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Charakter práce a přínos autorky 

Práce představuje soubor dříve publikovaných článků s komentářem. Ač jde o publikaci 

sestavenou z článků, je třeba konstatovat, že jde o velmi homogenní tématiku – 

(ekonomické) hodnocení rekreační funkce přírodních území v České republice a 

v zahraničí. Autorství/spoluautorství článků je dostatečně specifikováno. Přínos autorky 

v uvedených publikacích je plně dostačující k jejich využití jako podkladu pro obhajobu 

doktorské disertační práce. 

 

Logická stavba práce 

Jak uspořádání komentáře, tak řazení článků je provedeno logicky. Směřuje od hodnocení 

na územní města (vliv blízkosti rekreační zeleně na cenu nemovitostí v Praze) přes 

hodnocení na úrovni regionů v rámci země (dvě původní studie věnované rekreační 

hodnotě Národního parku Šumava) k hodnocení velkoplošných (českých) rekreačních 

území s významnými přírodními atraktivitami. Metodologicky i obsahově je velmi 

přínosná poslední kapitola/studie zkoumající možnosti přenosů poznatků ze studií 

využívajících metody cestovních nákladů pro hodnocení rekreační funkce krajiny 

v zahraničí do českých podmínek. 

Hloubka provedené analýzy 

Analýzy provedené v jednotlivých článcích jsou dostatečně hluboké a odpovídají zadaným 

cílům. Za analyticky nejnáročnější považuji poslední část – uplatnění meta-analýz pro 

odhad modelu přenosu rekreačních hodnot lesů, ke kterým došli autoři v dalších zemích 

Evropy. 
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Originální prvky 

Na článcích je originální zejména využití příslušných metod výzkumu v České republice. 

Na práci nejvíce oceňuji úsilí a dovednost autorky provádět benefit transfer (transfer 

ekonomických hodnot), což má velký význam budoucího uplatnění zejména v aplikovaném 

výzkumu, například při tvorbě různých metodik pro ekonomické oceňování přírodních 

statků, hodnot ekosystémových služeb a podobně. 

 

Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry 

Dosažené výsledky jsou interpretovány korektně.  

 

Stylistická úroveň práce, pravopis, formální náležitosti 

Stylistická úroveň, formální náležitosti včetně pravopisu jsou velmi dobré. Mj. je to dáno i 

využitím dříve publikovaných textů. 

 

Práce s literaturou 

Autorka prokázala schopnost pracovat s velkým objemem relevantní literatury, zejména 

cizojazyčné. Kromě běžné schopnosti zpracování dosaženého stupně poznání v dané oblasti 

značnou část literatury využila k meta-analýze. 

 

Připomínky/komentáře  

Hlavní koncepční, metodologické, obsahové i technické námitky a náměty relevantní pro 

výslednou verzi práce jsem uplatnil v posudku k „malé obhajobě“ v červenci 2018. 

Zejména se jednalo o přesnější vysvětlení některých základních  pojmů a jejich 

systematiky, doplnění odkazů na literaturu, která tyto pojmy definuje, vyjasnění, zda otázky 

v úvodu práce jsou přehledem hlavních otázek z jednotlivých publikací zahrnutých do 

disertační práce, či zda jdou nad rámec otázek z jednotlivých statí, vysvětlení, jak se 

výzkumné otázky práce vztahují k současnému stavu poznání (v úvodu práce), jakým 

způsobem autorka hlavní výzkumné otázky v práci uchopila (v části „Research aims and 

questions“), a doplnění shrnutí výsledků publikací zahrnutých do disertace, které je 
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zodpovídají (v diskusi práce), porovnání konkrétních výsledků z on-situ výzkumu v ČR 

s výsledky přenosu rekreačních hodnot. 

Mohu konstatovat, že výše uvedené připomínky a náměty byly autorkou kvalitně 

zapracovány do finální verze práce.  

 

Náměty na témata/otázky do diskuse při obhajobě: 

a) Jak je uchopena problematika ekonomického hodnocení přírodních statků a služeb 

v dalších školách ekonomického myšlení? Jaké to má implikace pro praktické 

politiky v dané oblasti?  

b) Jaká je role kvalitativního výzkumu při aplikaci metod uváděných v práci? 

c) Lze logicky vysvětlit, proč obyvatelé Prahy preferují malé plochy zeleně před 

velkými parky? 

Pokud jde o náměty pro další výzkum, lze konstatovat, že některé závěry práce vycházejí 

z diskuse hodnot pro několik málo území, pro něž jsou známy hodnoty jak modelu jednoho 

území (SSM), tak modelu náhodného užitku (RUM), včetně hodnot predikovaných z meta-

analýzy. Pokládám za přínosné v budoucnu zpracovat a publikovat na základě dílčích 

výsledků práce i porovnání hodnot přírodních území, pro něž model jednoho území nebyl 

zpracován, ale jsou známy rekreační hodnoty z modelu náhodného užitku. Jistě lze 

zpracovat i podrobnější vyhodnocení přenosu hodnot v rámci jednotlivých studií v práci, a 

to včetně uvedení konfidenčních intervalů a výpočtů chyb přenosu hodnot. Takováto 

analýza by mimo jiné mohla dále podpořit závěry disertační práce. 

Celkově lze konstatovat, předložená doktorská disertační práce splňuje nároky jak po 

stránce odborné, tak formální, a doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

V Praze dne 9. dubna 2019             

 

 

Prof. Petr Šauer 

 


