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Posudek na disertační práci Jana Kovandy „Indikátory materiálových toků pro Českou 

republiku: Trendy, analýza decouplingu a nejistoty“ 

 

  Disertační práce J. Kovandy má celkem 73 stran a 69 dalších stran příloh představují 

kopie čtyř odborných článků, kterých je uchazeč spoluautorem.   

      

 Autor se ve své disertační práci zaměřil na poněkud opomíjené téma materiálových 

toků, hodnocených v celostátním měřítku. Zvláštní pozornost věnuje decouplingu, tedy 

omezení či úplnému odstranění vzájemné závislosti mezi nejrůznější zátěží životního 

prostředí a hospodářským růstem, vyjádřené jako rozdvojení křivek zátěže prostředí a 

ekonomického výkonu. Průmyslový nebo šířeji pojatý socio-ekonomický metabolismus 

vychází z analogie s ekosystémem nebo metabolismem živého organismu.  

 

 Úvodní část disertace tvoří rešerše socio-ekonomického metabolismu a z hlediak 

hodnocené samostatné práce klíčové problematiky oddělení křivek zátěže životního prostředí 

a ekonomického výkonu. Autor dále erudovaně shrnuje současné znalosti analýzy 

materiálových toků, zejména na makroekonomické úrovni. Kovanda dále stručně, ale výstižně 

formuluje čtyři hlavní cíle své práce. Následuje část disertace, popisující použitou metodiku. 

Autorovo úsilí nejlépe vystihuje skutečnost, že nezbytné údaje poskytla více než stovka 

jednotlivců nebo institucí: pro uvedený přístup bych neváhal použít anglický ekvivalent data 

mining. Vlastní výsledky představují kapitoly 4 – 7: řadu výstupů najdeme přímo 

v autorových již publikovaných statích a jsou krátce shrnuty v závěrech disertace. 

 

 Oceňuji také, že autor zcela otevřeně a přitom nanejvýš kriticky hodnotí rozsah 

nejistot (neurčitostí), s nimiž se setkal jak při shromažďování, tak vyhodnocování a 

interpretaci údajů, protože bývá zvykem spíše upřednostňovat přístup zcela opačný. Ostatně 

Kovanda upozorňuje, že vysoká míra nejistoty může být v případě některých indikátorů 

materiálových toků překážkou pro jejich uplatnění v praxi. Stanovení nejistoty při 

kvantifikaci materiálových toků bylo v ČR provedeno vůbec poprvé.  

 

 K práci mám následující připomínky a dotazy: 

 

 str. 13 Platí vždy, že dojde-li k poklesu objemů toků energie a materiálů, snižuje se 

zátěž životního prostředí?  

 str. 13 Co má autor na mysli pod souslovím přímé narušení biotopu?  

 str. 21 Řada rozvojových zemí, které dříve tradičně vyvážely nerostné suroviny a jiné 

přírodní produkty do hospodářsky vyspělých států, je dnes sama spotřebovává nebo 

dokonce dováží. Jde zejména o státy s prudkým ekonomickým růstem jako je Čína, 

Indie, Jižní Korea nebo Brazílie. Od roku 2003 Čína železnou rudu už nejenže 

nevyváží, ale naopak importuje z Austrálie a to samé platí od ledna 2007 poprvé 

v historii i pro černé uhlí. Zatímco ještě v 60. letech 20. století vyvážela nejlidnatější 

země planety 70 % své obrovské produkce rostlinného oleje, v současnosti patří spolu 

s EU mezi největší světové dovozce palmového oleje. Právě kvůli jeho výrobě se 

rozsáhlé plochy původních lesů a rašelinišť především v Indonésii a Malajsii mění na 

monokultury palmy olejové (Elaeis guineensis). Odborníci v této souvislosti poukazují 

na to, že pětina čínského obyvatelstva se spotřebitelsky chová stejně jako lidé 

v západní Evropě a v USA, pokud jde o výživu, dopravu a celkový způsob života. 250 

milionů Číňanů, které musíme považovat podle všech kritérií za střední třídu, již  

převýšil počet příslušníků této společenské vrstvy v USA a je jen otázkou času, kdy 

přijmou její spotřebitelské návyky.   
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 str. 60 Ověřoval autor před kvantifikací nejistot spojených s indikátory materiálových 

toků vypočtených pro ČR, zda testované soubory mají normální rozdělení?  

 

 

Další poznámky jsou méně podstatné:  

 str. 12 – správný oficiální název není EU country, ale EU Member State (MS) 

 str. 15 – lépe regulace znečištění (anglický výraz control neznamená kontrolovat) 

 str. 15 – K přesunu „špinavých“ provozů nedochází jen do rozvojových, ale i 

postkomunistických zemí s přechodovou ekonomikou.  

 str. 21 – Mezi strategické suroviny, jejichž dočasný nebo trvalý nedostatek na 

zahraničních trzích může vyvolat problémy v určité zemi, pokud je ve velkém dováží, 

se kromě fosilních paliv a vzácných kovů řadí i potraviny – viz jejich letošní globální 

krize.   

 str. 32 – Fosilní paliva zahrnují také ropné břidlice, pokud jsou spalovány (zejména 

Estonsko). 

 str. 33 a dále – Lépe používat výraz hmotnost místo váha. Nejenže jde o fyzikální 

veličinu, ale v disertaci autor výraz váha používá také ve smyslu význam nebo 

závažnost.   

 str. 37 - lépe místo kontrolovaná řízená skládka 

 str. 42 – formulace kompost zlepšuje ekologii není příliš šťastný 

 str. 62 -  Podle některých názorů je vysoká produktivita, druhová bohatost a poměrně 

vysoká „stabilita“ tropického deštného lesa vyvolána mj. tím, že působení hnacích sil 

na uvedený biom bylo až donedávna dlouhodobě konstantní.                 

 str. 71 – Správný název nejvýznamnější mezinárodní nevládní organizace pro ochranu 

přírody je IUCN – Světový svaz ochrany přírody. 

 str. 71 – Také názvy FAO a UNCSD by měly být přeloženy do češtiny, protože se 

jejich české ekvivalenty běžně používají nejen v odborném tisku.  

 

Vyzdvihnout musím i fakt, že původní text je psán velmi pečlivě, čistě, téměř bez 

překlepů. Některé zkratky, použité v textu, nejsou při první zmínce v textu vysvětleny a 

přitom chybějí v seznamu zkratek na str. 73. Pravopisné chyby a drobné stylistické prohřešky 

jsem opravil korekturními znaménky přímo do textu. Trendy ve vývoji některých indikátorů 

mohly být vyhodnoceny širokou škálou statistických metod, od Spearmanova korelačního 

koeficientu až po složitou analýzu časových řad.  

 

I když můj názor může být považován za staromódní, myslím si, že i při struktuře 

práce, kdy jsou její určité části prezentovány v podobě již uveřejněných článků, by bylo 

nanejvýš vhodné dodržet standardní členění: výsledky, diskuse a závěry. Diskuse 

v jednotlivých článcích se totiž pochopitelně zabývá dílčími problémy a některé náznaky 

diskuse najdeme v závěrech předkládané studie.   

 

 

 

Celkové hodnocení 
  

Jan Kovanda jednoznačně prokázal, že je nejen schopen shromáždit vědecký 

materiál, ale také jej odpovídajícím způsobem zpracovat. Kombinace původního textu a 

separátů autorových článků, uveřejněných v zahraničních recenzovaných časopisech 

se značným citačním indexem (faktorem dopadu), představuje vzor disertační práce 
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nejen v environmentálních vědách. Z těchto důvodů plně doporučuji přijetí disertační 

práce k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 18. 6.2008                                                                               RNDr. Jan Plesník, CSc. 


