR, „Cryptoassets: Pricing, interconnectedness, mining and their interactions“
• 2017 až 2019 – řešitel, GA ČR, „Multifractal analysis in finance: Extreme events, portfolio and risk management,

and market complexity“
• 2014 až 2017 – řešitel, GA ČR, „Bivariate long memory of financial time series“
• 2014 až 2016 – člen řešitelského týmu, FP7 EC, „FINMAP Financial Distortions and Macroeconomic Performance:

Expectations, Constraints and Interaction of Agens“
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• 2013 až 2015 – člen týmu, Research Councils UK, „Big Data, Innovations and New Business Models“

Vědecký profil (ORCID):
  https://orcid.org/0000-0003-4843-9373

Osobní stránky:
  https://ies.fsv.cuni.cz/en/staff/kristoufek

Motto:
„Korelace není kauzalita.“
Zájmy, koníčky:
Hledání času na zájmy a koníčky. Ale má slušnou sbírku cenných, méně cenných a bezcenných karet Magic: The
Gathering a digitálních tokenů.
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