
Oponentský posudek  
doktorské disertace Mgr. Davida Vačkáře 

„Human impacts on ecosystems: Appropriation of primary production and biodiverzity 
in the Czech republic“. 

 

Téma této disertační práce mě příjemně překvapilo. V současnosti ve vyspělých 
společnostech včetně České republiky patří slova „udržitelnost“ či „udržitelný rozvoj“ 
mezi tak frekventované, že patrně jen málokdo už uvažuje o nějakém jejich významu. 
Ostatně tuto naši bezmyšlenkovitost dokládá i časté používání drobně pozměněné 
původní charakteristiky trvale udržitelné společnosti pocházející z konce 80. let 
minulého století („Naše společná budoucnost“). Vůbec nám nevadí tragicky komické 
tvrzení, že zajistíme budoucím generacím stejné výchozí podmínky, jako mají 
generace naše, že rozvojové země musejí mít právo na stejnou životní úroveň atd. A 
v takové atmosféře se předkládá spis, který na základě vědecké analýzy dokládá, jak 
hodně jsme i my, obyvatelé ČR, závislí na přírodě, na produkci biomasy rostlinami. 
Je to tedy téma navýsost společensky aktuální, a to zejména v programu „Ekologie a 
ochrana prostředí“. 

Uvedené téma je však aktuální i z hlediska rozvoje vědy. V posledním čtvrtstoletí 
velmi rychle přibývají vědecké rozbory, které z nejrůznějších aspektů – včetně 
ekonomických – hodnotí vliv člověka na přírodu a naopak i závislost lidstva na dobře 
fungujících ekosystémech. Ale obdobně podrobných kvantitativních hodnocení toho, 
kolik primární produkce rostlin si lidé na určitém území odebírají pro svou potřebu, je 
zatím spíše poskrovnu. A jestliže nyní disertant předkládá podrobnou analýzu situace 
v České republice, tak to nepochybně bude cenný příspěvek k zatím nepočetným 
obdobným rozborům publikovaným v zahraničí a tedy významný vklad pro světovou 
vědu, ale je to i cenný podklad pro kvalifikované informování politiků, ekonomů a 
široké veřejnosti u nás. 

V úvodu je s dostatečnou podrobností formulován a zdůvodněn cíl vlastní práce. 
Sám sice dávám přednost formulaci vhodné pracovní hypotézy, ale to by v případě 
této „neexperimentální“ práce bylo patrně samoúčelné. Seznamy v úvodu usnadňují 
celkovou orientaci i následné hledání. Snad jen u seznamu zkratek bych doporučoval 
uvádět i příslušné jednotky (například pro NPP a jiné). 

Zpracování literatury (kapitola 2) považuji za velmi dobré. Přehledné. Indikátory 
biodiverzity i hlavní postupy, jimiž lidstvo působí na ekosystémy a biodiverzitu, jsou 
zpracovány způsobem, který si zaslouží i samostatnou publikaci. Připojuji několik 
poznámek či dotazů: 

(1) Opakovaně (snad poprvé na str. 13, ale jinak průběžně v celém spisu) a 
jistě v souladu s tématem disertace rozebírá autor otázku, do jaké míry a 
jakým způsobem ovlivňují lidské společnosti přírodní systémy a biodiverzitu. 
V této souvislosti jsem si stejně opakovaně uvědomoval nezbytnost i 
„obrácené“ otázky, tedy jak se různá míra změn přírodních ekosystémů a 
poklesu biodiverzity projevuje v podmínkách života lidských společností. 
Protože Mgr. Vačkář velmi kompetentně kvantifikoval jeden aspekt vlivu 
člověka na přírodu, uvítal bych jeho komentář, jak se tyto změny promítají 
v ekonomických či kulturně estetických podmínkách našeho života. 

(2) Při zmínkách o službách ekosystémů (poprvé snad na str. 16) bych 
uvítal jejich bližší charakteristiku. 



(3) Konstatování, že na indikátory lze pohlížet jako na sociální či 
společenské mechanismy (str. 16), nepovažuji za správné. Domnívám se, že  
indikátory jsou určitou formou vyjádření stavu. Jejich hodnota nemusí nést 
žádnou informaci o mechanismu (-ech), jenž daný systém přivedl k dané 
hodnotě konkrétního indikátoru. 

(4) Trochu mě mátly rozdíly mezi citacemi „Vačkář“ a „ Vackar“. Z kontextu 
jsem si odvodil, že se jedná o téhož autora. Vynechat diakritiku ani 
v zahraničních publikacích jistě není potřeba. 

(5) V souvislosti s hodnocením vlivu růstu lidské populace na biodiverzitu 
(str. 31 a další) se ptám, do jaké míry existuje analogie vlivu našeho 
„přemnožení“ s vlivy přemnožení jiných organismů. Ekologie patrně má 
obdobné studie týkající se jiných rostlinných či živočišných druhů. Lze najít 
některé obecné rysy, a tedy i určitá poučení pro naši situaci? 

Získání vstupních dat a celý metodický postup je přesně popsán v kapitole 3. 
Oceňuji, že autor využil obsáhlé soubory dat z velmi různých dostupných databází.  

(6) Rád bych se zeptal, do jaké míry mohou být údaje o NPP potenciální 
vegetace ovlivněny zvyšující se koncentrací CO2 během uplynulých dvou 
století? Protože samotný nárůst koncentrace CO2 v atmosféře je vyvolán 
aktivitami člověka, tak možná by se i potenciální NPP mělo počítat pro 
podmínky předindustriální (cca 280 ppm) koncentrace CO2. Jiným slovy: je 
třeba při dalším upřesňování hodnot NPP potenciální (původní) vegetace brát i 
tento faktor v úvahu? 

(7) Na str. 51 a dále autor uvádí různé nesrovnalosti v hodnotách 
sklizňového indexu různých autorů. Není to jednoduše způsobeno jen různou 
definicí, tedy tím, že se zde srovnávají hodnoty S/(S+R), S/R, ale i R/S (S – 
nadzemní, R – podzemní biomasa)? 

Pro mě je velmi zajímavá informace, podle níž některé oblasti stávajícího 
využívání krajiny se vyznačují vyšší NPP než potenciální původní ekosystémy 
v daných podmínkách. Jsou to například zelené městské oblasti (str. 81 nebo i 
závěry na str. 98). Ovšem zde vstupuje další, patrně zatím nerespektovaný, faktor, a 
to jsou vstupy člověka (živiny, závlahy, odstraňování plevelů atp.) To vyvolává další 3 
otázky: 

(8) Produkce přírodních a zemědělských či jiných člověkem řízených 
ekosystémů se zásadně liší v mnoha parametrech, takže stejná produkce 
například polní plodiny není jednoznačně srovnatelná s produkcí přírodního a 
přímo neovlivňovaného ekosystému. Tedy lze srovnat množství biomasy nebo 
v ní obsažené energie, ale nezbytnost vstupů energie do polního porostu 
z fosilních paliv nebo jiné biomasy takovou produkci jednoznačně „degraduje“. 
Pokud je tento můj dotaz srozumitelný, mohl by Mgr. Vačkář blíže 
komentovat? 

(9) Bylo by možné s přihlédnutím na tento výsledek odvodit určitou 
optimální – z hlediska maximalizace produkce a také z hlediska minimalizace 
přivlastňování si biomasy - strukturu krajiny v ČR, a to jak rozložení vegetace, 
tak i hustoty populace? 

(10) Znovu se vracím k otázce (6). Zdá se mi, že právě kvantifikace 
oné potenciální produkce přírodních ekosystémů může být zatížena největšími 
chybami, a to hlavně vzhledem k problematice podmínek, v nichž by tyto 
fungovaly (srážky, koloběh živin, koncentrace CO2 aj.) Je tato představa 
správná? 



Koncepce HANPP usiluje o kvantitativní vyjádření vlivu člověka, přičemž 
postihuje jak změny ve využívání krajiny, tak i množství energie a biomasy odnímané 
přírodnímu koloběhu lidmi. Liší se získané kvantitativní hodnoty HANPP stanovené 
srovnáním s potenciální produkcí původních ekosystémů od závěrů, kdyby byly 
vztaženy jen k aktuální produkci stávajících ekosystémů ve stávajících podmínkách? 
Tedy kolik samo stávající lidstvo spotřebuje ze stávající produkce biomasy (jako 
potraviny, krmiva, zdroje energie atp.) a kolik tedy odnímá koloběhu nezbytnému pro 
trvalou funkci stávajících ekosystémů? 

Je samozřejmé, že mírou biodiverzity jsou v tomto spisu jen údaje vztahující se 
k některým skupinám organismů. Autor se snaží na základě statistických korelací a 
regresí (str. 83 aj.) hodnotit vztah mezi nimi i jejich závislost na hustotě lidské 
populace. Toto hodnocení odpovídá zvoleným metodickým postupům, ale podle 
mého názoru může poskytnout jen primární indikaci pro hledání kausálních 
souvislostí. Právě v tomto vidím jeden z dalších důležitých přínosů této disertace a 
zároveň jeden z největších nedostatků těchto přístupů. Tímto svým protiřečením 
v jedné větě chci jen vyjádřit svůj názor, že disertant kvantitativním vyhodnocením 
řady vztahů ovlivňujících ústřední parametr, HANPP, dobře identifikuje směry dalšího 
výzkumu, který by postupně objasnil příčinné vztahy alespoň těch nejdůležitějších 
složek celé množiny představované životem na Zemi.  

V závěru se znovu vracím k trvale udržitelnému rozvoji lidských společností na 
Zemi. (11) Považuje autor dizertace stávající míru HANPP za stále ještě kompatibilní 
se stále ještě proklamovanou nezbytností trvalého růstu ekonomické úrovně lidstva? 

Uvědomuji si, že můj posudek působí dojmem jen jakéhosi souhrnu otázek. 
Dovolím si však připomenout obecně známou pravdu, podle níž většina velmi 
dobrých vědeckých prací přináší více otázek než vlastních odpovědí. Tato dizertace 
se m jeví velmi dobrou a považoval jsem téměř za nedůstojné, abych komentoval 
jednotlivé výsledky a závěry. Na druhé straně se mi zdálo, že Mgr. Vačkář se příliš 
úzkostlivě, možná spíše racionálně, držel především výsledků získaných dobře 
popsanými metodickými postupy. Trochu jsem postrádal více „přesahů“, třeba i 
diskusní povahy, do obecnějších vědeckých i společenských problémů, jichž se toto 
téma úzce dotýká. A protože k těmto obecným aspektům má plnou kompetenci, řekl 
bych i povinnost, kvalifikovaně se vyjadřovat, dovolil jsem si vyzvat jej k takové 
diskusi svými otázkami. 

Z textu disertace je také zřejmé, že její autor úspěšně využíval konsultace 
s řadou českých i zahraničních odborníků. Vlastní spis je navíc zpracován velmi 
pečlivě, grafy a tabulky jsou vesměs „samovypovídací“, to znamená, že obsahují 
dostatečný popis pro pochopení i bez studia textu. Je také zřejmé, že autor zná velmi 
dobře současnou literaturu vztahující se k tématu a kompetentně ji dovede aplikovat 
na svoje závěry.  

Zákonitě proto uzavírám svůj posudek doporučením, aby spis Mgr.  D. Vačkáře 
nazvaný „Human impacts on ecosystems: Appropriation of primary production and 
biodiverzity in the Czech republic“ byl přijat jako doktorská dizertační práce a po jejím 
obhájení byla jejímu autorovi udělena vědecká hodnost Ph. D. 

 

V Praze 15. 8. 2010. 

                                                                     Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. 


