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Zápis
ze zasedání komise pro obhajobu disertační práce

na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni

Jméno a př íj m ení d o h o r an d a;-!ryr'!g1fu! an e,! B k datum konání: 8. 12. 2017

Téma DisP. Wiy organizací desti

Veře-iná část:
o Představení komise a stručné představení studenta včetně přečtením jeho životopisu.
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20 min. lystoupení doktoranda, ve kterém seznámil přítomné s obsahem disertační práce.
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o V následné diskusi položili otázlq tito členové komise:
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Neveřejná část:
o V neveřejné části obhajoby zhodnotili členové komise disertační práci ajeji obhajobu.

o Komise na pokppředsedy přistoupila k tajnému hlasování,
Stanovisko komise k udělení akademického titulu ,,doktor"
- celkový počet členů komise s hlasovacím právem:

které skončilo s následujícím ýsledkem:

- počet přítomných

- odevzdáno hlasů:

členů s hlasovacím právem: 6

- kladných

- záporných

- neplatných

í

7

Komise tajným hlasováním rozhodla, že Ing. Petr Janeček Gii;;> neobhajil *)

disertační práci a uděluje - neuděluje mu akademictql titul ,,do-ktT7n(ve zkratce ,,Ph.D.")
v doktorském studijním programu ,,Ekonomika a management", ve studijním oboru
,,Podniková ekonomika a milnagement".

Podpisy členů komise:

prof. Ing. Josef Basl, CSc.

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

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

doc. PaedDr. Ludvík Eger' CSc.

doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

doc. RNDr. Jití Ježek, Ph.D.

doc. Ing. Ida Rašovská' Ph.D. (oponent)

V Plzni dne 8. 12.2011

*)'vybrané hodnocení zakroužkuj te

prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
předseda komise

Stručné zhodnocení:
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