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Posudek školitele diplomové práce 
 

SPOTŘEBA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT V ČESKU A JEJÍ DOPADY NA 
VODNÍ ZDROJE V ZEMÍCH PRODUKCE 

(Petra Nováková, 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. 
V globalizované ekonomice není zcela jasné, odkud přicházejí hlavní tlaky na vodní zdroje, 
ani kdo má z mezinárodního obchodu různé nepřímé benefity, např. dovoz tzv. virtuální vody. 
Abychom se s těmito novými výzvami dokázali vypořádat, potřebujeme adekvátní informace. 
Klasické ukazatele jako je „produkce“ nebo „dovoz“ dávají informaci užitečnou pouze pro  
ekonomické účely; „spotřeba vody“ nebo „odběr podzemních/povrchových vod“ již sice 
informují o daném environmentálním jevu, jsou však 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 devíti hlavních kapitol. V Kap. 2 se stanovují cíle práce, tj. 
zhodnotit dopady spotřeby vybraných dovážených plodin do ČR na vodní zdroje v zemích 
produkce porovnáním rozdílnosti dopadů v těchto zemích. Vedle tohoto hlavního cíle jsou 
definovány i cíle dílčí: výpočet vodní stopy objemů dovážených vybraných plodin a identifikace 
rozdílů mezi výsledky vyčíslenými pomocí metody vodní stopy a metody revidované vodní stopy.  
Kap. 3 – Úvod do problematiky – seznamuje čtenáře s otázkami více, ale také méně známými. 
Tedy např. s indikátorem Vodní stopa (VS) nebo konceptem virtuální vody. Podrobnost této 
kapitoly je zcela namístě, protože se jedná o poměrně nový, u nás nepříliš známý přístup 
k hodnocení udržitelnosti vodního managementu. Z této kapitoly vyplynulo, že současné 

čerpání vody se globálně pohybuje v bezpečných limitech, nicméně pokud se vezme v úvahu 
regionální povaha nedostatku vody, většina čerpání vody na Zemi v současnosti probíhá v 
povodích již vystavených nedostatku vody.  Také se ukazuje, že ve světě se výpočty VS 
různých zemědělských komodit – a obchodu s nimi – provádějí, neberou se však při 
hodnocení do úvahy dopady spotřeby vody. Kap. 4 představuje použitou metodiku práce. 
Klíčová je zde metoda tzv. upravené (revidované) VS – to je zatím málo známý, ale 
pravděpodobně velmi perspektivní postup, který upravuje výpočty VS a propojuje ji s 

hodnocením dopadů na vodní zdroje. Pro celou práci byl důležitý výběr plodin pro výpočet 
VS - avokádo a rajčata vyšly z kriteriálního výběru popsaného v Kap. 5. Tato kapitola se mj. 
zabývá poměrně komplikovaným stanovením tzv. re-exportů. 6. Kapitola již přináší výsledky 
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– výpočty VS, resp. její externí části.   Zde je zásadní analýza výsledků podle složek VS, tedy 
modré, zelené a šedé stopy. Zelená VS ve většině zemí významně převyšuje modrou a šedou 
VS a tím může dojít ke zkreslení informace o velikosti tlaku na vodní zdroje (v závislosti na 
způsobu zavlažování je obecně u většiny plodin světový průměr modré a zelené vodní stopy 
na tunu plodin nižší u uměle zavlažovaných plodin než u plodin zavlažovaných srážkami, a 
to protože jsou v průměru výnosy z produkce uměle zavlažovaných plodin vyšší než výnosy 
z produkce plodin zavlažovaných srážkami). Plodina zavlažovaná uměle tak může mít 
teoreticky nižší vodní stopu než plodina zavlažovaná pouze srážkami. Zároveň koncept VS 
nezohledňuje situaci s vodním stresem v dané zemi. Dopady na vodní zdroje kvantifikuje 
pomocí metody revidované VS Kap. 7. Ta ukázala velké rozdíly mezi hodnotami VS a revVS: 
např. interní revidovaná VS rajčat spotřebovaných v ČR je o 98 % nižší než původní 
objemová interní VS. Tento obrovský rozdíl způsobila velikost zelené VS, jež byla při 
revidování odečtena a nízká hodnota impaktového faktoru. V Kap. 8 jsou detailně 
diskutovány silné a slabé stránky použitých metod. V závěrečné kapitole (9) diplomantka 
shrnuje, že předpokládala, že dopady na vodní zdroje, způsobené pěstováním vybraných 
zemědělských plodin, se významně liší podle toho, jaká je dostupnost vodních zdrojů v dané 
exportující zemi. A uvádí, že se tento předpoklad potvrdil. Protože hypotézy nebyly 
formulovány a nemohl být tedy použit statistický aparát na jejich potvrzení, správnější by 
bylo konstatování, že v dopadech na vodní existují velké rozdíly (v závislosti na dostupnosti 
vodních zdrojů v dané exportující zemi). Tento „nedostatek“ však nesnižuje kvalitu celé 
práce.  
 
DP přinesla zajímavé a originální výsledky. Jednak informaci o mezinárodním obchodu 
s vybranými zemědělskými komoditami, jednak o výpovědní schopnosti revidované VS pro 
hodnocení dopadů na vodní zdroje. Práce využívá data z ročenek mezinárodního obchodu a 
zemědělské produkce, a dále data (faktory) publikované v odborné literatuře. Přestože tedy 
diplomantka pracovala se sekundárními daty, jejich zpracování vyžadovalo dobrou znalost 
tématu i zásad vědecké práce. Závěrečné výsledky jsou původní, dosud u nás nepublikované.  
 
Závěr:  
 
Předložená práce diplomantky Petry Novákové naprosto dostatečně prokazuje schopnost a 
připravenost autorky samostatně zpracovat dané výzkumné téma. I na základě vlastní 
zkušenosti s diplomantkou mohu konstatovat, že vytčené cíle práce byly splněny. 
Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze, 10. září 2014                                                         PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. 
 Centrum pro otázky životního prostředí, UK 
   


