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Tato diplomová práce pojednává o tvorbě a validizaci nástroje pro měření postojů k
nakládání s odpadem v domácnosti. Navrhovaná škála je teoreticky zakotvena v postojové
teorii Campellova paradigmatu (např. Arnold, Kibbe, Hartig, & Kaiser, 2018; Byrka, Kaiser, &
Olko, 2017; Kaiser, Byrka, & Hartig, 2010; Kaiser, Merten, & Wetzel, 2018; Kaiser & Wilson,
2018; Ogunbode, Henn, & Tausch, 2018; Taube, Kibbe, Vetter, Adler, & Kaiser, 2018;
Urban, 2016).
Práce je rozdělena do dvou větších částí. První teoretická část uvádí obecně do
studia postojů, představuje způsoby měření postojů k nakládání s odpadem a představuje
teorii Campbellova paradigmatu, která je následně použita při tvorbě škály ve druhé části
práce. Ve druhé části je navržena a empiricky validizována škála k měření postojů k
nakládání s odpadem.
Hlavní hypotézou výzkumné části práce bylo, že je možné na základě teorie
Campbellova paradigmatu formulovat sadu indikátorů, které měří behaviorální tendenci k
nakládání s odpadem v domácnosti (tj. postoj). Tato hypotéza je empiricky testována dvojím
způsobem: (1) je provedena kalibrace škály, která potvrdila, že daná škála skutečně měří
jeden teoretický konstrukt (kriteria fitu modelu) a že ho měří dostatečně přesně (separační
reliabilita škály a interní konzistence škály); (2) je proveden test prediktivní validity, který
ukazuje, že měřený konstrukt (postoj k nakládání s odpadem) predikuje skutečné chování
(výběr výrobků s nižší obalovou stopou).
V práci jsou použity následující metody a techniky: zaměřená rešerše literatury,
analýza zjevné validity škály prostřednictvím sledování shody hodnotilů, kalibrace Raschova

modelu měření a test prediktivní validity škály s využitím smíšených logistických regresních
modelů.
Práce rozšiřuje naše poznání (tj. v kontextu světové literatury) v následujících
oblastech: (1) jedná se o první práci, která využila Cambellovo paradigma k navržení škály k
měření postojů k nakládání s odpadem v domácnosti; (2) a pokud vím, jedná se o škálu,
která v současnosti nemá z hlediska svých psychometrických vlastností konkurenci; (3)
škála prošla několika kroky empirické validizace; k publikaci v hlavních časopisech
zaměřených na tuto tematiku (E&B, JEP) bude třeba provést dodatečné testy validizace,
nicméně dosavadní výsledky vypadají velmi slibně.
Teoretické zobecnění a přínos: práce rozšiřuje dosavadní literaturu týkající se teorie
Cambellova paradigmatu a obecně teorie a měření postojů v tom, že ukazuje další
úspěšnou empirickou aplikaci Cambellova paradigmatu při zkoumání palčivého
environmentálního problému, jímž je nakládání s odpadem v domácnosti.
Praktický přínos: práce ukazuje, že různé projevy nakládání s odpadem mají stejný
motivační základ, jinými slovy, že jedinci, kteří nakládají nešetrně s odpadem v jedné oblasti
mají vyšší pravděpodobnost, že tak budou činit i v jiných oblastech. Práce také ukazuje, jak
je možné jednoduchým způsobem hodnotit behaviorální tendenci k šetrnému nakládání s
odpadem (postoj) a jak je možné takovou znalost využít k predikci spotřebitelského chování.
Rozsah použité literatury je zcela dostatečný, práce cituje i práce, které vyšly v
uplynulých pěti letech, anebo jsou v tisu, což je v našich podmínkách bohužel méně obvyklé.
Poněkud méně spokojen jsem byl s typografickou úpravou práce. Práce je
formátována podle vzoru, který podle mého názoru nemá oporu v žádném obecně
používaném formátu publikací v sociálních vědách (např. APA, MLA, ASA) a obsahuje
grafické a typografické inkonzistence.
Styl vyjadřování diplomantky bohužel vykazuje, i přes má doporučení, sklon ke
košatosti a květnatosti. Takový jazyk není bohužel příliš funkční, působí anachronicky a
zbytečně vyčerpává kognitivní zdroje čtenáře. Jsem také přesvědčen, že práci by prospěl
čtivější úvod a závěr. Práci také chybí důkladná diskuse možných omezení a náměty pro

další práci.
Celkové hodnocení: s vedením diplomové práce Štefánie Simonové jsem byl
spokojen, protože diplomantka prokazovala chuť učit se nové postupy empirické analýzy a
revidovat své stávající znalosti a předpoklady. Práce probíhala setrvalým tempem po dobu
téměř dvou a půl let. Jednotlivé části práce prošly desítkami revizí a styl práce se podobal
práci na přípravě publikace v impaktovaném časopise. Problémem byla relativně nízká
počáteční znalost jak teorie postojů, tak metod měření postojů, kterou musela diplomantka
postupně získávat v průběhu psaní práce.

Práci celkově hodnotím jako výbornou (20 bodů).

V současné době připravujeme rozšíření této práce o dodatečnou validizační studii.
Tyto výsledky budeme chtít následně publikovat v jednom z hlavních časopisů v oblasti
měření postojů k environmentálním problémům (Environment & Behavior, Journal of
Environmental Psychology). I tento záměr svědčí o kvalitách této práce.

Náměty do diskuse:
1. Jaké jsou podle vás hlavní omezení vaší práce?
2. Jak si myslíte, že by bylo dobré vaši práci dále rozvíjet?
3. Na jaké problémy jste narážela při řešení vašeho výzkumného úkolu? Dají se na základě
vaší zkušenosti formulovat obecnější doporučení pro vaše kolegy studenty, vašeho školitele,
nebo pro váš obor?
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