
P o s u d e k      o p o n e n t a 
 

na disertační práci Mgr. Jana Kovandy 

 

„Indikátory materiálových toků pro Českou republiku: 

Trendy, analýza decouplingu a nejistoty 

 

 

 

Práce se zabývá po roce 1990 v České republice poměrně málo zpracovávaným 

aktuálním tématem materiálových a energetických toků v ekonomice země. 

Předložený text se snaží zarámovat a shrnout témata řešená autorem s kolegy 

v dřívějších projektech, jejichž výsledky byly publikovány v renomovaných 

zahraničních časopisech.  

Konkrétně jde o následující témata: 

a) Výpočet indikátorů materiálových toků pro Českou republiku pro období 

1990-2002 a analýzu jejich trendů včetně mezinárodního srovnání. 

b) Využití těchto indikátorů pro vyjadřování decouplingu a materiálové 

náročnosti, jejich mezinárodní srovnávání a návrh metodiky pro grafické 

znázornění uvedeného decouplingu. 

c) Výpočet indikátoru čistého přírůstku fyzických zásob nepřímou a přímou 

metodou a srovnání výsledků získaných těmito dvěma způsoby. 

d) Příspěvek ke kvantifikaci nejistot spojených s indikátory materiálových 

toků vypočtených pro Českou republiku. 

 

V úvodu autor seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími pojmy, koncepty a 

metodami souvisejícími s tématem práce. Poněkud netradičně, až za širším 

úvodem, jsou explicitně formulovány cíle práce. Z formulace není zřejmé, zda 

zde má autor na mysli otázky zformulované pro svou práci, či otázky (okruhy 

problémů), které jsou předmětem zájmu skupiny vědců pracujících v oblasti 

tématiky této práce. 

 

Následující čtyři kapitoly přináší nejdůležitější poznatky k výše uvedeným dříve 

zpracovaným tématům a shrnující závěry. 

 

K práci mám následující připomínky, z nichž některé by mohly sloužit 

k formulaci otázek pro diskusi při obhajobě (naznačeny tučně): 

 

A) K obsahové stránce: 

 

Str. 13-14 – Zátěž životního prostředí by si zasloužila přesnější  

(propracovanější) definici. Jaký je vztah zátěže životního prostředí a 

„environmentálního zla“. Je to důležité například při diskusi dematerializace a 
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jejího významu pro redukci zátěže životního prostředí. Rovněž by bylo vhodné 

přesnější rozlišení stavu a kvality životního prostředí či jeho složek. 

Proč/kdy je kvalita ovzduší „špatná“ – kdy negativně působí na lidské zdraví (a 

ekosystémy). 

 

Str. 15 – Co jsou to „kritické emise“? 

 

Str. 19 – Může být tempo růstu fyzické? 

 

Str. 23-24 – Co se rozumí analýzami materiálových toků na makroekonomické 

úrovni v moderním slova smyslu? Jak se liší od předchozích pojetí? Pokud jde o 

materiálové toky, byly předmětem výzkumu již před r. 2000. Lepší formulace by 

byla například: „… autor měl možnost se osobně zapojit do výzkumu 

problematiky materiálových toků od roku 2000 v Centru pro otázky životního 

prostředí Univerzity Karlovy, kde se řešilo ….“ Kapitola 1.3.4 potom mohla mít 

název například „Nejnovější zahraniční výzkum v oblasti…“ 

 

Str. 27-28 Formulace cílů práce mohla být přesnější – například: I - „Provést 

výpočet ….“ nebo „prezentovat metodu a výsledky výpočtu…“; II - „navrhnout 

využití…“; III – Provést (diskutovat, navrhnout metodu) kvantifikaci nejistot. 

Vztah cílů a výzkumných otázek byl již zmíněn při popisu struktury práce. 

 

Str. 31 – Období výpočtu (pouze) do roku 2002 zřejmě vychází z dříve 

publikované práce. Mohlo být uvedeno, do kterého roku by propočet mohl 

být proveden v současné době. Na několika dalších stranách není jasné, 

kdy/zda autor prezentuje vlastní myšlenky o vypovídací schopnosti příslušných 

údajů. 

 

Str. 39 – Koeficienty pro obalové materiály z r. 1989 – jsou použitelné pro 

současnou technologii balení? 

 

Str. 48 (a dále) – Jaký má smysl analýza časové řady za 3 roky? Proč je tak 

významné zvýšení čistého přírůstku fyzických zásob u položky 1.2.2. strojní 

zařízení? Lze to věcně vysvětlit nebo je to signál např. metodické chyby. 

 

Str. 59 – Pozornost by zasloužilo explicitní vysvětlení hodnoty násobitele 

„2*1,96“. 

 

Str. 61-64 - Přestože v práci jde především o metody zachycení a popisu trendů, 

významná další diskuse by se mohla týkat metodologie zkoumání příčin a 

následků v dané oblasti. 
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B) K formální stránce: 

 

Práce je po formální stránce zpracována na velmi dobré úrovni, je napsána velmi 

čtivým a srozumitelným jazykem. Je zde jen několik gramatických nepřesností 

(str. 14, 18, 19).  

Proč je seznam literatury v autoreferátu výrazně kratší než v práci?  

Zkratky mohly být alespoň při prvním využití v textu vypsány. 

 

C) Celkové shrnutí: 

 

Práce ukazuje na vysokou odbornou erudovanost autora a doporučuji ji 

k obhajobě. Při obhajobě by autor měl v úvodním slově položit mj. důraz na 

explicitní vyjádření osobního přínosu k uváděným projektům. 

 

 

Praha, 19.6.2008 

 

 

 

 

Doc. Ing. Petr Šauer, CSc. 

 

 


