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Posudek školitele diplomové práce 

Hodnocení zátěže životního prostředí v ČR pomocí indikátoru Vodní stopa 

(Jana Žlábková, PřF UK) 

 

 

Všechny živé organismy potřebují k životu vodu. Kromě této fyziologické potřeby jsou lidské 

civilizace od nepaměti závislé na službách poskytovaných vodními ekosystémy. Některé tyto 

služby ale začínají chybět, a to nejen v zemích, které dlouhodobě trpí tzv. vodním stresem. 

Abychom se s těmito novými výzvami dokázali vypořádat, potřebujeme adekvátní informace. 

Klasické ukazatele jako je „spotřeba vody“ nebo „odběr podzemních/povrchových vod“ jsou 

často zavádějící, reálnou situaci spíš zkreslují a skutečná rizika zakrývají. Potřebujeme je 

doplnit novými ukazateli poskytujícími komplexnější informace, s jejichž pomocí budeme 

moci identifikovat hlavní příčiny i dopady neuspokojivého stavu vodních ekosystémů a jejich 

řízení. Tyto ukazatele zohledňují mj. specifické místní podmínky, zemědělské postupy, celý 

životní cyklus výrobků, zahraniční obchod a další faktory. Takovým ukazatelem může být 

právě vodní stopa (Water Footprint). Zdá se, že indikátor vodní stopa (VS) se poměrně dobře 

prosazuje v oblasti udržitelné vodní politiky, navíc je snadno srozumitelný i pro veřejnost. Z  

hlediska tématu je tedy diplomová práce jak aktuální, tak i pro studijní obor ochrana životního 

prostředí velmi relevantní. 

 

Práce je přehledně členěna do třinácti hlavních kapitol.  Teoretická část se v prvních pěti 

kapitolách věnuje otázkám výroby biopaliv – přináší výběr hlavní legislativy, základní 

charakteristiku jednotlivých typů biopaliv, environmentální i sociální souvislosti produkce. 

Kap. 6 seznamuje čtenáře s konceptem VS – to je zcela na místě, protože se jedná o poměrně 

nový, u nás nepříliš známý přístup k hodnocení udržitelnosti vodního managementu. Z této 

kapitoly vyplynulo, že ve světě se výpočty VS biopaliv provádějí, i když to jsou práce 

počáteční a data jsou jen z některých zemí. Výsledky byly publikovány pro cca 12 plodin, 

které se pěstují pro technické účely výroby biopaliv. Z těch, které mají relevanci pro Českou 

republiku to jsou cukrová řepa, kukuřice a pšenice, dále řepka olejka a sója (jinak dále ještě 

brambory, maniok, rýže, ječmen, žito, rýže, čirok, a cukrová třtina). Data jsou často 

orientační, neboť vycházejí z globálních průměrů a nezohledňují klimatické podmínky nebo 

zavlažovací postupy apod. Kap. 7 navazuje na Kap. 1 (Zaměření DP) a zpřesňuje cíle práce, 

zde formulované jako cíle výpočtů. Diplomantka ne zcela přesně či srozumitelně uvádí, že 

cílem je „…zjištění vodní stopy jednotky výhřevnosti zemědělských plodin využívaných 

k výrobě biopaliv….“. Jde o výpočet VS zemědělských plodin využívaných k výrobě 

biopaliv, vztažené nikoliv na jednotku produkce ale na jednotku výhřevnosti (m3/GJ). Lépe 

mohl být zpracován přechod od Kap. 7 k metodice (Kap.8):  Metoda je částečně už naznačena 

v cílech, naopak sama metodická kapitola se již bez úvodu věnuje programu pro výpočet VS. 

Čtenář by zde možná ocenil ještě jakýsi obecnější úvod, mj. vysvětlující volbu právě 

programu CROPWAT. Kap. 9 přináší přehled potřebných dat pro výpočet, kapitoly 10 a 11 

popisují výpočty: VS jednotlivých zemědělských plodin (Kap. 10) a VS jednotlivých 

zemědělských plodin vztažených na jednotku výhřevnosti (Kap.11).  Kap. 12 celý postup i 

výsledky shrnuje.  Závěr hodnotí klady a zápory produkce biopaliv v ČR. Reálně vychází z 

faktu, že podíl biopaliv na trhu s palivy je zatím velmi malý a celková produkce těchto 

technických plodin tedy pravděpodobně zatím nepůsobí větší zátěž vodního režimu.  

 

DP přinesla zajímavé a originální výsledky. Jednak informaci o spotřebě modré a zelené vody 

v průběhu růstu vybraných zemědělských plodin (informace důležitá pro zemědělce a 

vodohospodáře), dále informaci o spotřebě obou druhů vod na jednotku výhřevnosti (důležité 

pro energetiky a ekonomy). Nemohlo být provedeno mezinárodní srovnání, protože výsledky 
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vycházejí z dat o spotřebě vody během pěstebního období (nejsou tedy zahrnuty další 

procesní kroky). Původnost výsledků je založena na řadě údajů, které bylo nutno sehnat a 

prokonzultovat s poskytovateli. Přestože tedy diplomantka pracovala se sekundárními daty, 

jejich pořízení a ověřování  (porovnání s literaturou, konzultace atd.) vyžadovala dobrou 

znalost tématu i zásad vědecké práce.  

 

DP rozsahem (93 strany), odborností (práce s počítačovým programem, získávání a 

předpříprava dat ad.), grafická prezentace (25 grafů) , rozsáhlá použitá literatura (celkem 119 

citovaných prací, z toho velká část zahraničních) a celkovým provedením plně naplňuje 

požadavky Univerzity Karlovy na diplomovou práci. Celá práce má dobrou úpravu. Text je 

napsán srozumitelným slohem, s drobnými gramatickými chybami či překlepy. Namísto 

trochu nadbytečného seznamu zkratek (obecné zkratky jako OECD nebo USA není třeba 

uvádět, zkratek odborných je pak v textu velmi málo a ty jsou známé – např. MEŘO nebo GJ) 

by práci obohatil alespoň stručný výkladový slovník: pro pochopení či zapamatování pojmů 

jako zelená voda, procesní krok nebo index biomasy se čtenář musí v textu vracet. Přitom 

právě příspěvek k české terminologii je u diplomových prací, které se zabývají méně novými 

nebo méně frekventovanými tématy, velmi důležitý. I z přehledu excerpované literatury je 

zřejmé, že se jedná o práci vpravdě novátorskou.    

 

Závěr:  

 

Předložená práce „Hodnocení zátěže životního prostředí v ČR pomocí indikátoru Vodní 

stopa“ diplomantky Jany Žlábkové naprosto dostatečně prokazuje schopnost a připravenost 

autorky  samostatně zpracovat dané výzkumné téma. Na základě vlastní zkušenosti 

s diplomantkou (i přes to, že autorka pracovala velmi samostatně a finální podoba DP již 

nebyla se školitelem konzultována) a prostudování její práce mohu konstatovat, že vytčené 

cíle byly splněny. Diplomovou práci proto hodnotím kladně, doporučuji jí k obhajobě a 

navrhuji klasifikovat jí známkou výborně. 
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