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Úvodní slovo z Lipky

Dvacet pět absolventských prací z technických, aplikovaných, přírodovědných 
a humanitních oborů má společné jednak téma životního prostředí, jednak vztah 
k jižní Moravě. Jejich rozmanitost je příležitostí pro mezioborový dialog s odbor-
níky z akademické sféry, neziskového sektoru i z praxe.

Krom deseti oceněných, jejichž díla představujeme níže v kapitole Výsledky, za-
slouží pozornost i práce dalších účastníků. Martin Štěrba rozebírá možnost nové-
ho jednotného poplatku za komunální odpady. Barbora Hubková řeší zahrady při 
základních školách. Ema Stehnová mapuje aleje v okrese Vyškov, Tomáš Opavský 
se věnuje vlivu chroustů na hospodaření v lese. Ekonomický vhled mají práce 
Barbory Ondrůškové (výdaje obcí v ČR do životního prostředí) a Jany Švecové 
(spotřebitelské chování u biopotravin). Sladkovodním rybám se věnují Jaromír 
Sobotka (organické látky v tkáních) a Klára Nováková (rozsáhlá rešeršní práce 
monogeneí).

Čtyři odlišné práce mají blízko k urbánu: Adéla Dubná otevírá nezvyklé téma 
Urban Exploration v souvislosti s environmentálními riziky. Životní cyklus kon-
strukčních systému obálky budov popisuje Jan Fousek. Karolína Miková se věnuje 
nezvyklé stavbě v krajině: Wineru. Andrea Křivánková srovnává postoje staro-
usedlíků a novousedlíků v brněnské Bystrci.

Tři práce spojuje téma těžkých kovů: Michaela Skrovná hodnotí jejich přítomnost 
u mobilních telefonů, platina zajímá Lucii Nedvědickou (využití mechu, lišejníku 
a jehličí pro posouzení znečištění v Brně) a Jiřího Sýkoru (možnosti měření po-
mocí pryskyřic).

Sborník obsahuje anotace všech přihlášených prací, rozdělené na bakalářskou 
a diplomovou kategorii. Autory můžete přímo kontaktovat prostřednictvím uve-
dených e‑mailových adres.

RNDr. Jan Trávníček, MSc. 
editor sborníku, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání





Úvodní slovo z Jihomoravského kraje

V roce 2017 se konal již patnáctý ročník Soutěže diplomových prací se vztahem 
k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Soutěž pro Odbor život-
ního prostředí Jihomoravského kraje již tradičně pořádá Lipka – školské zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

Do soutěže se letos přihlásilo celkem 25 studentů ze čtyř univerzit. Většina z nich 
absolvovala některou ze tří největších brněnských univerzit: Vysoké učení tech-
nické, Masarykovu univerzitu nebo Mendelovu univerzitu. Několik soutěžících se 
připojilo z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Jednotlivé práce byly ohodnoceny odborníky v daném oboru. A pak již bylo na 
komisi, aby z nich vybrala ty nejlepší, jak v kategorii bakalářských, tak v kategorii 
magisterských diplomových prací. Nebyl to jednoduchý úkol, už jen proto, že šká-
la pestrosti témat byla velice široká.

Díky pořádané soutěži máme jako Jihomoravský kraj možnost seznámit se s pra-
cemi, které se vztahují přímo k životnímu prostředí našeho kraje. Některé práce 
mají již nyní nakročeno k vědeckým studiím či pojednáním. Jiné jsou zaměřeny 
spíše prakticky, zohledňují člověka a jeho působení na krajinu. Všechna před-
stavená témata mají společný rys: odráží aktuální dění v našem kraji a věnují se 
problémům, s nimiž se právě zde potýkáme.

RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. 
radní pro životní prostředí Jihomoravského kraje



Výsledky 15. ročníku soutěže

Komise hodnotitelů ocenila čtyři bakalářské a šest diplomových prací.

V kategorii BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ (8 prací) získali ocenění:

1. Bc. Kateřina Kmecová (s. 11)

2. Bc. Lucie Gernešová (s. 10)

3. Bc. Kristýna Kohoutková (s. 12)

Kateřina Kmecová předložila obdivuhodný záměr ukázkové zahrady přírodních 
hodnot v Národním parku Podyjí, včetně detailů založení společenstev či speci-
fických managementů různých stanovišť.

Lucie Gernešová sleduje vývoj kvality vody Zbýšovského náhonu během napojo-
vání obcí na kanalizaci. Těžko najít lepší zhodnocení dopadů výstavby kanalizací 
u menších obcí na drobné vodní toky.

Kristýna Kohoutková zakotvuje téma ochrany vizuálního dojmu krajiny. V době 
tlaku na zastavování „téměř čímkoliv, co si investor dokáže prosadit“ jde o práci 
mimořádně hodnotnou a inspirativní.

V kategorii DIPLOMOVÝCH PRACÍ (17 prací) získali ocenění:

1. Ing. arch. Kateřina Baťková (s. 16)

2. Ing. Marie Matoušková (s. 20)

3. Ing. arch. Monika Šafářová (s. 29)

Kateřina Baťková vytvořila fantastický manuál na revitalizaci historického průmy-
slového areálu. Modelově pracuje s bývalým cukrovarem v Břeclavi. Hodnotitelé 
se shodli: kéž by se vedení měst při revitalizacích inspirovala touto prací!

Marie Matoušková výjimečně propojila exaktní vědu s praktickými výstupy. Do-
kazuje pozitivní efekt výmladkového lesnického hospodaření ve vztahu ke stresu 
suchem.

Monika Šafářová se snaží vytvořit prostor pro diskuzi a spolupráci u kontro‑
verzního tématu Novomlýnských nádrží. Činí tak s výjimečným nadhledem a svá 
řešení navrhuje z pozice architektky. Této práci byla udělena i Cena Ekologického 
institutu Veronica.



Cena Lipky:

Ing. Lenka Hamajová  (s. 18)

Mgr. Lucie Štrublová (roz. Vlková) (s. 31)

Lenka Hamajová zaujala rozsáhlou návrhovou částí s řadou realizovatelných kro-
ků pro zlepšení situace s plýtváním potravin, včetně spolupráce s potravinovou 
bankou.

Lucie Štrublová (roz. Vlková) překládá intervenční projekt ovlivňující chování 
a postoje středoškoláků. Aleš Máchal považuje její metodiku „Nebuď plýtvák“ za 
inspirativní pro učitele i střediska EV.

Cena Odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK:

Bc. Anna Dašková (s. 8)

Anna Dašková prokazuje, že drobné vodní toky povodí Říčky v CHKO Moravský 
kras jsou oproti očekávání poměrně významně znečištěné.

Cena Komise hodnotitelů: 

Mgr. Veronika Musilová  (s. 22)

Veronika Musilová svým výzkumem  posouvá poznání působení škodlivých che-
mických látek na buňky simulující jaterní tkáň.

Ceny byly vítězům předány na tradiční studentské mezioborové konferenci, kte-
rá se uskutečnila 29. listopadu 2017 v budově Krajského úřadu Jihomoravského 
 kraje v Brně.
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Bc. Anna Dašková
Stavební fakulta, Vysoké učení technické v Brně

Znečištění krasových toků v povodí Říčky

Cílem práce je vyhodnocení kvality vody ve vybraných tocích povodí Říčky, na-
cházející se v oblasti Moravského krasu. Konkrétně se jedná o Ochozský potok, 
Hostěnický potok a potok Říčka. Práce je zaměřena na monitoring parametrů 
znečištění, odběr a analýzu vzorků ve 4týdenních intervalech. Celkem je prove-
deno 9 odběrů z 8 odběrných míst. Odběrná místa jsou vybrána s ohledem na 
umístění ČOV vůči ponorům a vývěrům, protože území je značně hydrologicky 
komplikované.

V místě odběru bylo vždy provedeno měření průtoku, teploty, konduktivity, kon-
centrace kyslíku a hodnoty pH. V odebraných vzorcích vody byl následně sta-
noven obsah nerozpuštěných látek, CHSKcr, BSK5, amoniakální dusík (N–NH₄), 
dusitanový dusík (N–NO₂), dusičnanový dusík (N–NO₃), organický dusík (Norg) 
a fosfor celkový (Pcelk).

Největší znečištění bylo vysledováno na Ochozském potoce. Naopak nejmen-
šího znečištění dosáhl potok Říčka. Celkově z hodnocených ukazatelů dopadl 
nejhůře fosfor, který byl překročen u všech sledovaných míst. Druhým nejhůře 
hodnoceným ukazatelem jsou dusičnany, jejichž koncentrace byla překročena na 
Ochozském potoce. Jedním z důvodů, proč jsou koncentrace znečištění v toku 
překročeny, může být omezená ředící schopnost toků a také možný vysoký smyv 
ze zemědělských půd.

anna.das@seznam.cz
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DAŠKOVÁ, A. Znečištění krasových toků v povodí Říčky. Brno: Vysoké učení technické v Brně. 
Stavební fakulta, 2017. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.

Cena
Odboru životního
prostředí KÚ JMK

BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE

na obsah



Bc. Adéla Dubná
Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Urban Exploration: forma poznávání 
a identifikace environmentálních rizik

Práce se zabývá tématem Urban Exploration jako jednou z forem identifikace 
environmentálních rizik. Cílem je poukázat na možná ekologická rizika v různých 
typech brownfieldů, s nimiž jsou aktivity Urban Exploration spojeny. Samotný 
Urban Exploration je kontroverzní činnost, obnášející prozkoumávání starých 
a opuštěných objektů, jako jsou továrny, nemocnice, sanatoria, vily, železniční 
tunely, bunkry, případně i stoky či technické rozvodny. Motto vystihující aktivitu 
zní: „Nezanechávej nic než stopy, neodnášej nic než fotky.“

Teoretická část se věnuje charakteristice Urban Exploration, jeho vývojem v Čes-
ké republice i v zahraničí a související legislativě (některé aktivity mohou být ne-
legální). Propojení se stěžejním tématem identifikace environmentálních rizik je 
nastíněno z hlediska monitoringu prováděného na území České republiky, včetně 
návrhu postupu při odstraňování těchto environmentálních zátěží.

Praktická část je tvořena šesti případovými studiemi vybraných lokalit v České 
a Slovenské republice, konkrétně v Jihomoravském a Trnavském kraji. Každá z pří-
padových studií je zařazena do kategorie dle míry závažnosti ekologického rizika 
a obsahuje vyhodnocení negativních vlivů na složky životního prostředí a člově-
ka. Cílů bylo dosaženo pomocí kvantitativního sběru dat, rozhovorů s oprávněný-
mi osobami a vlastním pozorováním v terénu. Vyvozené závěry potvrzuje i výstup 
z programu Riskan, kalkulujícího výsledná rizika.

adela.dubna@email.cz
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DUBNÁ, A. Urban Exploration: forma poznávání a identifikace environmentálních rizik. Zlín: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení, 2017. Vedoucí bakalářské 
práce RNDr. Jakub Trojan, Ph.D., MBA.

BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE

na obsah



10

Bc. Lucie Gernešová, DiS.
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Studie změny jakosti vody na Zbýšovském 
náhonu

Tato bakalářská práce je zaměřena na monitoring jakosti vody Zbýšovského náho-
nu. V teoretické části je zpracována literární rešerše dané problematiky. V prak-
tické části je popsána charakteristika vodního toku a popis zájmového území, me-
todika práce v terénu i v laboratoři, výsledky, diskuze a návrh možných opatření. 
Terénní měření a odběr vzorků probíhaly kontinuálně od prosince roku 2015 do 
prosince 2016 na 5 vybraných odběrných profilech. Ukazatele, jako je kondukti-
vita, množství rozpuštěného kyslíku, pH a teplota vody, byly v terénu sledovány 
měsíčně. Čtvrtletně probíhal pravidelný odběr vzorků vody pro zjišťování hod-
not celkového fosforu, dusičnanového dusíku a chemické spotřeby kyslíku. Jejich 
následné zpracování bylo prováděno v laboratoři vody ÚAKE. Zvolené ukazatele 
na začátku měření vykazovaly zvýšené hodnoty a zhoršenou kvalitu jakosti vody, 
avšak pravidelným monitorováním ukazatelů je zřejmé, že dochází ke snižování 
hodnot a zlepšení kvality vody vzhledem k postupnému napojování občanů na 
kanalizaci. Výsledky byly zpracovány a porovnány dle normy ČSN 75 7221 a Naří-
zení vlády č. 401/2015 Sb.

lolitarossi46@centrum.cz

GERNEŠOVÁ, L. Studie změny jakosti vody na Zbýšovském náhonu. Brno: Mendelova univerzita 
v Brně. Agronomická fakulta, 2017. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra Hubačíková, Ph.D.

2.
místo

BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE

na obsah
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Bc. Kateřina Kmecová
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ukázková zahrada prezentující přírodní 
hodnoty Národního parku Podyjí

Práce si klade za cíl zjistit, jak vypadají existující zahrady tohoto zaměření, a vy-
tvořit návrh botanické zahrady pro Národní park Podyjí, která bude prezentovat 
jeho typická přírodní společenstva. Teoretická část popisuje navštívené referenč-
ní zahrady. Jejím hlavním zjištěním je, že – až na zahradu Jardin botanique alpin 
du Lautaret – nemá žádná vhodný informační systém, program ani propagaci. Ve 
vztahu k návštěvníkům tedy bohužel vůbec nevyužívají svůj potenciál. Návrh bo-
tanické zahrady NP Podyjí je zaměřen na ukázky typických zdejších společenstev. 
Návštěvníci se zde hravou formou dozvědí zajímavosti ze života rostlin a ochrany 
přírody. Bude zde také uchováván genofond rostlin a prostor pro vědecké expe-
rimenty.

V poslední části práce jsou uvedeny možné způsoby založení vybraných spole-
čenstev včetně zohlednění právních, technických a biologických aspektů. Založe-
ní přírodě podobných společenstev je velice složité a vyžaduje další podrobnější 
analýzy území. Taková přírodní společenstva de novo zatím nikdo v ČR nevytvořil, 
půjde tedy o unikát a je třeba k němu přistupovat jako k velkému pokusu. Bude 
nutné zajistit kvalitní monitoring celého procesu a flexibilně reagovat na vzniklé 
potřeby a změny vyvíjejících se společenstev.

katerina.kmecova@gmail.com

KMECOVÁ, K. Ukázková zahrada prezentující přírodní hodnoty Národního parku Podyjí. Brno: 
Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta, 2017. Vedoucí bakalářské práce Ing. Přemysl 
Krejčiřík, Ph.D.

1.
místo

BAKALÁŘSKÁ
PRÁCE

na obsah
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Bc. Kristýna Kohoutková
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Obraz sídla v krajině

Cílem této práce je vytvoření návrhu pro obec Pavlov na jižní Moravě, korigující-
ho obraz sídla narušeného novotvary. Návrhu předchází podrobná analýza území 
po stránce přírodních podmínek, historie i samotného terénního průzkumu, od-
halujícího problematické partie krajiny. Analýzy odhalují důležité charakteristiky 
obrazu sídla a krajiny. Návrhová část tyto charakteristiky podporuje, v místech 
narušených je obnovuje. Cílem návrhu je propojení sídla s krajinou, umocnění 
významných pohledů a korekce negativních prvků.

V území jsou dva velké problémy – nová neuspořádaná výstavba a monokultury 
vinic. Návrh propojuje novou výstavbu s historickým jádrem obce i s krajinou 
a navrhuje liniové vegetační prvky do vinic tak, aby byla plocha opticky rozčle-
něna a výsledná krajina působila harmoničtěji. Návrhová část také přichází se 
stanovením obecných zásad platných pro výstavbu v Pavlově, případně pro další 
vesnice ležící na úpatí Pavlovských vrchů. Dodržování těchto zásad by mělo vést 
k uchování tradičního obrazu venkovského sídla, potažmo celé venkovské krajiny.

kristynakohoutkova@gmail.com

KOHOUTKOVÁ, K. Obraz sídla v krajině. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta, 
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Bc. Andrea Křivánková
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Zeleň, nebo beton? Postoje starousedlíků 
a novousedlíků ke změnám horní Bystrce

Práce se zabývá rozdíly v postojích starousedlíků a novousedlíků ke změnám pro-
bíhajícím v horní Bystrci, okrajové části Brna. Výstavba, která na území probíhá, 
by se dala považovat za suburbánní vývoj. Dochází zde k rozšiřování města na 
zelené louce, nové výstavbě a doplňování infrastruktury. Z předchozího pozoro-
vání vyplývá předpoklad, že se lidé ve vnímání změn různí zvláště podle toho, kde 
konkrétně bydlí či jakou mají sociální roli.

Tato práce si klade za cíl porovnat postoje starousedlíků a novousedlíků k pro-
bíhajícím změnám. Zohledňuje přitom zvláště přírodní prostředí v této oblasti, 
vztah jednotlivých respondentů k přírodním hodnotám prostředí a jejich place 
identity. Propojuje tři oblasti zkoumání: suburbanizaci, vztah k prostředí zvlášť 
zaměřený na place identity a vztah k přírodě. Při výzkumu byly použity metody: 
nestrukturovaný rozhovor, nezúčastněné pozorování, metoda mentální mapy 
a analýza dokumentů.

Výsledky výzkumu se lišily od očekávání. Skupina čtyř respondentů se nedá členit 
na starousedlíky a novousedlíky, neodlišují se ve svých postojích na základě těch-
to kategorií. Každý z nich má odlišné charakteristiky a preference, které utvářejí 
jejich postoje ke změnám horní Bystrce.

krivankovaandy@gmail.com

KŘIVÁNKOVÁ, A. Zeleň, nebo beton? Postoje starousedlíků a novousedlíků ke změnám horní 
Bystrce. Brno: Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií, 2017. Vedoucí bakalářské práce 
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.
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Bc. Klára Nováková
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Diverzita monogeneí sladkovodních ryb 
střední Evropy

Tato bakalářská práce se věnuje literární rešerši výskytu monogeneí parazitují-
cích na sladkovodních rybách ve střední Evropě, tedy v České republice, na Slo-
vensku, v Polsku, Rakousku a Maďarsku. Je rozšířením, spojením a doplněním již 
existujících a velmi často neaktuálních checklistů a článků, zabývajících se dru-
hovou rozmanitostí těchto cizopasníků ryb na územích jednotlivých států. První 
část práce se zabývá základní charakteristikou tohoto taxonu (morfologie, životní 
cyklus, hostitelská specifika, klasifikace). Následuje krátké pojednání o metodách 
základního parazitologického vyšetření ryb se zaměřením na monogenea. Dále 
práce obsahuje komentované checklisty monogeneí sladkovodních ryb ve střed-
ní Evropě, nejprve Parasite – Host checklist, za ním Host – Parasite checklist.

Práce zohledňuje nové nomenklaturní zařazení jednotlivých druhů na základě 
nejnovějších zjištění molekulární biologie, zahrnuje také druhy, které se na zkou-
maném území dle dostupných pramenů začaly nově vyskytovat, nově popsané 
druhy a také ty, které naopak zcela vymizely. Zatímco v době vydání poslední po-
dobné publikace (Ergens & Lom, 1970) byl na území geografické střední Evropy 
popsán výskyt 122 druhů monogeneí, tento průzkum ukázal, že v současné době 
se jich ve stejném geografickém území nachází až 196.

klara.novakova225@seznam.cz

NOVÁKOVÁ, K. Diverzita monogeneí sladkovodních ryb střední Evropy. Brno: Masarykova uni-
verzita. Přírodovědecká fakulta, 2017. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
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Bc. Tomáš Opavský
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Hospodářský význam chrousta 
Melolontha hippocastani F. v gradačním území LS 
Strážnice

Práce je zaměřena na výskyt chrousta maďalového v Lesní správě (LS) Strážnice, 
zejména v revírech Vracov a Bzenec. Cílem je porovnat aktuální populační husto-
tu tohoto brouka s historickým šetřením, s ohledem na vyhodnocení ekonomic-
kých ztrát, průběhu rojení a vlivu klimatických podmínek v roce 2015, a posouze-
ní etiologie samic při výběru ovipozičního místa.

Pomocí půdních sond byla zjišťována etiologie a početnost ponrav v půdním pro-
filu. Na základě vyhodnocení zdravotního stavu sazenic byly finančně vyčísleny 
škody způsobené ve výsadbách v revíru Bzenec z let 2013 a 2014. U kultur ve věku 
5 – 10 let byla hodnocena schopnost regenerace stromů po žíru ponrav. Průběh 
a intenzita rojení 2015 byla vyhodnocena pomocí světelných lapačů. Klimatické́ 
podmínky byly snímány pomocí meteorologických staniček. Výběr  ovipozičního 
místa samic byl analyzován z historických materiálů.

Populace chrousta maďalového v území LS Strážnice se stále zvyšuje a s ní i hos-
podářské škody. Ekonomická ztráta na výsadbách v revíru Bzenci v letech 2013 
a 2014 přesáhla hranici 2,5 milionu Kč. Počet zachycených imág v lokalitě Vracov 
přesáhl všechny počty zaznamenané v minulých letech. Výběr ovipozičního místa 
samic byl vyhodnocen s preferencí kladení do starých porostů. Výsledky práce lze 
využít v lesní praxi.

opa.tomino@seznam.cz

OPAVSKÝ, T. Hospodářský význam chrousta Melolontha hippocastani F. v gradačním území LS 
Strážnice. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2017. Vedoucí ba-
kalářské práce prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
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Ing. arch. Kateřina Baťková
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

Břeclav – revitalizace areálu bývalého 
cukrovaru

Cílem návrhu revitalizace je začlenit dnes nevyužívaný průmyslový areál a jeho 
okolí do struktury města. Návrh se soustředí na vytvoření strategie pro pozvol-
nou integraci chátrajícího areálu do organismu Břeclavi.

Podstatou řešení je nové prostorové uspořádání, zachování tří cukrovarnických 
skladovacích hal a rozdělení areálu na menší části, vhodné pro záměry více sou-
kromých investorů. Různorodost investorů nabídne reálnou a investičně dostup-
nou transformaci areálu a současně možnost optimální volby programů, vhod-
ných pro město.

Práce nastiňuje, jak je možné vhodnými zásahy postupně na území areálu a v jeho 
okolí vytvářet podmínky pro vznik polyfunkčního, prostorově i společensky pest-
rého město‑tvorného prostředí. Lokalita má potenciál vytvořit chybějící městské 
centrum – má příhodnou polohu a zdejší monumentální budovy skladovacích hal 
podtrhují průmyslovou podstatu Břeclavi (patří k nejstarším stavbám ve městě). 
Revitalizace tak může zhodnotit jak území areálu, tak i jeho blízké okolí, v širším 
důsledku může dokonce i zlepšit image celého města.

Úkolem práce není stanovení konečné podoby prostoru, ale spíše stanovení smě-
ru, jakým by se mohla revitalizace ubírat. Důraz je kladen na proces a metodiku 
obnovy území.

batkova.katerina@centrum.cz

BAŤKOVÁ, K. Břeclav – revitalizace areálu bývalého cukrovaru. Brno: Vysoké učení technické 
v Brně. Fakulta architektury, 2017. Vedoucí diplomové práce doc. Ing. arch. Karel Havliš.
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Ing. Jan Fousek
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

LCA různých konstrukčních systémů 
obálky budov

Hlavním cílem práce je porovnat stavební materiály z hlediska vlivu na životní 
prostředí, a umožnit tak klientům zohledňovat při rozhodování také ekologickou 
zátěž, kterou daná konstrukce pro životní prostředí představuje.

Složení konstrukčních systémů bylo voleno tak, aby součinitel prostupu tepla U 
[W/m²K] byl vždy roven hodnotě 0,2. Vzhledem k tomu, že se každá konstrukce 
skládá z jiných materiálů, byly jejich tloušťky upravovány tak, aby bylo výsled-
ného součinitele dosaženo. Konstrukční systémy byly porovnávány dvěma me-
todami z důvodu ověření správnosti jejich výstupů: ISO normy Athena Impact 
Estimator a Ekoindikátory Ekolizér 2.0.

Výsledky jednotlivých analýz lze shrnout následujícím způsobem:

Fází, která nejvíce zatěžuje životní prostředí, je fáze výroby. Nejhůře hodnoce-
ným materiálem ze všech konstrukcí je polystyren, naopak nejlépe v přepočtu na 
kilogram si vede beton a následně cihelný bok. Největší dopad na životní prostře-
dí má konstrukce železobetonová, která je izolována polystyrenem. Na opačné 
straně jsou konstrukce s cihelným blokem a konstrukce sloupková, difuzně ote-
vřená, obě izolované minerální vatou. Přírodní materiál je menším zásahem do 
životního prostředí než materiál syntetický. Konkrétní data a důvody ale nejsou 
v širokém povědomí.

janfousek@centrum.cz

FOUSEK, J. LCA různých konstrukčních systémů obálky budov. Brno: Mendelova univerzita 
v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta, 2017. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ing. Miroslav Trcala, 
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Ing. Lenka Hamajová
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Marketingové odporučenia pre riešenie 
plytvania potravinami v Juhomoravskom kraji

Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť marketingové odporučenia pre rieše-
nie plytvania potravinami v Brne a Juhomoravskom kraji (JMK). Dôležitú úlohu 
v rámci prevencie a riešenia danej problematiky v skúmanej lokalite zohráva Po-
travinová banka pre Brno a JMK, a preto s ňou bola nadviazaná úzka spolupráca.

K vytvoreniu teoretického základu práce boli využité sekundárne dáta zo zahra-
ničných aj českých odborných článkov a výskumov. Primárne dáta boli získané 
prostredníctvom kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, uskutočneného 
v období od novembra 2015 do marca 2016.

Na základe rozdielnych postojov k plytvaniu potravinami boli spotrebitelia roz-
delení na segmenty, ktoré vyžadujú v rámci marketingovej komunikácie odlišný 
prístup. Podľa výskumu najviac plytvajú mladí ľudia vo veku do 19 rokov, najme-
nej naopak dôchodcovia nad 60 rokov. V rámci osvety mladých ľudí boli navrhnu-
té workshopy a prednášky. Ďalšie odporučenia boli zamerané na zintenzívnenie 
propagácie danej problematiky prostredníctvom sociálnych sietí, informačná 
kampaň v menzách, využitie potravinových chladničiek a Food Boxov v Brne 
a JMK.

l.hamajova@gmail.com

HAMAJOVÁ, L. Marketingové odporučenia pre riešenie plytvania potravinami v Juhomorav-
skom kraji. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Provozně ekonomická fakulta, 2017. Vedoucí 
diplomové práce doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
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Ing. Barbora Hubková
Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Edukativní zahrady

Diplomová práce přibližuje problematiku tvorby edukativních zahrad při dět-
ských vzdělávacích institucích, zejména při základních školách. Rešerše zahrnuje 
odbornou literaturu včetně legislativy a srovnává konvenční a alternativní směry 
ve školství ve vztahu k tvorbě školní zahrady. Cílem práce je na základě analýz 
sedmi projektů v ČR i ve světě definovat teoretická východiska pro řešení proble-
matiky tvorby školních edukativních zahrad. Jedním z cílů je také vytvořit návrh 
modelového území v rozsahu architektonické studie.

V teoretických východiscích se autorka zaměřuje na uspořádání prostoru, zdůraz-
ňuje mimo jiné význam tvorby nejen fyzického, designového prostoru, ale také 
sociálního prostoru, přizpůsobeného přirozeným potřebám dětí. Dále autorka 
sestavuje vizi procesu založení školní zahrady od návrhu až po realizaci a údržbu. 
V rámci jednotlivých fázi mimo jiné přibližuje i možnosti participace s žáky, peda-
gogy a rodiči. Představuje nejpopulárnější prvky školních zahrad a jejich možné 
propojení se vzdělávacími oblastmi rámcového vzdělávacího programu. Na zá-
věr přináší také analýzu a návrh vybraného modelového území – školní zahrady 
v Horních Heršpicích.

Autorka na základě prostudování dostupné literatury a vlastních analýz referenč-
ních příkladů stanovuje teoretická východiska pro tvorbu školních zahrad, od 
procesu navrhování a participace až po současnou údržbu.

barahubkova@seznam.cz

HUBKOVÁ, B. Edukativní zahrady. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Zahradnická fakulta, 
2017. Vedoucí diplomové práce doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová.
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Ing. Marie Matoušková
Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Differences in photosynthesis and plant 
water status between coppice and high forest
(Rozdíly ve fotosyntéze a vodním provozu mezi nízkým a vysokým lesem)

Práce (zpracovaná v angličtině) se zabývá porovnáním fotosyntézy a vodního 
provozu dubu zimního – Quercus petraea (Matt.) Liebl. – v nízkém a vysokém 
lese v Brně‑Soběšicích. Nízký les (tzv. pařezina) byl v minulosti hojně rozšířený, 
zejména jako zdroj palivového dříví. Stromy se zde nesázely – pařezy pokácených 
stromů obrůstaly vegetativními výmladky. Postupně ale lesníci téměř všechny 
porosty nízkého lesa převedli na vysoký les (kmenovinu), jenž se pěstuje ze sa-
zenic a poskytuje kvalitnější dřevo pro průmyslové zpracování. V současnosti se 
opět o zavedení nízkého lesa uvažuje, zejména pro jeho větší vitalitu na suchých 
a svažitých lokalitách a pro rychlé přírůsty v mladém věku. Také se jeví jako vhod-
ná alternativa pro maloplošné vlastníky.

Zkoumané porosty se lišily zejména při snížené dostupnosti vody. Při dostatku 
vody nebyly rozdíly patrné, zato v létě, v období sucha, dokázal nízký les využít 
více CO₂ v procesu fotosyntézy a byl také méně stresován suchem, zatímco vyso-
ký les trpěl vyšší mírou vodního stresu a fotosyntéza se značně snížila.

Svou schopností odolávat suchu je tak nízký les předurčen jako perspektivní al-
ternativa lesního hospodaření na vysychavých lokalitách v procesu globálních 
klimatických změn. Zároveň svou hustotou porostu dokáže lépe chránit svrchní 
vrstvy půdy a podpořit biodiverzitu.

matouskova.marie@gmail.com
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Ing. arch. Karolína Miková
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

Stavba v krajině – Winery

Tématem práce je areál vinařství spojený s farmou, která se zabývá zejména 
chovem ovcí, navržený do malebné krajiny jižní Moravy, s impozantním výhle-
dem na Pavlovské vrchy. V rámci území je řešeno i ubytování a několik drobných 
staveb jakožto zajímavostí pro návštěvníky. Návrh se inspiruje zásadami perma-
kultury, ekologického zemědělství a primárně vzniká prostor pro spokojeného 
hospodáře.

kajka.mikova@seznam.cz
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ry, 2017. Vedoucí diplomové práce prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
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Mgr. Veronika Musilová
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Hepatotoxické a hepatokarcinogenní 
účinky chemických látek v kulturách buněčných 
sféroidů

Práce je zaměřena na výzkum jaterních progenitorových (resp. oválných) buněk 
a na jejich roli v hepatokarcinogenezi. Při poškození jater může v těchto buňkách 
docházet také k poškození genetické informace, k ovlivnění jejich proliferace, 
přežívání a schopnosti diferencovat do různých typů. Právě narušení těchto pro-
cesů může souviset se vznikem nádorů. Důležitým nástrojem pro in vitro studium 
toxických, karcinogenních i terapeutických účinků látek jsou tzv. sféroidy, použí-
vané i jako modelové nádory. Jedná se o malé agregáty buněk, rostoucích bez 
přichycení k podpůrným materiálům, kdy se adherentní buňky přichycují k sobě 
navzájem a dochází k maximálním interakcím mezi buňkami a jimi produkovanou 
extracelulární matrix a k napodobení reálné situace v tkáni.

Praktická část práce se soustředí na sféroidy jaterních progenitorových buněk. 
Látky s toxickým, cytostatickým nebo nádorově promočním účinkem působily 
v kulturách sféroidů rozdílně (rozpad a úhyn sféroidů, zpomalení nebo stimulace 
růstu) a rozdílné bylo i jejich působení na sféroidy normálních vs. tumorigenních 
buněk. Výsledky práce přispívají k rozšíření našich znalostí v oblasti působení 
chemických látek na jaterní buňky. Přináší rovněž užitečné informace pro opti-
malizaci použitého in vitro testu.

musive@seznam.cz
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Ing. Lucie Nedvědická
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

Využití bioindikátorů pro posouzení 
znečištění životního prostředí platinovými kovy

Práce je zaměřena na využití bioindikátorů, konkrétně mechů, lišejníků a jehličí, 
pro posouzení znečištění životního prostředí platinovými kovy se zaměřením na 
platinu a palladium ve městě Brně. Cílem je stanovení obsahu těchto kovů v bio-
indikátorech a stanovení toho nejvhodnějšího pro posouzení znečištění životního 
prostředí platinovými kovy.

Platina a palladium se uvolňují z katalyzátorů při běžné automobilové jízdě. Pro 
stanovení obsahu těchto kovů byly odebrány bioindikátory nacházející se na 
nejfrekventovanějších úsecích města Brna. Tato místa byla zvolena na základě 
sčítání dopravy z roku 2010. Výsledná množství obou platinových kovů v jed-
notlivých bioindikátorech se pohybovala v řádech ng·g‑1. Ze srovnání s ostatními 
studiemi vyplývá, že se obsah platinových kovů v životním prostředí neustále zvy-
šuje. Jako nejvhodnější bioindikátor pro stanovení znečištění životního prostředí 
platinovými kovy se ukázal být lišejník, protože není pokryt kutikulou a může sor-
bovat celým svým povrchem těla.

Na platinové kovy nejsou stanoveny žádné limitní hodnoty, ovšem jejich množ-
ství se v životním prostředí neustále zvyšuje, proto je nezbytné je monitorovat.

l.nedvedicka@seznam.cz
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Ing. Barbora Ondrůšková
Ekonomicko‑správní fakulta, Masarykova univerzita

Výdaje obcí ČR do životního prostředí

Předmětem práce je analýza výdajů obcí České republiky na ochranu životního 
prostředí v letech 2010 – 2015 a nastínění možností posouzení relevance těchto 
výdajů.

První část práce vymezuje teoretický rámec analyzované problematiky. Druhá 
část práce se zabývá samotnými výdaji obcí do životního prostředí, tedy analýzou 
příslušných dat, veřejně přístupných na Monitoru státní pokladny Ministerstva 
financí. Data byla extrahována, doplněna dalšími potřebnými daty a analyzována 
v programu Microsoft Excel. Nabyté poznatky doplnil mapový podklad vytvořený 
z relevantních dat v programu ArcGIS. Data byla dále kategorizována do šesti 
oblastí ochrany životního prostředí a jednotlivých paragrafů dle vyhlášky o roz-
počtové skladbě. Na základě tohoto rozdělení bylo zjištěno, že obce České re-
publiky ve sledovaném období 2010 – 2015 vynakládaly nejvíce výdajů do oblasti 
na ochranu vody, nakládání s odpady a ochranu biodiverzity a krajiny. Naopak 
ochrana půdy a podzemní vody, ochrana ovzduší a redukce působení fyzikálních 
faktorů byly kategorie, do kterých obce, ve srovnání s prvními uvedenými, v těch-
to letech alokovaly minimum výdajů. Závěrečná část práce sestává ze syntézy 
získaných poznatků a jejich vyhodnocení.

405708@mail.muni.cz
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Ing. Michaela Skrovná
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Hodnocení vybraných vlastností 
elektroodpadu

Práce se zaměřuje na vybrané vlastnosti elektroodpadu, konkrétně mobilních 
telefonů s dotykovými displeji. Teoretická část se zabývá všeobecným popisem 
elektroodpadu, zejména mobilních telefonů včetně jejich komponentů. V expe-
rimentální části se zjišťuje materiálové složení zkoumaných telefonů, rozebralo 
se jich 15 kusů různých typů. Dále byl analyzován obsah kovů v dotykových dis-
plejích a jejich krycích sklech metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie 
(XRF). Těžké kovy jsou při špatné manipulaci, nakládání a při úniku nebezpečné 
pro okolní prostředí, ale také pro lidské zdraví. Drahé kovy jsou zdrojem rizika 
z důvodu vyčerpání jejich přírodních zásob.

Nejvyšší koncentrace kovů byla zjištěna u zirkonia a hořčíku. Z těžkých kovů se 
nejvíc vyskytuje měď a molybden, které jsou nedílnou součástí výroby displejů. 
Olovo a rtuť, které mají výrazný dopad na lidské zdraví, byly také nalezeny ve vět-
šině analyzovaných vzorků. Z výsledků vyplývá, že na přítomnost drahých a těž-
kých kovů má vliv výrobce a výrobní technologie. Nejmenší procentuální zastou-
pení kovů bylo zaznamenáno u dotykových displejů méně věhlasných značek. 
Kovy ovšem mají vliv na zobrazovací schopnosti a životnost dotykových displejů.

Displeje mohou být cenným zdrojem drahých kovů, ale také toxicity pro život-
ní prostředí – prostřednictvím nejběžnějších způsobů odstranění odpadu jako 
skládkování, spalování. Mobilní telefon je oproti jiným elektrozařízením menší, 
ale toxicita může být srovnatelná s větším elektrozařízením.

mskrovna@gmail.com
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Mgr. Jaromír Sobotka
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Rovnovážné pasivní vzorkování 
persistentních organických látek v tkáních 
sladkovodních ryb

Cílem této práce bylo vytvoření a zhodnocení metody rovnovážného pasivního 
vzorkování v tkáních sladkovodních ryb pro polychlorované bifenyly (PCBs), or-
ganochlorované pesticidy (OCPs) a polybromované difenylethery (PBDEs) – látky 
představující rizika pro organismy a životní prostředí (např. negativní ovlivnění 
vývoje organismů, karcinogenita nebo snížení plodnosti). Nově vytvořená meto-
da by měla umožnit jednodušší a rychlejší stanovení těchto typů látek oproti cel-
kové extrakci rozpouštědlem a také nepřímé srovnání obsahu těchto látek v rybí 
tkáni a ve vodě.

Měření ukázalo, že koncentrace sledovaných látek vztažených na obsah lipidu 
v tkáni narůstá se zvyšující se trofickou úrovní analyzovaného druhu a se zvy-
šující se hydrofobicitou sledovaných látek. Koncentrace v tkáních ryb vztažené 
na obsah lipidu dosahují hodnoty řádově porovnatelné s koncentracemi, které 
byly vypočtené z pasivního vzorkovaní vody. Nejlepší shody bylo dosaženo pro 
středně hydrofobní látky, avšak rozdíl koncentrací v tkáni a ve vodě se zvyšuje 
s narůstající hydrofobicitou sledovaných látek.

Z výsledků vyplývá, že novou metodu rovnovážného pasivního vzorkování v rybí 
tkáni lze využít pro stanovení látek typu PCBs a OCPs, jelikož poskytla srovnatelné 
výsledky jako metoda celkové extrakce rozpouštědlem.

jardasobo@gmail.com
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Ing. et Ing. Ema Stehnová
Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Aleje a jejich role v krajině – stav 
a perspektivy

Diplomová práce vznikla na podnět neziskové organizace Arnika, jejím hlavním 
cílem je zmapování alejí a stromořadí v okrese Vyškov, zhodnocení jejich stavu 
dle stanovené Metodiky mapování alejí 2015 a vytvoření databáze těchto krajin-
ných prvků s možností budoucí aktualizace a rozšíření o další lokality.

Výsledkem mapování je databáze alejí a stromořadí, která je jako samostatná 
tematická vrstva dostupná na Národním geoportálu INSPIRE. V okrese Vyškov 
bylo celkem zmapováno 224 prvků, z toho 106 alejí a 118 stromořadí. Ze skupin 
dřevin byly nejvíce zastoupeny listnaté okrasné dřeviny. Dále následovaly ovocné 
výsadby, přičemž převažující dřevinou byla třešeň. Nejvíce prvků bylo zmapová-
no kolem silnic III. třídy, dále kolem místních a účelových komunikací. Zdravotní 
stav byl nejčastěji hodnocen stupněm 2 (dobrý) a 1 (výborný). V závislosti na 
zjištěných výsledcích byla následně navržena cyklotrasa s informačními tabulemi 
a lavičkami.

Celkový stav alejí v krajině Jihomoravského kraje lze zevšeobecnit až na základě 
mapování i v dalších okresech. Předběžné výsledky nasvědčují úbytku ovocných 
alejí ve prospěch nárůstu alejí listnatých okrasných dřevin a rozšiřování výsadeb 
javoru i do stávajících ovocných alejí.

emastehnova@seznam.cz
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Ing. Jiří Sýkora
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně

Využití iontoměničů pro prekoncentraci 
platinových kovů

Práce se zabývá vytvořením a optimalizací „green chemistry“ metody pro úspěš-
né stanovení platinových kovů – platiny a palladia. Tyto platinové kovy se uvolňu-
jí při provozu motorových vozidel z katalyzátorů, proto se ve zvýšené koncentraci 
vyskytují zejména v blízkosti dopravních uzlů. Vzhledem k tomu, že podle nejno-
vějších studií mohou představovat zvýšené riziko pro zdraví, je zapotřebí jejich 
výskyt monitorovat.

Cílem práce bylo vytvořit a ověřit takovou metodu analýzy stopového množství 
těchto kovů v reálných vzorcích, která bude mít minimální nároky na množství 
použitých chemikálií. Pro splnění tohoto ekologicko‑ekonomického hlediska je 
výhodnější používat pro přečištění a zakoncentrování vzorků SPE kolonky napl-
něné menším množstvím iontoměniče. Pro tyto účely byly zkoumány anexy a ka-
texy rozdílných charakteristik. Pro samotné stanovení platiny a palladia byl použit 
atomový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací (ETA‑AAS), který 
dosahuje výtečných detekčních limitů. Metoda byla aplikována na vzorky půd 
z těsné blízkosti devíti frekventovaných dopravních uzlů v Brně (například z ulic 
Žabovřeské, Plotní, z Tomkova náměstí či Staré osady). Monitoring probíhal po 
dobu sedmi týdnů a získané hodnoty potvrzují nárůst těchto kovů v porovnání 
s předchozími monitorizačními studiemi.

sykoraji@seznam.cz

SÝKORA, J. Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů. Brno: Vysoké učení tech-
nické v Brně. Fakulta chemická, 2017. Vedoucí diplomové práce Mgr. Renata Komendová, Ph.D.

DIPLOMOVÁ
PRÁCE

na obsah



29

Ing. arch. Monika Šafářová
Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

Res Publica / Civitas Socialis – Strachotín

Práce navrhuje vybudování výzkumného a vzdělávacího centra s muzeem ve Stra-
chotíně. Hlavními tématy centra bude historie oblasti se zaniklými lužními lesy, 
rozšiřování environmentálního povědomí a problematika nádrží Nové mlýny.

Spory ohledně nádrží se táhnou již několik desítek let a ke konsenzu je zřejmě 
stále daleko. Existuje množství projektů na ekologizaci nádrží, mnoho posudků 
současné situace i možných variant vývoje. Při hledání řešení je třeba brát ohled 
na životní prostředí, obyvatele okolních obcí a udržitelný rozvoj.

Jako vhodnou lokalitu pro stavbu centra jsem si vybrala místo u strachotínské-
ho přístaviště, kde zbyl kousek lužního lesa mezi slepým ramenem Dyje a dolní 
nádrží. Stavba v této lokalitě podtrhuje ignorovanou hranici mezi obcí a vodním 
dílem, která obec odřezává od jižního okolí.

Střešní plocha budovy navazuje na val se stejnou výškou, po němž vede cesta 
využívaná pěšími i cyklisty. Vzniká tu klidový prostor pro pozorování okolí a láká 
návštěvníky k zastavení a odpočinku. Centrum má být výzkumnou laboratoří, 
muzeem a prostorem pro edukační činnost. Do budovy se vstupuje z úrovně 
obce a už ve vstupní hale se návštěvníkovi nabízí bezprostřední vizuální kontakt 
s laboratoří. Okolo ní se pak ovíjí expozice muzea, takže je návštěvník velmi při-
rozeně veden výstavním obvodem.

safarova.monika@seznam.cz
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Mgr. Ing. Martin Štěrba
Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Právní formy zdanění odpadu

Práce analyzuje aktuální způsoby zdanění komunálního odpadu, porovnává je 
s okolními zeměmi a zabývá se otázkou, zda je aktuální stav v souladu s právními 
principy. Práce se zabývá vztahem práva k životnímu prostředí, resp. právem jako 
regulačním prvkem, který lidská společnost využívá pro ochranu přírody.

Komparační část práce srovnává pohled na komunální odpad v různých zemích, 
rovněž obsahuje zevrubné vylíčení právních principů a zásad, které se týkají pro-
blematiky odpadového hospodářství. Dále jsou v ní vyčísleny ekonomické nároky 
na obce jakožto garanty nakládání s odpadem.

Práce na základě analýzy současného stavu, jeho slabých stránek a nedostatků 
navrhuje nový jednotný poplatek za komunální odpad. Předkládá nosnou myš-
lenku a obsahové znění zákona, ne však znění paragrafové. Opatření je zamýšle-
no pro celou Českou republiku, týká se všech jejích obyvatel.

Prosadit změnu zákona je však velmi obtížné. Praktické uplatnění předloženého 
návrhu je tedy problematické. Aktuální politická reprezentace toto téma nepova-
žuje za stěžejní, na případné změny zákona si proto nejspíš počkáme.

sterba.m@seznam.cz
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Mgr. Lucie Štrublová (roz. Vlková)

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Nebuď plýtvák – intervenční projekt

Plýtvání potravinami je globální problém, který nabývá stále většího politické-
ho i sociálního významu a má negativní dopad na životní prostředí i ekonomiku 
jednotlivých zemí. Světové, národní i regionální organizace soustředí svoji snahu 
na hledání takových opatření, která by vedla k předcházení a omezení plýtvání.

Intervenční projekt „Nebuď plýtvák“ vznikl za účelem zmapování povědomí, 
postojů a znalostí týkajících se problematiky plýtvání potravinami u studentů 
středních škol. Kladl si za cíl zvýšit jejich informovanost o významu a možnostech 
předcházení a snižování plýtvání potravinami. Jedním z dílčích cílů projektu bylo 
dosáhnout změny postoje a následného chování studentů ve vztahu k vyhazo-
vání potravin. Intervence měla pozitivní dopad na teoretické znalosti studentů 
o problematickém plýtvání a zvýšilo se jejich povědomí o možnostech, jak mu 
předcházet nebo ho omezovat. Byla zaznamenána také změna postoje k vyhazo-
vání potravin. Realizovaný intervenční projekt prokázal, že správně vedenou in-
tervencí lze zvýšit povědomí o této problematice a motivovat studenty ke změně 
postoje a následnému chování.

lucievlkova@centrum.cz
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Ing. Jana Švecová
Ekonomicko‑správní fakulta, Masarykova univerzita

Analýza spotřebitelského chování

Záměrem diplomové práce bylo zmapovat spotřebitelské chování na trhu bio-
potravin a identifikovat klíčové faktory ovlivňující chování mladého spotřebite-
le při rozhodování o jejich nákupu. Z empirického výzkumu, realizovaného na 
vzorku 390 vysokoškolsky vzdělaných studentů, vyplynulo, že chování mladého 
spotřebitele je nejvíce ovlivněno morálními aspekty a obavou o zdraví. Mezi další 
významné faktory patřily také osobní postoje a subjektivní normy, přičemž hlav-
ními kritérii nákupu biopotravin se ukázaly být lepší chuť a svěžest potravin. Na 
druhou stranu bylo také zjištěno, že mladí spotřebitelé nedisponují dostatečným 
množstvím informací, a to ani pokud se jedná o označení biopotravin. Kromě 
faktorů ovlivňujících rozhodování mladého spotřebitele bylo také zkoumáno, kde 
tento segment spotřebitelů nakupuje a co konkrétně nakupuje. Jako místo ná-
kupu byl nejčastěji uveden hypermarket či supermarket a mezi nakupovanými 
surovinami se nejčastěji objevovaly ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky.

Zjištění vyplývající z empirického výzkumu následně vedla k formulaci manažer-
ských doporučení, která mají podnikům pomoci nejen v lepším pochopení mla-
dého spotřebitele, ale zejména ve formulaci marketingové strategie. Mezi tato 
doporučení patří zlepšení informovanosti, testy kvality a ochutnávky biopotra-
vin, širší sortiment a slevové programy na biopotraviny a komunikační kampaně 
zaměřené na vzdělávání.
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Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Lipka je jednou z největších a nejstarších organizací v České republice, které se věnují environmen-
tální výchově a vzdělávání dětí i dospělých. Zpočátku se orientovala především na výukové programy 
pro školy, kroužky pro děti a vzdělávání učitelů. Postupem času rozšířila své aktivity o vysokoškolskou 
výuku, kluby pro dospělé, ekologické poradenství, osvětové akce pro veřejnost či o tvorbu koncepč-
ních materiálů pro Jihomoravský kraj.

Lipku na jejích pěti pracovištích, Lipové v Pisárkách, Rozmarýnku v Jundrově, Jezírku v Bílovicích nad 
Svitavou, Kamenné na Starém Brně a Rychtě v Krásensku na Drahanské vrchovině, denně navštěvují 
stovky zájemců o vzdělávání.

Na vzdělávání dospělých se zaměřuje pracoviště Kamenná. Má statut fakultního zařízení Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity a spolupracuje také s dalšími fakultami a jinými vysokými školami. 
Rozvíjí systém vzdělávání pedagogů, a to od dlouhodobého specializačního studia pro koordinátory 
environmentální výchovy ve školách přes komplexní semináře o průřezovém tématu Environmentální 
výchova až po jednotlivé tematicky zaměřené exkurze a semináře pro učitele různých oborů na všech 
stupních škol. Poskytuje také poradenství, jak zapracovat environmentální témata do výuky i provozu 
školy.

www.lipka.cz

Ediční centrum Lipky vydává publikace, metodické materiály, výukové pomůcky i hry, určené školám 
i veřejnosti, dospělým i dětem. Přehled všech produktů Edičního centra naleznete na internetových 
stránkách Lipky, kde si je můžete prostřednictvím e‑shopu také objednat. K zakoupení jsou rovněž na 
všech pracovištích Lipky.

www.lipka.cz/e‑shop
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Sborník anotací bakalářských a diplomových prací byl vydán u příležitosti 
konference k 15. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu 
prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Soutěže se zúčastnilo celkem 
25 studentek a studentů.

Vizualizace ukazují, jak by v budoucnu mohla vypadat některá místa blízko centra 
Břeclavi. Pocházejí z vítězné diplomové práce Kateřiny Baťkové, která si klade za cíl 
navrhnout strategii pro pozvolnou integraci chátrajícího průmyslového areálu do 
organismu města. Práce nese název Břeclav – revitalizace areálu bývalého cukrovaru.
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