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Z p is
ze Zasedání komise pro obhajobu disertační práce

na Fakultě ekonomické zČu v Plzni

Jméno a pŤíjmení doktoranda: Ing. ran Petrtvl

Téma DisP.. Vvuž.ití e-business pro dozažení konkurenční v, hodv podnik

datum konání: 75. 77. 2013

VeŤejná část,.
. PŤedstavení komise a stručné pŤedstavení studenta pŤečtením jeho životopisu.

o Následovalo L{ min- wstoupení doktoranda, ve kterém seznárnil piítomné s obsahem disertaění práce.
. oponenti doc,,Ing. Milan EdL Ph.D. a doc.RNDr.Pelra Poulová,Ph-D. senátmi|ikomisi se svjmi posudky

doktorandovi.

otázky byly zodpovězeny: *)

. Skolitel doc. PaedDr.Ludvík Eger, CSc. seznámil komisi se svym hodnocením doktoranda.
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. V následné diskusi položili otázky tito členové komise:
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NeveŤejná část:
. V neveŤejné části obhajoby zhodnotili členové komise disertačni práci a jeji obhajobu.

Stručné zhodnocení:
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Úroveř DisP: '/---
vyhovující / vyhovující s pŤipomínkami nevyhovující

o a pŤistoupili k tajnému hlasováni, které skoněilo s následujícím qisledkem:

Stanovisko komise k udělení akademického titulu ,,dohor,,:
- celkovy počet člen komise s hlasovacím právem.'

- počet pŤítomnych člen s hlasovacím právem:

- odevzdáno hlas kladnych

- zápornych

- neplatnych

Komise tajnym hlasováním rozhodla, že Ing. Jan Petrtyl obhájil - neobhájil *)

disertační práci a uděluje - neuděluje muí akademiclE titul ,,doktor,, (ve zkratce ,,Ph.D.,,)
v dohorském studijním programu ,,Ekonomika a management,,, ve studijním oboru

,,Podnikov ekonomika il management".

Podpisy členri komise:

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. (oponent)

doc. Ing. Petr Cimler, CSc.

prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. .)

doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. (oponentka)

doc. Ing. JiŤí Skalicky, CSc.

doc. Ing. JiŤí Vacek, Ph.D.
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prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
pŤedseda komise

V Plzni dne 15. I 1 .2013

*) vybr ané ho dno cení z altr oužkt[ t e


