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ze zasedání komise pro obhajobu disertační práce

na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni

Jméno a pŤíjmení doktorandlql: Ing. PeÍra Taušl Prochtízkovtí datum konání: 13. 03. 2012

Téma DisP: Podnikatelslcj, inkubtÍtor jako ndstroj podpory maáho a stíedního podnikdní
Vežeind část:
o PŤedstavení komise a stručné pŤedstavení studentky pŤeětením jej ího životopisu.

Poznámky: PŤesedající prof" Jáč pŤedstavil členy komise a školitel doc. Vacek pŤedstavil doktorandku.

Na základě prezenční listiny'by|o shledáno, Že sloŽení komise odpovídá stanovenympoŽadavkrim a komise je
usnášeníschopná.

o Následovalo 25 min' vystoupení doktorandky, ve kterém seznámila piítomné s obsahem disertační práce.
. oponenti doc. Ing. Jitka Srpovti, CSc. a doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D' seznámili komisi se svjmi posudky a

položili otrízky doktorandce '
Poznám}y: oponenti sezrrámili komisi se svrjmi posudky
doc. Srpová: problémy: mal;/ počet respondentú, obtížnost zÍskání tldajú o klienlech (stávajících i minuljch); práce obsahuje
doporučení ke zlepšení současného staw.
doc. Horejc: pŤínos ke standardizaci terminologie, doporučenÍ ',best practices..' Univerzitní prostŤeď _ dúleátost
poclnikatelského pŤístupu.

otázky byly zodpovězeny: *) Ano Ne

Pozrámky:
doc. Horejc: vyjasnění pojmu ,,inkubátor.. a zp sobu v'./běru zvolen;/ch objektri vyzkumu _ je odrazem současné situace,
služby inkubátoru poskyfují i VTP a další subjekty.
Jak sledovat absolventské firmy: velice obsáhlé téma na samostatnou práci. PotŤeba zqlšení kvality práce inkubátoru _

omezena dostupností prostŤedkri.
doc" Srpová: politiky podpory _ zvyšování image a povědomí o funkcích inkubátorťr; soustŤedění na služby, ne Samotné
developerské projekty; zajištění zdroj pro seed a venture kapitál; regionální dimenze podpory podnikání.
Rozdíly mezi EU a USA: EU - veŤejné, USA _ Soukromé zdroje; UsA _ rozvinutější služby (mentoring, evaluace)

. Školitel doc. Ing. Jiží Vacek,Ph.D. seznámil komisi Se svym hodnocením doktorandky.

Poznámky: Škofitel stručně shrnul pruběh studia doktorandky a v,.isledky dosažené v pruběhu studia. Kladně hodnotil
schopnost doktorandky vyrovnat se se změnami v prriběhu studia (změna školitele, upŤesnění témafu), práci s pŤeváŽrě
zahraniěními zdroji i pŤístup k vlastnímu vyzkumu. Práce se zabyvázatimv ČR ojedinělfm pŤísfupem k aktuální
problematice podnikatelsklch inkubátorri.

. V nasledné diskusi položili otázky tito členové komise: vizpŤiložené lístky
prof. Jáě, prof. Leeder, prof. Vostracky, doc.Srpová

otázky byly zodpovězeny: *)

PomáÍnky:
. Prof. Jáě - financování - odpověď: v regionech rrizné, zatím nejlepší situace v Jihomoravském t<raji,

rosloucí poěet inovačních voucherri
. Prof. Leeder - pŤežívríní inkubovan;ch firem: zatím se sleduje pŤedevším poěet vytvoŤenjch pracovních

míst. Vhodnost ,,univerzitní Íirmy.. _ prof. Vostrach.i: spin.offfirmy; prof. Jáč _ z,kušenosti z Liberce
(nanotextilie)

o Prof. VostrackÍ _ proč nízké požadavky na IPR? Inkubátory nemají vlastní kapacity, outsourcing
pÍík|ady inovativních firem v regionu

o Doc' Srpová: VŠE _ soutěže podnikatelskjch nápadri; inventriŤ inkubátorú ajejich služeb (za lcjm jít)
o Dr. Jermáč: ce|kové srovnání inkubátoru - ty zkoumané v prríci mají stanovené cíle, snaži se; některé mají

nedostateěné kapacity (ČVUT)



O V neveŤejné časti obhajoby zhodnotili členové komise disertačni práci a její obhajobu.

stručné zhodnocení:
Komise hodnotí kladně pŤístup doktorandky ke zpracovávanému tématu, formální i obsahovou stránku práce.
Doktorandka zodpověděla jak dotazy oponentri, tak dodatečné otázky člen komise.

Úroveř DisP:
vyhovující vyhovující s pŤipomínkami nevyhovující

o a pŤistoupili k tajnému hlasováni, které skončilo s následujícím qfsledkem:
Stanovisko komise k udělení akademickeho titulu ,,doktor,,:
- celkoui;,počet člen komise s hlasovacím právem:

- počet pŤítomnych člen s hlasovacím právem:

- odevzdáno hlas .. -:, 'kladnych ...,..7

- zápornych

- neplatnych 0

0

Komise tajnym hlasováním rozhodla, že Ing. Petra TaušI ProchtízkovtÍ obhájila - neobhájila *)

disertační práci a uděluje - neuděluje jí akademiclql titul ,,doktor,, (ve zkratce ,,PIt.D.,,)
v dohorském studijním programu ,,Ekonomika a management,,, ve studijním oboru
,,Podnikov ekonomika a manogement".

Podpisy členri komise:

prof. Ing. Edvard Leeder, CSc.

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

PhDr. Milan JermáŤ, Ph.D.

doc. Ing. JiŤí Skalick;f, CSc.

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

prof. Ing. Zdeněk Vostracky, DrSc., dr. h. c.

doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (oponent)

doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. (oponentka)

V Plzni dne 13. 03. 20t2

*) vybrané hodnocení zalvoužkujte


