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Disertační práce je aktuálním a Žádaným příspěvkem k problematice
tvorby a implementace konceptu regionálního managementu' Autor
předkládá kritickou analýzu současného stavu a nabízí vyuŽití
bavorských zkušeností do českých podmínek a identifikuje kIíčové
problémy institucí regionálního managementu V České republice.
objektivně přistupuje k procesu strategického plánování při respektování
bavorských zkušeností a odlišnosti českého prostředí' V práci jsou
uvedeny kritické body procesu uplatňování principů regionálního
managementu v českém prostředí.

a) formální aspekty disertační práce' vyjádření k systematičnosti,
přehlednosti, formální úpravě aiazykové úrovni disertační práce
Práce je logicky a přehledně uspořádaná při respektování pravidel a
norem týkajících se vědecké práce tohoto typu. Jazykové prostředky
jsou vyváŽené, svědčí a vyjadřují odborné schopnosti autora. Text je
srozumitelný vhodně doplněný tabulkami a grafy.

b) obsah disertační práce, vyjádření se k volbě tématu,
metodologickým postupům, kvalitě analýzy a zhodnocení
světového poznatkového fondu v dané oblasti;
Dizertační práce je vhodně členěna a její struktura odpovídá
poŽadavkům. Téma je aktuální a autor se vyjadřuje se k problematice
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regionáln ího managementu . Yychází ze ši rok é základnv l iterární rešerše.
Je uvedeno 75 zdrojŮ převáŽně zahraniční provenience. Autor k této
odborné literatuře přikládá dalších 15 publikací, Ve kteých je

spoluautorem. Svědčí to o dlouhodobém hlubokém studiu zvolené
problemaliky. Základním pilířem jeho přístupu a obohacení znalostí o
regionálním managementu je jeho široce pojaté dotazníkové šetření
doplněné řadou řízených pohovorů. Při analýze dat byla vyuŽita
relevantní škála statistických metod, která výrazně zvyšuje vědeckou
úroveň práce. Výsledky jsou prezentovány a přehledně uvedeny V

grafech a tabuIkách. Empirická část vyuŽívá jak kvalitativní, tak
kvantitativní formu rnýzkumu.Tyto metody jsou vzhledem k povaze
řešené problematiky vhodně zvolené.

c) cíle disertační práce, vyjá{ření se k formulaci stanovených
cílů a k jejich naplnění;
Autor si vymezil jasné a náročné cíle, které shrnul do čtyřech oblastí:
- Vymezit a vysvětlit teoretický koncept regionálního managementu a
jeho charakteristiky;_ An alyzovat stav aplikace konceptu regionálního managementu ve
Svobodném státě Bavorsko;
_ Re alizovat případové studie (příklady dobré praxe) ze
Svobodného státu Bavorsko pro hlubší porozumění moŽností úspěšné
aplikace konceptu regionálního managementu v praxi;

Analyzovat české zkušenosti s myšlenkami regionálního
managementu, identifikovat klíčové problémy a navrhnout jejich řešení
na zál<aac bavorských zkušeností S aplikací konceptu regionálního
managementu.
Tyto cíle vymezují zaměření a náplň jednotliqých kapitol. Jak teoretická
tak praktická část práce je na řešení a analýzu těchto cílů orientována.

d) v případě, Že práce obsahuje formulace hypotéz a jejich
testování, musí obsahovat vyjádření se k relevantnosti přijatých
hypotéz vzhledem k řešenému problému, posouzení kvality a
náročnosti užitého metodického aparátu k jejich testování,
zhodnocení kvality a rozsahu empirického materlálu;
Autor přehledně a srozumitelně uvádí strukturu své disertační práce na

straně 19 (obrázek 1: Struktura disertační práce) a z toho vyplývající
nástroje a metody empirického rnýzkumu. Definice problematiky a

následná tvorba dotazníku vyŽadovala od autora hlubokou orientaci ve

Studentská13 370 05 české Budějovice, Českárepublika T/ +420 555 555 555 F/ +420 555 555 555 www'zf.jcu.cz



V

_ a - Zemědělská Jihočeská univerzita

?E iliiiL.,**. l.:rii$ff:;lí,[t*"-''
Katedra krajinného managementu

zvolené oblasti a je základem úspěšného zvládnutí stanovených cílů. Je
odváŽné porovnávat společenské systémy s odllšnou kulturou i historií.
Najít významné společné aspekty a rozdíly, které by obohatili teorii i

praktické vyuŽití analýzy je velmi obtížné. Výsledky analýzy dat a jejich
interpretace umoŽnili autorovi naplnit cíle práce. Získaná data jsou
vhodně zpracovaná a přehledně zformulovaná do dílčích závěrů. Povaha
získaných dat z kvalitativního qýzkumu vyŽaduje při jejich interpretaci a
analýze odbornou erudici a dlouhodobou zkušenost a vzdělánív oboru.

e) stanovisko k v'ýsledkům disertační práce a původnímu
konkrétnímu přínosu doktorandky / doktoranda, zhodnocení
qýznamu pro obor, posouzení možností dalšího rozpracování
tématu;
Rozsáhlá analýza a velké mnoŽství relevantních dat umoŽnlla autorovi
předloŽlt práci, která vyznamným Žpůsobem přispěje k hlubšímu
pochopení a rozvoji řízení na regionální úrovni. Porovnání bavorského a
českého přístupu k této oblasti umoŽní rozvoj spolupráce a přispěje k
odstranění někteých komunikačních bariér. České straně nastíní moŽné
perspektivní trendy a klíěové body. Jedná se hlavně o tvorbu příznivé
atmosféry spolupráce jednotlit4ých aktérů regionálního prostředí.

0 vyjádření se k publikačním aktivitám doktoranda v souvislosti
s kvalitou díla;
Doktorand uvádí 15 publikací, tři z nich je jeho samostatnou publikací a u
9 publikací je spoluautorem školitel autora. Jedna práce autora je
napsána v německém jazyce.

g) otázky k diskusi v rámcl obhajoby;
Popište další Wvoj aplikace konceptu regionálního managementu V
podmínkách Ceské republiky.
Definujte základní předpoklady vzniku úspěšné spolupráce V
mikroregionu. Nastiňte jednotlivé fáze tohoto procesu.

Protože, obsah práce splňuje poŽadavky kladené na doktorskou
disertační prácl, samotná práce je kvalitní a autor zde prokázal potřebné
znalosti v daném oboru a schopnost vědecky pracovat, coŽ dokazuje mj.
i prezentovaná publikační činnost, hodnotím tuto doktorskou práci kladně
a doporučuji tuto doktorskou práci k obhajobě.
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V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby by| lng. Lukáši Kaňkovi
udělen titul doktor (PhD.) v oboru Podniková ekonomika a management.

sfu-"*lÚL
doc.lng. Ladislav Skořepa, Ph.D.

V Českých Budějovicích 13.1.2018
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