
OPONENTSKÝ POSUDEK DOKTORSKÉ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

 

Autor:  Ing. Radomír Mach 

Název práce:  Dopad spotřeby domácností na životní prostředí 

Typ práce:  Doktorská disertační práce 

Forma práce:  Soubor článků doplněný komentářem 

VŠ:     Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 

Vedoucí práce:  Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. 

Konzultant práce:  doc. Ing. Jan Weinzettel, Ph.D. 

Rok předložení k obhajobě: 2021 

 

 

A. Logická stavba práce 

Práce je zpracována na velmi aktuální téma vztahující se k prohloubení poznání příspěvků 

domácností ke znečišťování ovzduší s globálními, regionálními i lokálními dopady. Práce 

má velmi dobrou strukturu, a to jak pokud jde o její celkové uspořádání, tak především o 

česky psaný komentář k souboru článků zahrnutých do disertace. Tím, že předložené 

články prošly kvalitním recenzním řízením, rovněž tyto články mají dobrou logickou 

strukturu. Přestože jde o práce ve formě souboru článků, jde o práci obsahově relativně 

homogenní.  

 

B. Hloubka provedené analýzy 

Analýza v předložených statích metodologicky představuje využití input-output analýzy. 

V prvním článku se autor věnuje zlepšení způsobu transformace emisí ze sektorů NH do 

produktových skupin s konkrétním využitím Almon procedury. Ve druhém článku vytváří 

model propojení multiregionálních input-output tabulek rozšířených o environmentální 

faktory s výdaji domácností a aplikuje jej pro výpočet celkových emisí do ovzduší z 

českých domácností. Nakonec odhaduje příjmovou elasticitu emisí uhlíku jak celkových, 

tak pro jednotlivé skupiny výdajů domácností. 

C. Originální prvky 

Jde o jednu z mála prací ve světě, která se pokusila spojit komplexní multiregionální input-

output analýzu s velice detailním členěním položek spotřebních výdajů velkého počtu 

domácností (3000 pozorování). Cením i analýzu rozložení emisí mezi domácnostmi a její 

prezentaci (v článku Mach et al 2018, Fig.1) v podobě kumulativního procenta. 

 

D. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry 



 2 

Tuto schopnost lze hodnotit jako velmi dobrou. Viz též náměty témat do diskuse. 

 

E. Stylistická úroveň práce, pravopis, formální náležitosti 

Revize navržená v posudku pro malou obhajobu byla provedena a náležitosti tohoto bodu 

jsou splněny. 

 

F. Práce s literaturou 

Autor prokázal velmi dobrou schopnost pracovat s velkým rozsahem vědecké literatury, 

kterou kromě publikovaných článků velmi dobře využil i při zpracování komentáře. Využil 

i velké množství zdrojů dat. 

 

G. Dílčí připomínky/komentáře/otázky do diskuse 

Disertant zapracoval připomínky z malé obhajoby. Byl upraven název, který ale stále 

nevypovídá přesně o jejím skutečném obsahu. „Dopady spotřeby domácností na životní 

prostředí“ je mnohem širší problém než který řeší předložená práce. Mohl být explicitně 

uvedena i vědecká kvalita časopisů, které opublikovaly předložené články (IF a AIS na 

WoS). 

K diskusi na obhajoby se nabízí následující otázky: 

Jak je do výpočtů zahrnuta spotřeba energie pro přípravu potravy v domácnostech? (viz text 

v úvodní části na dvou místech) 

Co se rozumí „výdaji spojenými s bydlením“? Jak by se výsledky změnily, pokud by byly 

zahrnuty i emise z investice do bydlení? 

Je evidentní (lit. zdroje), že auta nakupovaná vysoce příjmovými skupinami 

obyvatel/domácností emitují méně skleníkových plynů? (str. 28 úvodní části) 

Jaké jsou z práce implikace pro politiku? Zda a jak mohou poznatky z práce sloužit 

k lepšímu hodnocení nákladové efektivnosti projektů směřujících ke snižování emisí 

skleníkových plynů? 

 

Celkově shrnuji, že předložená doktorská disertační práce splňuje po vědecké stránce 

požadavky na ní kladené. V případě, že splňuje i formální požadavky školícího pracoviště 

(především mám na mysli požadavky kladené na předkládané články, pokud jde o kvalitu 

časopisů a autorský podíl disertanta), doporučuji ji k obhajobě. 

 

V Praze dne 20. dubna 2021         

Prof. Petr Šauer, VŠE Praha 


