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Zópis
ze zasedání komise pro obhajobu disertační próce

na Fakultě ekonomiclaé ZČU v Plzni

Jméno a příjmení dolctoranda: Ing. Eliška Vildovó datumkonání 31. 03. 2016

Téma DisP: Spokoienost zókazníka _ předpoklad efektivního řízení podniku cestovního ruchu

Veře.iná část:
o Představení komise a stručné představení studentky školitelkou včetně přeětení jejího životopisu.
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o Následovalo min. vystoupení doktorandky, ve kterém seznámila přítomné s obsahem disertační ptáce.
o oponenti doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. a prof' Irrg. Hana Loš'táková, CSc. sezniámili komisí se s{ými posudky

doktorandce.

Doktorandka odpovídala na dotazy oponentů:

otázky byly zodpovězeny: *)

o V následné diskusi položili otázky tito ělenové komise:
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DokÍorandka odpovídala na dotazy :

Ano

Veře.iná část:
o Zétnam z diskuse zvďejné ěásti k obhajobě k disertaění práci.
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Stručný zápis:
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o V neveřejné ěásti obhajoby zhodnotili ělenové komise disertační práci a jeji obhajobu.

o Komise na pokyn předsedy přistoupila k tajnému hlasování, které skončilo s následujícím ýsledkem:

Stanovisko komise k udělení akademického titulu ,,dolctor
- celkoý počet členů komise s hlasovacím právem:

- počet přítomných členů s hlasovacím právem:

- odevzdáno hlasů: - kladných . .. . }

- záporných

- neplatných

Komise tajným hlasováním rozhodla, že Ing. Eliška Vildová obhájila - neobhájila *)

disertační práci a uděluje - neuděluje mu akademiclq) titul ,,doktor,, (ve zkratce ,,Ph.D.,,)
v doktorskérn studijním programu ,,Ekonomika a management6., ve studijním oboru

,,Podniková ekonomika a management,,.

Podpisy členů komise:
doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

prof. Ing. Jan Macek, CSc.

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

doc. lng. Jiří Skalický' CSc.

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D.

doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. (oponent)

prof. Ing. Hana Lošťiková, CSc. (oponentka)
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V Plzni dne 31. 03.2016

*) vybrané hodnocení zakroužkujte

Stručné áodnocení:
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Úroveň DisP:
vyhovující vyhovující s připomínkami nevyhovující

předseda komise


