
Pozvánka 
 

  

Univerzita Karlova v Praze 
Centrum pro otázky životního prostředí 

  

zve na seminář v rámci cyklu Supra Solidam Petram: 
 

Existenční hodnota ohroženého ptačího druhu v ČR 
 

Seminář se koná ve čtvrtek 27. 3. 2008 od 15:30 hod., 
v budově UK v Jinonicích (U Kříže 8), ve 4. patře v místnosti č. 4019.  

Prezentují: 
 Jan Melichar - Existenční hodnota v pojetí ekonomické teorie užitku  
Jan Melichar diskutuje ekonomické pojetí hodnoty a neekonomické přístupy hodnoty. Následně je představena ekonomická typologie 
hodnot vycházející neoklasické ekonomie blahobytu a je ukázáno, jakým způsobem se dá odlišně definovat existenční hodnota. Na závěr 
svého příspěvku shrnuje Jan Melichar různé empirické přístupy k odhadu existenční hodnoty. 

 Jan Urban - Existenční hodnota čápa černého v ČR: případová studie  
Jan Urban představuje ve svém příspěvku odhady existenční hodnoty různých živočišných druhů, které byly zkoumány v několika 
desítkách zahraničních studií. Následně je popsán design empirické případové studie realizované v ČR, jejímž cílem bylo odhadnout 
existenční hodnotu populace čápa černého žijícího v ČR. Dále jsou prezentovány výsledky odhadu existenční hodnoty čápa černého 
Turnbullovou neparametrickou metodou. Následně je zjištěna implicitní diskontní míra použitá respondenty, kteří uvádějí nominální 
ochotu platit v budoucnosti. Na závěr příspěvku jsou prezentovány modely vysvětlující ochotu respondentů podílet se finančně na 
ochraně čápa černého v ČR. 
 

Cíl semináře: 
Jak se liší ekonomické pojetí hodnoty od jiných přístupů? Jaké typy hodnot ekonomická teorie rozlišuje? Jak je možné vymezit existenční 
hodnotu? Proč někteří ekonomové neuznávají existenční hodnotu? Jakým způsobem je možné ocenit existenční hodnotu? Jaké 
existenční hodnoty byly odhadnuty pro vybrané živočišné druhy? Jakým způsobem byla odhadována existenční hodnota čápa černého v 
ČR? Jaká je existenční hodnota čápa černého v ČR? Je odhadnutá existenční hodnota citlivá na typ použitého valuačního scénáře? Jaká 
diskontní míra by měla být použita pro diskontování nominální vyjádřené ochoty platit na současnou reálnou hodnotu? Jaké faktory 
vysvětlují ochotu platit za zachování populace čápa černého v ČR? 


