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Hlavním cílem práce je popsat ekosystémové služby poskytované komunitními zahradami na území 
města Prahy. V souvislosti s hlavním cílem si autorka stanovila tři výzkumné otázky, které pomohly 
jasně a srozumitelně vymezit teoretický i analytický rámec práce. Tyto otázky odpovídají 
stanovenému cíli a vedou k jeho naplnění.  

 

Práce s literaturou 

Použité zdroje odpovídají požadavkům na bakalářskou práci. Využita byla i značná část zahraniční 
odborné literatury na odpovídající úrovni. Přece jen se ale autorka nevyvarovala několika nepřesností. 
Na straně 9 je chybně uvedeno, že ekosystémové služby vytvářejí městskou zeleň. Naopak, je to 
městská zeleň (nebo ekosystémy obecně), která produkuje ekosystémové služby. Nepozornost zřejmě 
vznikla pouze nepřesným překladem z anglického zdroje (Oddsberg, 2011). 

Strana 11: Termín „ekosystémové služby“ nebyl zaveden studií MA (2005). V literatuře se termín 
objevoval už od 90. let, např. Costanza et al., 1997; Bolund and Hunhammar, 1999; de Groot, 2002 a 
další. Navíc i sama autorka v následujícím odstavci používá k vysvětlení termínu definici G. Daily 
z roku 1997. Souhlasím, že role MA (2005) je v oblasti výzkumu ES významná. Z terminologického 
hlediska však studie pomohla spíše rozšíření pojmu do širšího povědomí odborníků, politických 
činitelů i širší veřejnosti. 

Strana 13: Za drobný nedostatek dále považuji citaci diplomové práce (Štefková, 2013) jako jediného 
zdroje v části textu představující Mileniové hodnocení ekosystémů (2005), kde by bylo mnohem 
vhodnější (vzhledem ke schopnostem autorky) uvést primární zdroj.  

Strana 13: Autorka správně uvádí, že podpůrné služby tvoří základ všech ostatních služeb. Chybně 
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však do této kategorie řadí mezi služby i biologickou rozmanitost. Ta do žádné ze čtyř kategorií ES 
nepatří a je naopak pokládána za základní podmínku dostupnosti veškerých ES, včetně kategorie 
služeb podpůrných. Je možné, že chyba vznikla pouze nepozorností, protože ještě na téže stránce 
v kapitole 2.5 autorka správně cituje Moldana (2012), který uvádí, že „biologická rozmanitost nepatří 
do žádné z kategorií ekosystémových služeb“.  

I přes uvedené nedostatky autorka prokázala velmi dobrou dovednost samostatné práce s relevantními 
odbornými zdroji a správného uvádění citací. 

 

Metodika práce 

Strukturu práce tvoří teoretická a praktická část. V teoretické části se autorka věnuje vysvětlení 
fenoménu komunitních zahrad a konceptu ekosystémových služeb. Obě podkapitoly poskytují 
ucelený přehled a je znát, že se autorka s problematikou dobře seznámila. V závěru této části bych 
navíc nicméně uvítala výraznější propojení těchto dvou tematických částí, např. kapitola 3.4 by 
k tomu byla velice vhodná. Autorka v ní správně nastiňuje přínosy komunitních zahrad. Je však 
škoda, že tuto část příměji nepropojila s konceptem ekosystémových služeb.  

Metody použité při zpracovávání práce přehledně uvádí kapitola 4.1 Metody. Motivace pro výběr 
komunitních zahrad je srozumitelně vysvětlena v kapitole 4.2, včetně identifikace a lokalizace 
zkoumaných komunitních zahrad na území Prahy. Následuje kapitola věnovaná výběru zkoumaných 
ekosystémových služeb. Jako nejvíce problematické se mi jeví zařazení skupiny podpůrných služeb 
do hodnocení. Běžnou praxí je, že tyto služby hodnoceny nebývají (např. MA 2005, MAES, 2014), a 
to například z již výše zmíněného důvodu, že jsou podmínečné pro poskytování ostatních služeb. 
Představený postup by proto v případě kvantitativního hodnocení vedl k chybě dvojího započtení 
přínosů. Pokud by autorka v budoucnu prováděla jakákoliv další hodnocení ekosystémových služeb, 
bylo by vhodnější tuto běžnou praxi dodržet. Pokud by na hodnocení podpůrných služeb trvala, bylo 
by potřebné doplnit detailnější vysvětlení motivace a postupu, včetně přehledu odpovídající odborné 
literatury. Služby relevantní pro zbývající tří kategorie ekosystémových služeb byly zařazeny správně 
a správně byly zvoleny i ukazatele prokazující poskytování služby zahradou. 

 

Analytická část práce 

Analytická část obsahuje popis kvalitativního šetření spočívajícího , které sestává z terénního 
průzkumu a řízeného rozhovoru. Za účelem sběru dat autorka sestavila záznamové archy pro 
pozorování. Zvolená náplň dobře koresponduje s cílem práce a přináší informace potřebné pro 
zodpovězení stanovených výzkumných otázek. Autorka prokázala schopnost zvolit a uplatnit vhodný 
metodický postup. Kladně také hodnotím autorčin kritický přístup k nižší míře objektivity výsledků 
kvůli uplatněné metodě sběru dat, která je diskutována v případě kulturních služeb. Oceňuji také, že 
autorka doplnila sběr dat pozorováním o řízený rozhovor. Vzhledem k tomu, že šlo pouze o 
doplňkový zdroj informací, považuji provedení pouze jednoho rozhovoru za dostatečné. Nevýhodou 
je, že provedení jediného rozhovoru příliš nepřispívá ke zvýšení objektivity celého šetření. Hlavní 
přínos proto vidím v tom, že jeho provedení obohatilo autorku o empirickou zkušenost s touto 
metodou. Zdařilá fotodokumentace navštívených zahrad napomáhá k dokreslení představy čtenáře o 
zkoumaných místech a poukazuje na pečlivost autorky. Do příloh mohl být navíc zařazen seznam 
otázek, které byly použity během rozhovoru.  
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Závěry práce 

Na základě výzkumu autorka v závěru velice přehledně odpověděla na všechny tři stanovené 
výzkumné otázky. Částečně postrádám alespoň stručné zhodnocení stanovené hypotézy. Kladně 
hodnotím nastínění přínosů práce a doporučení pro další výzkum. Pro doplnění bych doporučila i 
kritičtější reflexi k omezení uplatněných metod, zmínku o míře nejistoty výsledků, případně návrh jak 
například snížit míru subjektivity v hodnocení apod.  

 

Celkové zhodnocení práce 

Předkládaná práce shrnuje aktuální a inspirativní téma. Zakládání komunitních zahrad v českých 
podmínkách představuje v současné době moderní trend, i když zatím převládá zejména ve větších 
(např. krajských městech) a nabízí celé spektrum zajímavých podnětů pro další ekologicky 
orientovaný i společenskovědní výzkum. Také aplikace konceptu ekosystémových služeb v českém 
prostředí představuje inovativní způsob analýzy. Práce také nese potenciál pro uplatnění výsledků ve 
správě městského prostředí a zlepšování jeho kvality. I přes dílčí připomínky k této bakalářské práci 
studentka prokázala schopnost uplatnit znalosti a dovednosti získané v průběhu dosavadního studia. 
Předkládaná práce splňuje obecné požadavky na bakalářskou práci, a proto ji navrhuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Proč autorka zařadila do hodnocení služeb i kategorii služeb podpůrných? 

Odhalila autorka během zpracovávání práce nějaké nedostatky ve zvoleném metodickém postupu? 
Pokud ano, jak by, na základě získané zkušenosti, autorka tento postup upravila? 

Zná autorka výsledky podobného výzkumu o ekosystémových službách poskytovaných komunitními 
zahradami z jiných evropských měst? Lze vypozorovat podobný trend, nebo naopak rozdíly 
v dostupnosti ekosystémových služeb? 
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