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Zápis
ze zasedání komise pro obhajobu disertační práce

na Falcultě ekonomické ZČ(I v Plzni

Jméno a příjmení doktoranda: Ing. Michal Mičík datumkonání 9.3.2018

Veřqiná část:
o Představení komise a stručné představení studenta školítelem včetně přečtení jeho životopisu.

Následovalo zu min. vystoupeď doktoranda, ve kterém sezrrámil přítomné s obsahem disertaění práce.
oponenti doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. a doc. Ing. Václav Stříteslcý, Ph.D. sezrámili komisi se sými posudky a
poloŽili otázky doktorandovi.

Poznámky: /'l-e futa!/t{ funNr ,,r|(/-] ttlr,r'kli/Q/ p/:/ť,,/8/o, rL lli'r,/,r1r.rl,/ď ř/ers
klFil(c ral /.y2tya/a, ,',ktl ť'/d r,/l, tfrlla/'' /('f4. v/r,t11{ (/ i/q/n/ /qnn(,
s /tt l//tl, ,{,/ u FL/ař)lt' ň-tlly7l/ (r r//r' ďítir;4l44, ,1, 't'y')tr/,b" 4rn-
b r /i tt tlq?/;a,

a

a

i t,,ltJ ra/il yi

, .n), /,. .)

ď/"

(/,

í(/

v

'al1U ///ť'fÚ;lJ(t ''uiaŽ 
ir,2/r;ir- / t/h oÍ/eri, 'lrťu'/ tryrlítlnl / G' (Tú/rpp.'741r,

'y'tht tto/n1 y2I
,rrí nn,/t/r{. ,,hto,rhcrgail "or}i,6 'it,7po^l,!zuí;,vu/'lrat7'o27 1"cr/1/'/ld't

;";ff' /:ťI,Il:' Í?,,,!iÍ' ;ťíi{', r n/E,u yl a,,' ň( ri ryor/ Ž,í(( rj 
| (%,,t: nu

1x47tfi/clo7nť- l ci;'ť ' 'ir/,;;1;) 
ú, ,'r, /r, ,ltlltr,r,,// Č// ( 1ra cb int Q' l vtn//4t

niata, xall,iw jrud;''pr)iii p;/ť,;a/ jr' l't\l1ri* //?i/,t[a, fltlrÚrlxl" pr; tdzhí,tl' -n-'''] "' (/ ', 
,,ri,r,Íť',:fr.r:ffÍí,Í:';r':Íí',,!,,';i,:;, 

lril,ť'r ,,hroŽ7tr,f lrUte,#n/hfr/t
? tvnltt,t u /{
!t,ň,tnt'1rt,'44r.yk(/Ct4//n/Q/U'lÚ'r'(', , ./ w jlQ / ,tt ^/'-/,'.
1rrrrl/ ynl.dl, ,il;bl;;riair,,hlnvl, |/, zražr/,so,4/a,u //t, ,(ry',/,1lna/ rt'bltd<

{ÍÍjiiii#/ ir, :,rrlÍ ;p;r % ; y;;y#L,7;lÍi ?;:?1{ť'" 
ft c ?n /rť'

iď/

oténky byly zodpovězeny: *)

o ý následné diskusi poloŽil! otázky tito ělenové komise:

Ne

Q)lpfrtt
/eu/-

t tr Ú/a //4 ( t /t/,ť(
tr/}€ 4/a,



v"'"a*v'j vftirrpd' n,r7l/7rě lfulůažl lu ta$ r/l ar Ú/r' / i/l a ,'
I'trrttr

.,\,

DokÍorand odpovídal na dotary:
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Veře.iná část:
o Zántam z diskuse z veřejné části k obhajobě k disertační práci.

Stručný zápis:
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Neveřejná část:

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

o Komise na pokyn předsedy přistoupila k tajnému hlasování, které skončilo s rrásledujícím v}lsledkem:

Stanovisko komise k udělení akademickéha titulu ,,doktor": f
^.ll^r'r', nnžnt žlo-r', Ln-joo o hlnonrrnní- n.Árro-' l- celkový počet členů komise s hlasovacím právem:

- počet přítomných členů s hlasovacím právem:

- odevzdátto ltlasů." - ktadných v

- zóporných q

- neplatných q

Komise lajnýn hlasoyanim rozhtldla, že Ing. MicItaI Mičík GrĎ - neobhdjit *1

rlisertační práci a uděluje - neuděluje mu akademicky titut ,,M' Qe zkratce ,,Ph.D'")
v doktorském studijním programu ,,Ekonomika a management", ve studijním oboru

,, Podnikovd ekonomika a management".

Podpisy členů komise:

doc' RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

prof. Ing. Jan Macek, CSc.

doc. ing. Petr Řehoř, Ph'D. (oponent)

doc. Ing' Václav Stříteský, Ph.D. (oponent)

doc. Ing. Jiří Vacek' Ph.D.

V Plzni dne 9" 3.2018

*1 vybrané hodnocení zakroužkujte

prof. Ing. Lilia Dvořáková' CSc.
předsedlryně komise
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