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Práce se zaměřuje na společensky aktuální a v České republice zatím málo probádané téma environmentální 

spravedlnosti. V první části se autorka věnuje rešerši převážně zahraniční literatury a v druhé s pomocí pilotní studie 

aplikuje koncept environmentální spravedlnosti do českého prostředí, konkrétně na nerovnost ve vystavení 

škodlivinám v ovzduší. 

V rámci rešerše čerpala autorka z velkého množství zahraniční literatury. Vhodně kombinovala zdroje z USA, kde 

koncept environmentální spravedlnosti vznikl, Evropy a dalších oblastí. Umožnilo jí to představit konceptuálně a 

tematicky rozdílné přístupy a ukázat, že jasné vymezení pojmu není jednoduchým úkolem. Přesto by srozumitelnosti 

práce pomohlo, pokud by se autorka pokusila v diskuzi identifikovat alespoň některé společné prvky a případné hlavní 

rozdíly popsaných přístupů. 

Podle názoru oponenta by také bylo dobré věnovat větší pozornost používání pojmů rasa a minorita (používáno 

převážně ve smyslu etnická menšina) v první části práce (zejména kapitoly 4.1 a 4.2). Z textu není zcela zřejmé, zda se 

podle autorky jedná o dva různé přístupy, nebo se lišila jen terminologie citovaných výzkumníků. 

Druhá část je věnována analýze vztahu koncentrace škodlivých látek v ovzduší ve vybraných obcích a několika 

socioekonomických charakteristik. Je škoda, že autorka výběr charakteristik nezdůvodňuje explicitně, protože se zde 

přímo nabízí větší propojení úvodní rešerše a výzkumné sondy. Analýza dat z měření ČHMÚ a údajů ze sčítání lidu v 

roce 2001 nachází rozdíl ve vystavení škodlivinám především ve vztahu na úroveň dosaženého vzdělání a shledává, že 

dosažené vzdělání je jedním z důležitých determinantů nejen pro míru znečištění, ale i pro složení škodlivých látek.  

I když použité měřítko (výzkum byl proveden na úrovni vybraných obcí) neumožňuje podrobnější analýzu, je tato sonda 

užitečná pro vymezení případných navazujících výzkumných prací a autorka sama uvádí, že se aktuálnímu problému 

environmentální spravedlnosti plánuje věnovat i v budoucnu. 

Otázky pro autorku: 

 Jaký vnímáte vztah mezi environmentální nerovností, environmentální spravedlností a Vámi zmiňovaným 

právem každého na kvalitní (životní) prostředí? 

 Jakým způsobem byly vybrány socioekonomické charakteristiky zahrnuté do analýzy PCA? 

Práce splnila náležitosti bakalářské práce a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 5. června 2011 

Mgr. Martin Kryl  

 


