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Předložená disertační práce se zabývá modelováním environmentální zátěže generované spotřebou 

domácností. Autor vyjadřuje zátěž životního prostředí pomocí emisí tří skupin plynů. V modelu 

jsou uvažovány jak přímé tak i nepřímé emise, což zaručuje komplexní vyčíslení environmentální 

zátěže. Základem modelu je input-output analýza a její rozšíření.  

Téma práce považuji za velmi aktuální i s ohledem na plánované aktivity modernizace a 

dekarbonizace ekonomiky. Tyto procesy mají dlouhodobější charakter a zároveň budou vyžadovat 

nezanedbatelné náklady. Výsledky autorovy analýzy mohou přispět k posouzení efektivnosti 

vynaložených prostředků i prioritizaci jednotlivých opatření. Předností modelu je úplné zachycení 

dopadů včetně emisí generovaných mimo Českou republiku výrobou dovozených produktů. 

 

A. Logická stavba práce 

Předložená práce je vypracována jako soubor článků, které byly publikovány v časopisech 

Statistika, Ecological Economics a Economic Systems Research. Všechny časopisy jsou odborná 

periodika indexovaná v mezinárodních vědeckých databázích, z nichž dva jsou vydávány 

v zahraničí. Vlastní text disertační práce je rozdělen do několika kapitol, které jsou logicky řazeny. 

V úvodu jsou jasně definovány cíle disertační práce. V následujících dvou kapitolách autor 

prezentuje výsledky svého výzkumu včetně jejich zhodnocení.  

B. Hloubka provedené analýzy 

Provedená analýza environmentální zátěže spojená se spotřebou domácností je detailní, přičemž 

autor rozdělil dopady na několik kategorií, které analyzuje individuálně. Jádro analýzy spočívá 

v aplikaci input-output analýzy pro odhad přímých i nepřímých emisí vyvolaných spotřebou 

domácností. Oceňuji, že autor provedl analýzu na základě podrobných input-output tabulek a 

detailní struktury výdajů domácností, čemuž musel přizpůsobit další datové zdroje. Za daných 

omezení jde o nejpodrobnější možnou úroveň výpočtu. 

Oceňuji, že autor se rovněž zabýval rozdělením emisí mezi jednotlivé příjmové skupiny (decily) 

domácností. I přes objektivní omezení daná vlastnostmi datového zdroje (statistiky rodinných účtů) 

a komplexní cenotvorbou některých produktů (např. elektrická energie, teplo) autor odhadl nejen 

příspěvek jednotlivých sociálních skupin, ale rovněž i jejich elasticitu. 

C. Originální prvky 

Využití input-output tabulek pro enviromentální analýzy má dlouhou tradici a toto téma patří mezi 

nejdiskutovanější na input-output konferencích. Odvození výpočtu nepřímých emisí pochází již 

z 20. století a v odborné literatuře lze nalézt aplikace této metody. Originalita předložené disertační 

práce spočívá v unikátní aplikaci v prostředí České republiky s využitím řady datových zdrojů a 



  

jejich propracovanou kombinací. Výsledky této analýzy jsou přesnější než výstupy obecných 

modelů pracujících s agregovanými daty a nezohledňující specifika jednotlivých zemí či regionů. 

D. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry 

Autor správně interpretuje výsledky, které jsou pro větší názornost ilustrovány řadou grafů. 

Vzhledem k charakteru práce je nezbytná diskuse výsledků i vzhledem k předpokladům modelů. 

Diskusi výsledků je věnována samostatná kapitola. 

E. Stylistická úroveň práce, pravopis, formální náležitosti 

Předložená práce je psána srozumitelným jazykem a v práci se vyskytuje minimum překlepů. 

Chybí ovšem číslování vzorců. Odkaz na straně 14 (1. řádek) nefunguje. 

F. Práce s literaturou 

V seznamu literatury jsou uvedeny relevantní publikace k danému tématu. 

G. Dílčí připomínky/komentáře  

Kapitola 3.1 

- Předpoklad o stejných emisích CO2 při spalování a tlení dřeva není zdůvodněn, ani není 

uveden odkaz na odbornou literaturu. 

Kapitola 4.3 

- U grafu 5 chybí popis vedlejší osy. 

H. Formulační připomínky/komentáře k doktorské disertační práci 

Bez připomínek. 

 

 

Celkově shrnuji, že doktorská disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, 

a proto ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí. 

 

V rámci obhajoby doporučuji autorovi, aby nastínil možná rozšíření modelu jak z hlediska 

zahrnutých polutantů, tak i typů ekonomické aktivity (např. investiční aktivita, výdaje vládních 

institucí). 

 

 

 

V Praze 19. 4. 2021        Ing. Petr Musil, Ph.D.          
   

 


