
Usnesení 
ze 7. zasedání vědecké rady Ekonomické fakulty TUL  

dne 23. 05. 2019 
 
 
Účast členů VR EF:   
Celkem členů VR: 30, z toho 23 přítomných a 7 nepřítomných dle prezenční listiny. Vědecká rada byla 
usnášeníschopná. 
 
 
1) Habilitační řízení Ing. Jakuba Dyntara, Ph.D., Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze 
 
 

 Volba skrutátorů:  prof. Ing. Petr Doucek, CSc.  
 doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.  
  

Hlasování: 21 členů pro, navrhovaní 2 skrutátoři se zdrželi hlasování. Skrutátoři byli 
schváleni. 

 
 Habilitační řízení bylo zahájeno na vlastní žádost uchazeče dne 31. 8. 2018. 
 
 Na základě usnesení vědecké rady Ekonomické fakulty TUL ze dne 18. 10. 2018 byla jmenována 

habilitační komise ve složení: 
 Předseda: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Katedra logistiky, kvality a automobilové techniky, 
                                                                       ŠAVŠ 
 Členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D., Ekonomická fakulta TUL 

  prof. Ing. Ivan Gros, CSc., Ústav ekonomiky a managementu VŠCHT Praha, Vysoká  
                                        škola logistiky 
  prof. Ing. Josef Jablonský, CSc., Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze 
  doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni     

 
Habilitační komise jmenovala oponenty habilitační práce: 

  doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. - Fakulta managementu a ekonomiky UTB Zlín 
  doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 
  prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. - Fakulta výrobných technológií Technická  
                                                    univerzita v Košiciach 

 
 Členka habilitační komise doc. Klára Antlová v zastoupení předsedy habilitační komise 

konstatovala, že habilitant splňuje požadavky a předložil všechny doklady, které jsou podle § 
72 odst. 2 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách, dle Řádu habilitačního řízení TUL ze dne 24. 
5. 2017 a dle Směrnice děkana č. 5/2016, pro zahájení habilitačního řízení nezbytné. 
Habilitační komise na svém zasedání dne 28. 1. 2019 posoudila vědeckou kvalifikaci uchazeče, 
jeho pedagogickou praxi a na základě posudků oponentů zhodnotila úroveň habilitační práce. 
Habilitační komise, na základě výsledků tajného hlasování ze dne 28. 1. 2019, navrhuje 
vědecké radě EF TUL, aby ve smyslu odst. 8, § 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 
byl Ing. Jakub Dyntar, Ph.D., po přednesení habilitační přednášky a úspěšném obhájení 
habilitační práce jmenován docentem pro obor „Podniková ekonomika a management“.  

 
 Habilitační přednáška Ing. Jakuby Dyntara, Ph.D. na téma „Kvantitativní metody používané při 

modelování dodavatelských systémů“ splnila požadovaný limit 25 min.  
 

 V rozpravě k habilitační přednášce vystoupili s dotazy prof. Doucek, prof. Hynek. Habilitant 
reagoval na všechny položené otázky, viz diskusní lístky. 
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 Obhajoba habilitační práce Ing. Jakuba Dyntara, Ph.D. na téma „Návrh a optimalizace 
dodavatelských systémů s využitím dynamické simulace“ splnila limit 15 min. 

 Oponenti doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. a prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. seznámili vědeckou 
radu s podstatnou částí svých posudků. Posudek za omluvenou oponentku habilitační práce doc. 
Ing. Naděždu Klabusayovou přednesla členka habilitační komise doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. 
Všichni oponenti hodnotili habilitační práci jako přínosnou a užitečnou pro teorii i praxi. Všichni ji 
doporučuji k habilitačnímu řízení a na základě úspěšné obhajoby habilitační práce a celkového 
hodnocení pak ve svém písemném vyjádření navrhli udělit Ing. Jakubovi Dyntarovi, Ph.D. 
vědecko-pedagogický titul „docent“ pro obor „Podniková ekonomika a management“.  

 

 Habilitant zodpověděl otázky oponentů. Dílčí výhrady doc. Bobáka, týkající se taxativně 
neuvedených náležitostí metodického přístupu a přínosu pro rozvoj oboru a praxi, habilitant 
zodpověděl ve své přenášce k obhajobě habilitační práce.  V průběhu rozpravy zodpověděl 
otázku, kde charakterizoval svůj názor na rozdíly tradičních pojmů logistický řetězec a logický 
systém a nahrazující pojmy dodavatelský řetězec a dodavatelský systém. Otázky z posudku doc. 
Klabusayové položila doc. Antlové. Autor při obhajobě habilitační práce blíže vysvětlil své 
stanovisko k těmto otázkám:  V kapitole 7.2.2 hledá autor odpovědi na 3 otázky (viz str. 143-
145) a v odpovědi na první z nich uvádí, že dle výstupů simulace bude potřeba 7 pracovníků. O 
jak velkou změnu počtu pracovníků se jedná? K jakým úsporám může dojít?  Dá se pomocí 
Witness provést také ekonomická analýza přínosů nějakého, v monografii uvedeného, příkladu? 
Proč optimalizace materiálových a informačních toků není v práci podložena a zdůrazněna 

případnou výší či úsporou peněžních toků alespoň v procentuálním vyjádření? Prof. Molnár 
požadoval, v rámci obhajoby habilitační práce zodpovědět otázky, které se týkaly přínosu 
dynamické simulace při návrhu a optimalizaci dodavatelských systémů, habilitant zodpověděl 
otázku na silné a slabé stránky navrhnutého všeobecného modelu, který v práci navrhl. 
Oponent upozornil na absenci publikačních výstupů ve Wosu v letech 2016 a 2017 a nenašel 
žádný vysokoškolský učební text v rámci 14leté pedagogické a vzdělávací činnosti. Habilitant 
tuto absenci vysvětlil implementací zkoumaných modelů v praxi. Doplnil také, že je autorem 
několika e-learningových studijních opor. 

 
 Ve veřejné rozpravě habilitant zodpověděl dotazy položené prof. Vacíkem a prof. Douckem. Viz 

diskusní lístky.  
 

 Po skončení rozpravy následovala neveřejná část zasedání vědecké rady a tajné hlasování 
o návrhu habilitační komise.  

 Výsledek tajného hlasování:    

      Počet členů VR EF oprávněných hlasovat:  30  
      Počet přítomných členů VR EF:  23                  
     Odevzdáno hlasů kladných:       20             
     Odevzdáno hlasů záporných:   2     
     Odevzdáno hlasů neplatných:   1     
 

  Usnesení: 
 

Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL se v tajném hlasování usnesla na návrhu 
jmenovat Ing. Jakuba Dyntara, Ph.D. docentem pro obor Podniková ekonomika a 
management v souladu s návrhem habilitační komise a postoupit návrh na jmenování 
docentem rektorovi TUL k dalšímu řízení. 
 
Vědeckou radu po hlasování z důvodů pracovního vytížení opustili tři členové vědecké rady (prof. 

Čapek, Ing. Ficek, prof. Soukup). 
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2) Výroční zpráva Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci o činnosti za rok 
2018  
Vědecká rada obdržela pro informaci Výroční zprávu o činnosti Ekonomické fakulty TUL za rok 
2018. Děkan Žižka vědeckou radu seznámil s hlavními body výroční zprávy, vývojem počtu 
uchazečů o studium, s vývojem počtu studentů a absolventů, se složením a počtem zaměstnanců.  

Konstatoval, že s úbytkem studentů se potýkají všechny vysoké školy ekonomického zaměření, 
kdy hlavním důvodem je demografický pokles. Uvedl přehled výzkumné činnosti na fakultě a 
představil projekty v současné době řešené. Ve svém vystoupení se věnoval cílům zaměřeným na 
internacionalizaci a na podporu studentů a akademiků vyjíždějících do zahraničí na partnerské 
univerzity. Děkan Žižka rovněž představil vědecké radě činnost studentů v rámci rozvoje 
podnikatelských dovedností. V rámci Student Business Clubu byla vyhlášena soutěž o nejlepší 
start-up, do soutěže bylo přihlášeno 21 týmů a 12 týmu postoupilo do závěrečného hodnocení. 

Úspěšná byla letní škola podnikání a soutěž Preciosa Crystal Challenge.  
 

Usnesení: 
 
Vědecká rada Ekonomické fakulty TUL v Liberci projednala a vzala na vědomí Výroční 
zprávu o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity za rok 2018. 
 
Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy přítomných členů Vědecké rady. 
 
 

3) Různé 
 

Děkan Žižka seznámil vědeckou radu s termínem příštího řádného zasedání Vědecké rady EF TUL, 
které se bude konat 28. 11. 2019 od 10.00 hod. v zasedací místnosti EF TUL. Na programu 
jednání bude habilitačního řízení.  
 

 
 

 
            prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.  
           předseda VR EF a děkan EF TUL 

 
 
 
 
Zapsala: Ing. Hawlová 
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