
II. Obhajoba doktorské disertační práce

Komise pro obhajobu doktorské disertační práce schválena ve složení: 

předseda: prof. PhDr. Marek Waic, CSc. 
členové: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc. 

prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 
doc. PhDr. Vladimír Siiss, Ph.D. 
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. 

Oponenti: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. 
doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. 

Zápis o obhajobě dokto�sk� disertační práce na téma Sporting immigrants and their effect on

�P?rt gr�wth and p�pulanty m a cult�re: A case study in Czech basketbal!. (Sportovní imigranti a
JeJ1ch vhv na rozvoj sportu a populanty ve společnosti: studie českého basketbalu) 

dne 17. ledna 2013 v 10.00 hod. 
Průběh obhajoby (prezentace, otázky a odpovědi): 
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HLASOVANI 

Celkový počet členů komise: 
Počet odevzdaných hlasů kladných: záporných: 

Přítomno členů komise: 
neplatných: 

Komise v tajném hlasování rozhodla o 

Podpis předsedy kom��::

čšn n

-
cú

�
čšné obhajobě doktorské disertační práce. 

Podpisy členů komise: 

Podpis školitele: 


