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Ing. Dalibora Šafaříka

Ing. Dalibor Šafařík zahájil studium doktorského studijního programu „Ekonomika a
management obnovitelných přírodních zdrojů“ v kombinované formě dne 30. 9. 2007 na
Ústavu lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (dále ústav), Lesnické a dřevařské fakulty
MZLU v Brně. Během studia složil předepsané zkoušky dle studijního plánu, dne 9. 12. 2010
úspěšně vykonal státní doktorskou zkoušku, vypracoval a předložil disertační práci na téma
„Současnost a perspektivy trhu energetických štěpek v České republice a možnosti dalšího
odbytu do zemí Evropské unie“. Včetně publikačních a dalších vědeckých a pedagogických
aktivit tak byly naplněny požadavky a podmínky potřebné k ukončení uvedeného doktorského
programu.
V průběhu celého studia se Ing. Šafařík aktivně podílel na výuce ústavu - zejména u
povinných předmětů Ekonomika dřevařského podniku, Podniková ekonomika, Ekonomika
podnikání, Manažerské účetnictví a Finanční řízení v bakalářských a magisterských studijních
programech, a to nejdříve v roli cvičícího a později přednášejícího, zkoušejícího a garanta.
Vzhledem k předchozí - více jak desetileté praxi v oboru lesního hospodářství a dřevařského
průmyslu byl jmenovaný v roce 2008 přijat na částečný úvazek a od roku 2010 na plný
úvazek jako asistent ústavu.
K významným aktivitám Ing. Šafaříka na půdě univerzity patří úspěšné vedení
sedmnácti závěrečných kvalifikačních prací v pregraduálním studiu, a aktivní členství
v programových komisích bakalářských studijních programech Dřevařství, Stavby na bázi
dřeva a magisterském studijním programu Dřevařské inženýrství. Jmenovaný je rovněž
členem komisí pro státní závěrečné zkoušky bakalářských a magisterských studijních
programů. V rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol úspěšně dokončil zavedení nového
předmětu „Obchod se dřívím a dřevařskými výrobky“ a v roce 2011 projekt obhájil.
Relativně obsáhlou oblast zaujímá u Ing. Šafaříka vědeckovýzkumná a publikační
činnost. Je autorem 2 článků a spoluautorem 1 článku v plně recenzovaném odborném
periodiku, autorem 15 a spoluautorem 7 dalších publikací převážně vědeckého charakteru.
Jmenovaný byl rovněž řešitelem a spoluřešitelem 2 specializovaných lesnických a
ekonomických auditů komunálních lesních majetků a podniků. Pravidelně a aktivně se od
roku 2007 zúčastňuje coby stálý člen zasedání Ekonomické komise Odboru lesního
hospodářství České akademie zemědělských věd. Dále se účastnil řady zahraničních
vědeckých konferencí (Itálie, Rumunsko, Slovenská republika, Spolková republika
Německo), kde byl rovněž publikačně aktivní. V roce 2011 byl řešitelem dílčího úkolu,
dílčího záměru 05 „Optimalizace procesů zpracování dřeva a kompozitních materiálů na bázi
dřeva“ a spoluřešitelem dílčího úkolu dílčího záměru 02 „Metodické přístupy ekonomického
hodnocení přestavby smrkových monokultur“ výzkumného záměru „Les a dřevo – podpora
funkčně integrovaného lesního hospodářství“ Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
MSM 6215648902.
Vedle uvedených akademických aktivit je Ing. Šafařík aktivním praktikujícím
soudním znalcem se specializací na ekonomiku lesního hospodářství a těžbu a zpracování
dřeva a dále asistentem auditora.
K řešení vymezeného tématu disertační práce přistupoval Ing. Šafařík od samého
počátku velmi odpovědně. Po celou dobu řešení pracoval samostatně a využíval vlastní více
jak osmileté praktické zkušenosti s předmětnou problematikou. V předložené práci se zabývá
trvale vysoce aktuální problematikou ekonomiky a trhu obnovitelných zdrojů energie se
zaměřením na energetickou štěpku. Dle mého názoru se autorovi podařilo naplnit cíle práce a

práce vysoké úrovně je teoretickým i praktickým přínosem vědního zaměření a dobrým
základem pro další výzkum v této oblasti.
Na základě uvedených skutečností doporučuji práci k obhajobě a navrhuji, aby
po úspěšném obhájení byl Ing. Daliboru Šafaříkovi udělen akademický titul
philosophiae doctor (ve zkratce Ph.D.)

V Brně dne 26.4. 2013
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.,
školitel a vedoucí disertační práce

