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Posudek vedoucího práce Jany Říhové  

Vnímání dopadů změny klimatu a adaptační kapacita v ekologickém 

zemědělství 

 

 

Diplomová práce Jany Říhové se zabývá vnímáním dopadů změny klimatu a adaptační kapacitou v 

ekologickém zemědělství v České republice. Z hlediska širšího kontextu se jedná o velmi aktuální a 

zároveň relativně nové téma. Její základní otázkou a motivací bylo zjistit, jaké jsou postoje českých 

ekologických zemědělců vůči dopadům změny klimatu, a zároveň zjistit jejich postoje k adaptacím na 

změnu klimatu a jejich adaptační kapacitu. Ukazuje se, že zemědělství patří k nejvíce zranitelným sektorům 

vůči dopadům klimatické změny, zejména z hlediska výskytu extrémních událostí, jako je sucho. Zároveň 

projekt diplomové práce zapadá do současných výzkumných aktivit v oblasti adaptací na změnu klimatu.  

 

Práce je členěna velmi přehledně a všechna důležitá témata jsou zpracována odpovídajícím způsobem. 

Všechny významné pojmy jsou odpovídajícím způsobem nejenom definovány, ale rovněž vysvětleny a 

zasazeny do kontextu tématu adaptací na změnu klimatu. Hypotézy jsou zcela jasně a zřetelně formulovány 

a testovány na základě odpovídajících statistických postupů.  

 

Metodologický postup je založen na dat z dotazníkového šetření, která diplomantka zpracovala ve 

statistickém programu a vyhodnotila na základě standardně používaných postupů. Přitom se zaměřila na 

testování předem stanovených hypotéz. Zde bych rád vyzdvihl metodologickou „čistotu“ celého postupu, 

protože stanovení hypotéz předcházelo sběr dat a jejich vyhodnocení. Diplomantka prokázala, že je 

schopna se získanými údaji odpovídajícím způsobem pracovat a získané údaje interpretovat. Jedinou 

možnou slabinou by se mohlo zdát, že počet získaných dotazníků (52) je relativně nízký. Vzhledem k tomu, 

že diplomantka se zaměřila na subjekty hospodařící na orné půdě, která není dominantní skupinou 

ekologických zemědělců, a vzhledem k novosti tématu se však domnívám, že získaný vzorek je naprosto 

dostačující pro potřeby zvoleného tématu.  

 

Jednoznačně bych rád vyzdvihl originalitu práce, protože podobné téma bylo zatím zpracováno pouze 

ojediněle a v ČR vůbec ne. Z hlediska vědeckého přínosu se zcela jednoznačně jedná o vysoce originální 

výsledek, který je výhledově velmi dobře publikovatelný. Zároveň mají výsledky vysokou praktickou 

hodnotu, zejména například v kontextu v říjnu 2015 přijaté národní adaptační strategie přizpůsobení se 

dopadům změny klimatu v podmínkách ČR a navazujících akčních plánů. Vnímání a ochota jednotlivých 

subjektů se přizpůsobit tvoří nezbytných předpoklad plánování jednotlivých adaptačních opatření.  

 



Práce zahrnuje odkazy na relevantní literaturu a zahrnuje všechny důležité zdroje, včetně aktuální vědecké 

literatury. Po formální stránce není práci co vytknout. Vzhledem k úrovni zpracování, zajímavosti a 

významnosti získaných výsledků hodnotím práci Jany Říhové velmi vysoko. Jednoznačně doporučuji práci 

k obhajobě a navrhuji předkládanou práci přijmout s maximálním hodnocením  20 bodů.  
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