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Zápis
ze Zasedání komise pro obhajobu disertační práce

na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni

Jméno a příjmení doktoranda: Ins. Hana Kunešova datumkonání 24. 11. 2017

Téma DisP: Vývoi B2C

Veřejná část:
o Představení komise a struěné představení studentky školitelem včetně přečtení jejího Životopisu.

Následovalo L0 min. vystoupení doktorandky, ve kterém seznámila přítomné s obsahem disertační práce.

. oponenti doc. Ing' Lenka Fojtíková' Ph.D. a doc. Lrg' Petr Suchánek, Ph.D. semámili komisi se svj'mi posudky

a položili otázky doktorandce.
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Doktorandka odpovídala na dotazy :
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Veřejná část:
o Zántamz diskuse z veřejné ěásti k obhajobě k disertační práci.

Stručný zápis:
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Neveře.iná část:

o V neveřejné části obhajoby zhodnotili členové komise diser1ační práci a její obhajobu.

o Komise na pokyn předsedy přistoupila k tajnému hlasování, k1eré skončilo s následujícím výsledkem:

Stanovisko komise k udělení akndemického titulu ,,doktor":
- celkový počet členů komise s hlasovacím próvem:

- počet přítomných členů s hlasovacím pravem:

- odevzdáno hlasů: - kladných ?

- záporných

- neplatných
0

Komise tajným hlasováním rozhodla, že Ing, Hana RunešovtÍ ffii;,;1 neobhájila *)

disertačni práci a uděluje - neuděluje mu akademictE titul,,dokňvwkrarce ,,Ph.D.")
v doktorském studijním programu ,rEkonomika a management", ve studijním oboru

,,Po dniková ekonomika a management".

Podpisy členů komise:

doc. Ing' Lenka Fojtíková' Ph.D. (oponent)

doc. RNDr. Mikuláš Gangur' Ph.D.

doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.

prof. Ing. Jan Macek, CSc.

doc. Ing. Jiří Skalický, CSc.

doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (oponent)

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

VPlzni dne24.II.2017
*) vybrané hodnocení zaboužkujte

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
předsedlqlně komise
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