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Zdpis
ze zasedání komise pro obhajobu disertační práce

na Fakultě ekonomické ZČU v Plzni

Jméno a příjmení doktoranda: Ing. Lukdš Kaňka datum konání 9.3.2018

Téma DisP: Strategický management v rozvoii regionů a měst

Veřejná část:
o Představení komise a stručné představení studenta školitelem včetně přečtení jeho životopisu.

Nás1edovalo min. vystoupení doktoranda, ve kterém seznámilpřítomné s obsahem disertační práce.

oponenti doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D' a doc. Ing. Jiří Vacek' Ph.D. seznámili komisi se sými posudky a

položili otázky doktorandovi.
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Doktorand odpovídal na dotazy oponentů:
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Doktorand odpovídal na dotazy:

otázky byly zodpovězeny: *)
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Veře-iná část:
o Zíanam z diskuse zveřejné části k obhajobě k disertační práci.
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Neveřqiná část:

o V neveřejné části obhajoby zhodnotili členové komise disertační práci a jeji obhajobu.

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

Stanovisko komise k udělení akademického titulu ,,doktor"
- celkový počet členů komise s hlasovacím právem:

)

- počet přítomných členů s hlasovacím právem:

- odevzdóno hlasů: - kladných

- zóporných

- neplatných

q
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Komise tqinýn hlasovánín rozhodla. že Ing. LuktÍš Kaňka @ - neobhájit *)

disertační práci a uděluje - neuděluje mu akademiclq,titut ,,dimíoe zkratce ,,Pht.D.")
v doktorském studijním programa ,,Ekonomika a management", ve studijním oboru
,'PodnikovtÍ ekonomiku a management'(.

Podpisy členů komise:
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

doc. PaedDr' Alena Matušková, CSc.

doc. Ing' Jiří Skalický, CSc.

doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. (oponent)

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D. (oponent)

V Plzni dne 9. 3. 2018
*) vybrané hodnocení zakroužkujte

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
předseda komise

Stručné zhodnocení:
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