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Z pis

ze zasedáníkomisepro obhajobu disertačnípráce
na Fakultě ekonomickéZČU v Plzni

datumkonání: 13. 03.2012

doktorandlql: Ing. PeÍra TaušlProchtízkovtí
Jménoa pŤíjmení

TémaDisP: Podnikatelslcj,inkubtÍtorjako ndstrojpodpory maáho a stíedníhopodnikdní
Vežeindčást:
jejíhoživotopisu.
o PŤedstavení
pŤedstavení
komisea stručné
studentkypŤeětením
prof" JáčpŤedstavilčlenykomise a školitel doc. Vacek pŤedstavildoktorandku.
Poznámky: PŤesedající
Na základě prezenčnílistiny'by|o shledáno, Že sloŽeníkomise odpovídá stanovenympoŽadavkrima komise je
usnášeníschopná.

o
.

práce.
Následovalo 25 min' vystoupenídoktorandky,ve kterémseznámila piítomnés obsahemdisertační
oponenti doc. Ing. Jitka Srpovti, CSc. a doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D' seznámili komisi se svjmi posudky a
položili otrízkydoktorandce'

Poznám}y: oponenti sezrrámili komisi se svrjmi posudky
doc. Srpová: problémy:mal;/početrespondentú,
obtížnost
zÍskánítldajúo klienlech (stávajícíchi minuljch); práce obsahuje
doporučení
ke zlepšenísoučasného
staw.
doc. Horejc: pŤínoske standardizaciterminologie,doporučenÍ
',bestpractices..'Univerzitní prostŤeď_ dúleátost
poclnikatelského
pŤístupu.

otázky byly zodpovězeny:*)

Ano

Ne

Pozrámky:
doc. Horejc: vyjasněnípojmu ,,inkubátor..a zp sobu v'./běruzvolen;/chobjektri vyzkumu _ je odrazemsoučasné
situace,
službyinkubátoru poskyfují i VTP a dalšísubjekty.
Jak sledovat absolventskéfirmy: velice obsáhlétémana samostatnoupráci. PotŤebazqlšeníkvality práce inkubátoru_
omezena dostupnostíprostŤedkri.
doc" Srpová: politiky podpory _ zvyšováníimage a povědomío funkcích inkubátorťr;soustŤedění
na služby,ne Samotné
developersképrojekty; zajištěnízdroj pro seed a venture kapitál; regionální dimenze podpory podnikání.
Rozdíly mezi EU a USA: EU - veŤejné,
USA _ Soukromézdroje;UsA _ rozvinutějšíslužby (mentoring,evaluace)

.

Školiteldoc. Ing. Jiží Vacek,Ph.D. seznámil komisi Se svym hodnocenímdoktorandky.
Poznámky: Škofitelstručněshrnul pruběh studia doktorandky a v,.isledkydosaženév pruběhu studia. Kladně hodnotil
schopnostdoktorandky vyrovnat se se změnami v prriběhu studia (změna školitele,upŤesněnítémafu),práci s pŤeváŽrě
zahraniěnímizdroji i pŤístupk vlastnímuvyzkumu. Práce se zabyvázatimv ČR ojedinělfm pŤísfupemk aktuální
problematicepodnikatelsklch inkubátorri.

.

V naslednédiskusi položili otázky tito členovékomise: vizpŤiloženélístky
prof. Jáě, prof. Leeder, prof. Vostracky, doc.Srpová

otázky byly zodpovězeny:*)
PomáÍnky:
. Prof. Jáě - financování- odpověď: v regionechrrizné,zatímnejlepšísituacev Jihomoravskémt<raji,
rosloucípoěet inovačníchvoucherri
. Prof. Leeder - pŤežívríní
inkubovan;ch firem: zatímse sledujepŤedevším
poěetvytvoŤenjchpracovních
míst.Vhodnost ,,univerzitníÍirmy.._ prof. Vostrach.i:spin.offfirmy; prof. Jáč_ z,kušenosti
z Liberce
(nanotextilie)
o Prof. VostrackÍ _ pročnízképožadavkyna IPR? Inkubátorynemajívlastníkapacity, outsourcing
pÍík|ady
inovativníchfirem v regionu
o Doc' Srpová:VŠE_ soutěžepodnikatelskjchnápadri;inventriŤ
inkubátorú
ajejich služeb(za lcjmjít)
o Dr. Jermáč:ce|kovésrovnáníinkubátoru- ty zkoumanév prrícimajístanovenécíle,snažise; některémají
nedostateěné
kapacity (ČVUT)

O

častiobhajoby zhodnotili členovékomise disertačnipráci a jejíobhajobu.
V neveŤejné

zhodnocení:
stručné
Komise hodnotíkladněpŤístup
doktorandkyke zpracovávanému
tématu,formálníi obsahovoustránkupráce.
Doktorandkazodpovědělajak dotazyoponentri,tak dodatečné
otázky člen komise.
Úroveř DisP:

o

vyhovujícís pŤipomínkami

vyhovující

nevyhovující

a pŤistoupilik tajnémuhlasováni, kteréskončilos následujícímqfsledkem:

Stanovisko komise k uděleníakademickehotitulu ,,doktor,,:
- celkoui;,počet
člen komise s hlasovacímprávem:
- početpŤítomnychčlen s hlasovacímprávem:
- odevzdánohlas .. -:,'kladnych

...,..7

- zápornych

0

- neplatnych

0

Komise tajnym hlasováním rozhodla, že Ing. Petra TaušIProchtízkovtÍ
obhájila - neobhájila *)
jí
disertačnípráci a uděluje neuděluje akademiclql titul ,,doktor,, (ve zkratce ,,PIt.D.,,)
v dohorském studijnímprogramu ,,Ekonomika a management,,, ve studijním oboru
,,Podnikov ekonomika a manogement".
Podpisyčlenrikomise:

prof.Ing.EdvardLeeder,CSc.
doc.Ing.Milan Edl, Ph.D.
PhDr. Milan JermáŤ,
Ph.D.
doc.Ing.JiŤíSkalick;f,CSc.
doc.Ing.Emil Vacík,Ph.D.
prof.Ing.ZdeněkVostracky,DrSc., dr. h. c.
doc.Ing.JanHorejc,Ph.D. (oponent)
doc.Ing.Jitka Srpová,CSc. (oponentka)

V Plzni dne13.03.20t2

*) vybranéhodnocenízalvoužkujte

