
 

 

 

Posudek bakalářské práce Lucie Jarošové 

Agroenvironmentální programy, postupy šetrné ke krajině a přírodě 

 

Předkládaná BP představuje 45 stran včetně seznamu literatury s 60 citovanými 

literárními zdroji a 8 citacemi webovými. Věnuje se z environmentálního a krajinně 

ekologického hlediska mimořádně důležitému a vysoce aktuálnímu problému: aplikace 

soustavy Agroenvironmentálních programů v podmínkách ČR. Tento fenomén nejen, že 

představuje zásadní předěl environmentální a ochranářské politiky od starších direktivně-

administrativních nástrojů směrem k vysoce účinným nástrojům ekonomickým, ale posouvá 

celé paradigma dříve uplatňované územní ochrany přírody k přímé zainteresovanosti 

zemědělské i ochranářské veřejnosti a podílníků k aktivním managementu přírody a krajiny. 

Podaří se zharmonizovat tyto dvě ne vždy zcela komplementární složky managementu 

krajiny, spravované ze dvou zainteresovaných rezortů? Nepřinesou dotace při vší dobré víře 

ve finálním výsledku požadované efekty, nebo se v krajině projeví spíše jako potenciální 

riziko? Shrnutí stávajících poznatků o historii a aplikaci nových metod a stejně tak porovnání 

náhledu dvou hlavních zainteresovaných skupin bylo hlavním zadáním předkládané BP. 

Současně bylo třeba zohlednit hlavní směry a možnosti zavádění AEP z dostupných dat 

v zahraničí, přičemž bylo dopředu jasné, že zdroje hodnověrných primárních dat a informací 

budou v některých ohledech limitovány.  

Lucie Jarošová se s touto problematikou vyrovnala dle soudu školitele uspokojivě. 

Pracovala iniciativně a systematicky, během sepisování studie se jí však bohužel ne pokaždé 

podařilo odpovídajícím způsobem doplnit klíčové domácí citační zdroje, takže zejména 

„ochranářské motivy“ a environmentální poloha a význam AEP nebyly dotaženy a plně 

aktualizovány, jak by bylo třeba. Škoda, že autorka plně nevyužila veškeré možnosti a 

informační kanály a možnosti (AOPK ČR), které jí školitel nabídl, respektive, je však možné, 

že tyto zdroje jen nestačila již do finální podoby díla dostatečně prosadit. Rád bych to 

spatřoval jako pozitivně směřovanou pobídku k případnému intenzivnějšímu studiu sledované 

problematiky do budoucna, např. formou DP. Vyřčené výtky zásadně nesnižují celkovou 

kvalitu BP a hlavně odvahu, zabývat se komplexním, komplikovaným a užitečným 

problémem. BP  proto bez větších rozpaků doporučuji k přijetí v rámci obhajob BP.  

 

V Praze, 9.6.2010         Dr. Martin Čihař, CSc. 

         


