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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá multiagentním modelováním (ABM, počítačová simulační 

metoda) vycházejícím z konceptu analytické sociologie a jeho využitím v empirické 

sociologii. Využití je demonstrováno tvorbou modelu založeném na principech 

environmentální sociologie zkoumající vliv sociálních faktorů na životní prostředí. Práce 

vychází z empiricko-teoretického konceptu Nové ekologické paradigma (NEP), které 

měří hodnoty a názory na životní prostředí. Vznik práce byl motivován absencí projektů 

snoubících metodu empiricky kalibrovaného multiagentního modelování a sociologický 

základ, zejména v českém kontextu, ale převážně i v zahraničí. Na základě 

environmentálního modulu českých dat ISSP 2010 a výzkumné otázky „Jak parametry 

sociální sítě ovlivňují ochotu lidí třídit odpad?“ byl vytvořen a následně i analyzován 

model. Byl nalezen vztah mezi oběma typy agentů (třídícími i netřídícími během celé 

simulace) a jejich bezprostředním okolím (sousedy). Čím větší byl počet sousedů, tím 

více se vyskytovalo agentů s tímto typem chování. Pravděpodobnost vytvoření pouta se 

vzdálenějším sousedem na úkor zrušení blízké vazby se ukázala být bez vlivu na počet 

ne/třídících agentů. Zdá se tedy, agenti mají tendence replikovat jednání svých sousedů 

v bezprostředním okolí, aby se v něm mohli cítit komfortně. 
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Abstract 

Master thesis elaborates on agent-based modelling (ABM, computer simulation method) 

founded on the concept of analytical sociology and its use in empirical sociology. The 

use is demonstrated by creation of a model based on the principal of environmental 

sociology studying the influence of social factors on the environment. Thesis works with 

the empirical-theoretical concept New ecological paradigm (NEP) measuring the values 

and opinions on the environment. The origin of the paper was motivated by the absence 

of the projects combining the method of empirically calibrated agent-based modelling 

and sociological grounds, particularly in the Czech context, but also abroad. Based on the 

environmental module of Czech data ISSP 2010 and research question „How parameters 

of social network influence the willingness to sort waste?“ model was created and 

analyzed. Relationship between both types of agents (sorting and not sorting waste during 

the whole simulation) and their neighbourhood was found. The higher the number of 

neighbours, the more agents with this particular type of behaviour. The likelihood of bond 

creation with long-distance agent at the expence of bond abolition with close neighbour 

was without any influence on the number of non/sorting agents. It seems the agents tend 

to replicate behaviour of their close neighbours so they could feel comfortable. 
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V práci se zaměřím na metodu multiagentního modelování z obecně z teoretického 

hlediska, kdy podrobně představím její historii, vývoj i samotný princip ABM se všemi 

jeho výhodami i nevýhodami pro využití v sociologii. Pro účely praktické části mám 

potom ambice pokusit se vytvořit model vlastní či vylepšit jeden z už existujících modelů 

a důkladně tento proces popsat, aby mohl případně sloužit jako návod a bylo možné ho 

replikovat i jinými výzkumníky.  

Hlavním výzkumným záměrem je tedy představit multiagentní modelování z teoretického 

i praktického hlediska s důrazem na možnosti praktického využití v sociálních vědách, 

zejména v sociologii. Přidanou hodnotou práce bude na základě Colemanovy kolébky (v 

angličtině nazvané Coleman’s boat) vymyslet možná konkrétní témata, pro která by 

využití multiagentního modelování přicházelo v úvahu a která by následně byla dále 

využitelná pro příznivce multiagentního modelování.  

Na základě těchto cílů formuluji několik výzkumných otázek:  

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody ABM pro využití v sociologii?  

Jaký přínos by mohlo hojnější využívání mezi sociology ABM mít?  

Na které konkrétní problematiky lze ABM aplikovat? 
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Předběžná náplň práce 

Multiagentní modelování či také jeho často udávaný originální název agent-based 

modelling (ABM) vzniklo relativně nedávno, a to mezi 70. a 80. rokem minulého století. 

Použití této unikátní metody nabylo významu pro sociální vědy zejména díky Nigelu 

Gilbertovi až o dekádu později.  

Jedná se o metodu simulace provedené některým z programů pro tento účel určených. V 

rámci tohoto procesu se vytvoří a naprogramují agenti, kteří reprezentují reálné jednotky 

situované do prostředí, kde jednají a vzájemně interagují podle zadaných kritérií.  
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Agent-based modelling (ABM) has come into existence quite recently; between the 70s 

and 80s of the last century. The usage of this method has become significant for the social 

sciences mainly because of Nigel Gilbert about 10 years later.  

This method is a method of simulation proceeded by one of the many programmes 

designed especially for this purpose. As a part of this process, the agents representing the 

real units situated in a certain environment are created and programmed, and they 

reciprocically interact based on the entered criteria.  

Within this thesis, I will focus on the method of agent-based modelling theoretically 

where I will introduce its historym development and the whole principle of ABM with all 

its advantages and disadvantages for its use in Sociology. As for the practical part, I aim 

to create my own model or improve one of the existing models, moreover I will 

thoroughly describe the modelling process so it could serve as a manual and so it could 

be replicated by other researchers.  

The main goal of the thesis is therefore to introduce ABM from the theoretical as well as 

the practical point of view with the emphasis on its practical use for Social Sciences, 

especially for Sociology. Moreover, the added value of this paper will be to find out more 

suitable topics for the ABM method that would serve as inspiration for other researches 

with the use of Coleman's boat  

Based on what was said above, I formulated a couple of possible research questions:  

What are the main advantages and disadvantages of ABM for its use in Sociology?  

What might be the benefits of enlarged use of ABM in Sociology?  

What are the specific problematics to which ABM might be applicable? 
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1. Úvod 

V diplomové práci zabývám multiagentním modelováním v sociologii. Toto téma mě 

zaujalo již při bakalářském studiu, kdy jsem o něm zaznamenala první zmínky, nicméně 

se domnívám, že jsem se správně rozhodla jeho zakomponování do závěrečné práce 

odložit na magisterské studium. V současné době se tato metoda totiž v hojnější míře 

aplikuje také v sociologii s důrazem na praktickou využitelnost pro výzkumníky, tedy 

propojení s empirickými daty a realističtější modelování. 

S ohledem na mé současné profesní a studijní zájmy, jsem se rozhodla zaměřit se na 

aplikovatelnost této metody s užitím empirického přístupu, což bude demonstrováno také 

v modelu, který bude zasazen do tematické oblasti environmentální sociologie. Bližší 

seznámení se záměrem a cíli práce je pro lepší přehlednost zahrnuto v následující 

kapitole. 

2. Představení a cíle práce 

V souladu se svým zájmem o metodologii, zejména o nové metody a jejich potenciální 

využití v sociologii, bych se tímto způsobem chtěla zaměřit na multiagentní modelování. 

Jedná se po počítačovou simulační metodu, která vznikla mezi 70. a 80. roky minulého 

století a byla aplikována zejména v oblastech ekonomie a biologie, postupně ale 

přecházela i do dalších vědních oblastí. O jejím užití v sociálních vědách se začalo o 

několik let později a k největšímu rozvoji dochází potom od počátku tohoto století 

(Krčková 2013, s. 168; Thiele 2014, s. 2). Ačkoli se jedná o metodu u nás jen málo 

známou a užívanou, v zahraničí je aktivně rozvíjena. Multiagentní modely fungují na 

principu simulace komplexních systémů, kde se využívá tzv. agentů, kterým jsou dány 

charakteristiky, na základě kterých potom sami jednají. Tito agenti jsou zasazeni do 

určitého typu virtuálního prostředí, v jehož rámci jednají a vzájemně interagují. Následně 

se spustí simulace, která probíhá v diskrétním čase a po jednotlivých krocích je tedy 

možné vyhodnocovat chování agentů, stav prostředí v závislosti na dříve zadaných 

parametrech, které mohou být dále ovlivňovány v průběhu simulace (Krčková 2013, s. 

171–174). Podrobně se budu metodologii multiagentního modelování věnovat ve spojení 

s definovaným tématem v další části práce. 
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Jak jsem zmínila již v úvodu, cílem mé diplomové práce je diskutovat způsoby užití 

multiagentního modelování v empirické sociologii, a toto demonstrovat na příkladu. 

Jedním z cílů práce je tedy vytvořit základní verzi odpovídajícího modelu založeném na 

reálných datech, což povede k realističtějšímu odhadu skutečné situace obtížně měřitelné 

problematiky, než by tomu bylo v případě zakomponování pouhé teorie. Konkrétně se 

zaměřím na míru vlivu sociální interakce na environmentální postoje a chování. 

Zkoumání pro-environmentálních postojů a chování, stejně tak jako ostatních faktorů, 

které je podmiňují, je totiž zásadní pro podporu udržitelného rozvoje. 

Oblast environmentální sociologie jsem si vybrala na základě účasti na projektu 

ekologických intervencí, kde jsme mimo jiné zkoumali také vztah mezi postoji a 

chováním. Projekt má za úkol „navrhnout a testovat účinnost behaviorálních nástrojů na 

snížení spotřeby energie a vody ve veřejných budovách a začlenit je mezi využívané 

nástroje energetického managementu“ (Evropská komise 2016). Na tyto koncepty se 

výrazně častěji nahlíží z pohledu individuálního chování spíše, než chování společnosti 

jako celku (Axelrod & Lehman 1993, s. 153), otázkou je tedy následně, co podmiňuje 

ekologické nebo pro-environmentální chování jedince. V této souvislosti se zdá, že pro-

environmentální postoj je zdaleka nejslibnějším konceptem (Newhouse 1990). Výsledky 

různých studií, ale naznačují, že korelace mezi postoji a chováním je spíše slabšího 

charakteru (Hines, Hungerford & Tomera 1987). Někteří lidé tak můžou vykazovat znaky 

inkonzistence, když tvrdí, že jsou sice ekologicky orientováni, ovšem v rámci jedné 

oblasti se chovají ekologicky a v rámci jiné ne. Kupříkladu ačkoli daná osoba třídí odpad, 

k převozu z jednoho místa do druhého využívá automobil, a ne veřejnou dopravu, kolo či 

jiný ekologičtější dopravní prostředek (Oskamp et al. 1991; Vining & Ebreo 1992; 

Pickett, Kangun & Grove 1993; Scott & Willits 1994). Některé studie z pozdějších let 

naznačují, že je potřeba vzít v potaz sociokulturní a sociodemografické proměnné, tedy 

také ty s latentním vlivem, které se mohou ukázat jako vysvětlující faktory. Vzhledem 

k předchozímu příkladu s automobilem lze tuto inkonzistenci mezi postoji a chováním 

vysvětlit například tím, že daná osoba bydlí na vesnici s málo fungující nebo zcela 

absentující veřejnou dopravou a tím pádem se jedná o jedinou možnost, jak je dostat do 

práce, do školy nebo na nákup (Kaiser, Wölfing & Fuhrer 1999, s. 4–7). Příkladem 

proměnné, která může mít vliv na postoje a chování a zároveň také vliv na vztah mezi 

nimi, může být právě i vliv interakce mezi jednotlivci.  
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Na závěr této části ve zkratce shrnu cíle samotné diplomové práce: cílem je představit a 

diskutovat možnosti využití multiagentního modelování v empirické sociologii a 

demonstrovat tyto na vytvořeném empiricky kalibrovaném modelu, jehož účelem je 

simulovat třídění odpadu na základě environmentálních postojů a parametrů sociální sítě. 

Předpokládaným výstupem je tedy model s nastavitelnými parametry sociální sítě a 

analýzou, jak tyto parametry ovlivňují ochotu třídit odpad. 

3. Teoretická východiska práce 

3.1.  Analytická sociologie 

Tato kapitola si klade za cíl seznámit čtenáře s teoretickým zázemím multiagentního 

modelování, a tedy utvořit náhled nejen konkrétně na tuto počítačovou simulační metodu 

jako takovou, ale také jako na součást většího teoretického rámce a určité strategie pro 

chápání sociálního světa, kterým je analytická sociologie. Ačkoli převážná většina 

odborných knih a článků se věnuje přímo konkrétním simulacím a postupu jejich 

vytvoření, přičemž vynechávají teoretický rámec, já považuji za velmi důležité seznámit 

čtenáře s tím, co počítačovým simulacím předcházelo a co je nadále doprovází stejně tak, 

jako je tomu v jiných oblastech sociologie, kde se bez teorie bez empirie neobejde a 

naopak. 

Stejně tak jako je tomu i u jiných konceptů v sociálních vědách, i pro analytickou 

sociologii platí, že existuje hned několik definic, které se do určité míry liší. V každém 

případě ale platí, že obecně se jedná o určitou strategii chápání sociálního světa. 

Analytická sociologie je přístup k sociologickému teoretizování a zkoumání, který se 

pokouší vysvětlit komplexní sociální procesy rozdělením na menší části a následně se 

věnovat pouze těm nejdůležitějším prvkům (Hedström 2005). 

Sociologie jako relativně mladá věda mající svůj počátek v první polovině 19. století se 

dlouhou dobu zabývala především formováním teoretických konceptů a jejich následným 

pozorováním v reálném životě, či obráceně pozorováním a dodatečným vytvářením 

teorií, ať už se jednalo o kvalitativní metodu sběru dat či kvantitativní. Do určité míry 

tento trend převažuje také v současnosti, nicméně technologický posun, který nastal 

v druhé polovině 20. století, nevyhnutelně učinil statistické počítačové programy pro oba 

typy výzkumu i jejich fúzi nezbytnými pro každého, kdo se pohybuje ve sféře sociálních 
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věd a věnuje se alespoň okrajově výzkumu. Dnes už jsou takové programy relativně 

běžnou součástí našeho života, stále ale existuje značný tlak na výzkumníky, aby učinili 

své práce a jejich výsledky stravitelnějšími a přehlednějšími pro čtenáře, laiky i experty, 

aby drželi náklady na nutném minimu a především, aby přispěli s něčím novým a 

neokoukaným. 

To ovšem nejsou jediné důvody, proč dochází k tendencím hledat nové přístupy či 

zdokonalovat ty staré. Alvin Gouldner (1970) vyjadřoval obavy týkající se možné krize 

sociologie už v roce 1970 a na něj následně navázal ke konci století i Immanuel 

Wallerstein (1996) naznačujíc, že je nezbytné radikálně změnit základní předpoklady 

sociálních věd obecně. Abychom ale mohli nahlédnout na krizi sociologie 

v souvislostech, je potřeba se nejdříve zaměřit na metodologickou revoluci či také 

metodologickou krizi a následně také krizi teoretickou. Když vznikl a začal se používat 

termín sociální vědy, bylo nezbytné dokázat, že si přízvisko „vědy“ skutečně zaslouží. 

Možná proto měl Auguste Comte představu o sociologii jako o vědě podobající se vědám 

přírodním a představoval si pro ni obdobné přístupy. Žádné ze sociálních věd ale 

nedokázaly dostát tomuto příslibu, a tak narůstal šum ohledně nenaplněných slibů 

týkajících se právě kauzality jevů. Max Weber se pokusil o obrat v myšlení o sociálních 

vědách, když přispěl do diskurzu svým interpretativním paradigmatem. Ani tak se ovšem 

sociologové nedokázali zbavit svých ambicí ohledně kauzality, a tak se postupně vyvíjely 

různé metody, jak jí dosáhnout, a to experimenty a klasickým výzkumem (survey 

research). Co se týče teoretické krize, někteří zmiňují nárůst skepse zhruba od 80. let 

minulého století.  

V důsledku tříštění teoretických i metodologických konceptů sociologie a se stále častěji 

ozývaly výhrady k všeobecné neschopnosti vysvětlovat sociální jevy jako samostatné 

entity, které se příliš zakonzervovaly a vyhradily jedna proti druhé bez valných výsledků. 

Jednou z možností, jak čelit nastalému status quo, je analytická sociologie, která se 

pokouší o vysvětlení komplexních sociálních procesů tím, že je rozděluje na jednotlivé 

části a zaměřuje se výhradně na jejich nejdůležitější složky právě pomocí fúze teorie a 

empirie. Součástí analytické sociologie je mimo jiné také metoda multiagentního 

modelování, která je ústředním motivem této diplomové práce. 

Ačkoli to nebylo součástí původní koncepce multiagentního modelování a ani 

simulačních metod předcházejícím tomuto typu modelování, existuje určitá naděje, že 
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právě metody počítačové simulace by mohly být vhodnými nástroji pro použití 

v sociálních vědách a především sociologii, a to právě kvůli nespornému množství výhod 

v čele s atraktivností pro statisticky méně zdatnou část populace. Výhod, ale samozřejmě 

také nevýhod má multiagentní modelování mnohem více, tomuto tématu se budu 

podrobněji věnovat v jedné z následujících kapitol. 

Podle Petera Hedströma a Petera Bearmana (2013, p. 3–4, vlastní překlad) je analytická 

sociologie zejména o „vysvětlování důležitých sociálních faktů jako jsou síťové struktury 

(network structures), vzorce bytových segregací (patterns of residential segregation), 

typické názory, kulturní záliby, obvyklé způsoby chování a tak dále.“ Věnuje se nejen 

makro ale i mikro úrovni, tedy bere v potaz individuální akce a interakce a jejich 

pravděpodobné důsledky v makro úrovni. Často je analytická sociologie popisována jako 

znovuzrození teorie středního dosahu Roberta Mertona. 

Hedström uvádí, že analytická sociologie má čtyři základní principy a to: explanaci, 

rozčlenění a abstrakci, přesnost a jasnost a konání (Hedström 2005), podle čehož se liší 

také jejich epistemologické statusy na: ontologický (konání), logický (rozčlenění a 

abstrakce), metodologický (explanace) a metodický (přesnost a jasnost), které by měly 

tvořit základ každé sociologické koncepce (Schenk 2014, s. 132) 

Analytická sociologie, jak už bylo naznačeno výše, může mít různé směry a podoby 

v závislosti na výzkumných záměrech, avšak víceméně všechny navazují na myšlenky 

Alexise de Tocquevilla a také Roberta Kinga Mertona (Schenk 2014). Za zakladatele této 

strategie jsou ale považováni zejména Thomas Schelling a James Samuel Coleman 

(Coleman 1990), Raymond Boudon a Jon Elster (Demeulenaere 2011), kteří se i přes své 

rozdíly navzájem doplňují a sdílejí smysl pro precizní, abstraktnost, realistická a na 

jednání orientovaná vysvětlení. Tyto základy podpořené základními principy Mertonovy 

teorie středního dosahu je pak možné hledat vysvětlení sociálních fenoménů či explicitně 

formulovaných teorií akce a interakce (Hedström 2005, s. 8–9) 

Dnešní analytičtí sociologové vidí multiagentním modelování jako metodologický 

nástroj, který je mimořádně kompatibilní s jejich východisky a potřebami a zároveň 

v něm spatřují potenciál realizace možností zkoumání, který je pro ně v rámci jiným 

metodologií zcela nepředstavitelný (Schenk 2014). 
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3.2.  Pro-environmentální postoje a chování 

Otázka životního prostředí je aktuálním tématem zejména pro moderní společnosti. 

Ačkoli se občas objeví názor, že klimatická změna je výmysl, existují vědecké důkazy, 

které existenci klimatické změny potvrzují (Brulle & Dunlap 2015). Takové dohady jen 

ukazují, že životní prostředí je téma, které je třeba více prozkoumávat, a to zejména 

z hlediska veřejného mínění, a o kterém je třeba více diskutovat. Klíčovou součástí 

veřejného diskurzu je chápání podstaty postojů k životnímu prostředí mezi různými 

sociálními skupinami (Inglehart 2008; Boeve-de Pauw & Van Petegem 2013; Reyes 

2015). 

Otázka životního prostředí začala postupně nabývat na důležitosti a popularitě u 

veřejnosti během 60. let minulého století, což následně vedlo k hojnější výzkumné 

aktivitě v této oblasti (Dunlap et al. 2000) a formování teoretického základu od let 70. 

(Dunlap & Michelson 2002, s. 32). Počátky sociologie životního prostředí byly 

formovány debatami o prolínání klasické biologie a sociologie ve smyslu 

antropocentrismu, což v durkheimovském duchu jeho sociálního faktu nakonec 

převážilo. Další z kontroverzí rané environmentální sociologie byl sociální darwinismus, 

který byl kritizován zejména americkou sociologickou školou za tendenci této teorie 

legitimizovat chudobu a vykořisťování. Autoři Riely Dunlap a William Michelson 

(Dunlap & Michelson 2002, s. 34) ve své knize označují environmentální sociologii jako 

novou, ale i starou disciplínu, přičemž její kořeny vidí již v Marxově a Engelsově díle, 

kde tito autoři často zmiňují kapitalismus jako příčinu znečištění ovzduší a hrozbu zdraví 

dělníků. Za prvního klasického teoretika je považován Max Weber se svými empirickými 

studiemi, kde se věnoval přírodním zdrojům a záměrně je spojoval s různými sociálními 

faktory, jako je například třída, status, atd. Lidská ekologie jako další podobná 

sociologická subdisciplína se soustředí zejména na vzorce aktivit míněných pro 

zachování lidské populace, mezi zakladatele patří Chicagská škola (Robert Ezra Park a 

Ernest Burgess) a mezi hlavní autory např. Amos Hawley. Rozdíl oproti socilogii 

životního prostředí tkví v tom, že lidská ekologie zkoumá spíše vztah mezi lidským 

společenstvím a jeho fyzickým prostředím, kdežto environmentální sociologie je 

obecnějšího rázu. I lidská ekologie měla ale značný vliv na sociologii životního prostředí 

a pomohla ji utvořit tak, jak ji dnes známe, tedy jako dichotomickou a reflektující 

předpoklad, že lidský organismus je jen jedním z mnoha existujících v biosféře. 
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Nejvýznamějšími paradigmaty je Paradigma lidské výjimečnosti (HEP, Human 

Exemptionalism Paradigm) a Nové ekologické paradigma (NEP, New Ecological 

Paradigm). HEP je teorie založená na myšlence, že lidé jako nadřazení tvorové 

nepodléhají environmentálním silám, NEP je „novou perspektivou“ (ze 70. let), která 

vnímá problém jak samotného názvu HEP, tak limity jeho samotné myšlenky týkající se 

dominance člověka nad ostatními druhy a vlivy a jeho nezávislosti na nich. Od 90. let pak 

do sociologie životního prostředí vstupují moderní a postmoderní vlivy sociologických 

fenoménů jako je například Beckova riziková společnost nebo Yearleyho sociální hnutí 

(Dunlap & Michelson 2002, s. 32–61). Dnes sociální vědci volají po interdisciplinaritě, 

která by obohatila tuto, ale i ostatní vědní disciplíny a odvrátila krizi sociologie i jejích 

subdisciplín (Gross & Heinrichs 2009, s. 37–38). 

Jedním z největších a nejvýznamnějších sociologických výzkumů, který se životním 

prostředím zabývá, je International Social Survey Project (ISSP). Pro účely této práce 

budu užívat data z environmentálního modulu ISSP z roku 2010, kterého se účastnilo 

celkem 32 zemí a který navázal na environmentální moduly ISSP z let 1990 a 2000. Další 

tematicky odpovídající modul je plánován na rok 2020 (GESIS 2012).  

Zkoumání environmentálních hodnot a postojů se ukazuje jako komplexní a značně 

problematické (Marquart-Pyatt, Jorgenson & Lawrence C. Hamilton 2015). Zvláště 

v poslední době je součástí veřejného zájmu potřeba změny chování producentů stejně 

tak jako konzumentů technických vymožeností, které mohou potenciálně vést 

k usnadnění našich každodenních životů (Franzen & Meyer 2010). Zavedení takové 

změny ovšem může být náročnou záležitostí. I přesto, že někteří lidé mohou vykazovat 

prvky pro-environmentálních hodnot a postojů, jejich chování s nimi korespondovat 

nutně nemusí. U takové inkonzistence vedoucí k pocitu diskomfortu je potom větší šance, 

že daná osoba změní své chování, než že by změnila své hodnoty a postoje (Moraes, 

Carrigan & Szmigin 2012; Redondo & Puelles 2017). Způsob, jakým lze prozkoumávat 

vztah mezi lidmi a životním prostředím, byl zejména na počátku environmentálního 

výzkumu jako takového založen především na znalostech ohledně životního prostředí a 

to jak na individuální, tak na mezinárodní úrovni (Franzen & Meyer 2010; Reyes 2015). 

Ani v dnešní době nepanuje shoda jakým způsobem k výzkumu pro-environmentálních 

hodnot, postojů a chování přistupovat, výsledky jsou tak často vnímány jako kontroverzní 

vzhledem k názorové diverzitě a často také nejednoznačným či přímo protichůdným 
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výsledkům (Dunlap et al. 2000; Dietz, Kalof & Stern 2002; Zelezny & Yelverton 2004; J 

Shen & Saijo 2008; Franzen & Meyer 2010; Franzen & Vogl 2013b; Reyes 2015). 

Jeden z předních autorů zabývajícím se environmentální tematikou je Ronald Inglehart 

(1995, 2008), který předkládá teorii, že bohatší země mají větší sklon k pro-

environmentalismu vzhledem ke svým post materiálním tendencím. Jednoduše řečeno, 

lidé v bohatších státech mají obvykle dost prostředků, aby nemuseli mít obavy o své 

živobytí a vlastní zajištění, takže mají dost času a svobody, aby se mohli zajímat o post 

materialistické problémy jako je právě životní prostředí. Mezi další autory věnující se 

environmentalismu jsou Riley Dunlap, Angela Mertig a Kent Van Liere (2000), kteří 

tvrdí, že zájem o životní prostředí je typičtější pro chudší země. Kromě tohoto tvrzení 

ovšem autoři zdůrazňují, že jejich teorie je založená na pozitivním vnímání světa 

zkoumajícím postoje vůči životnímu prostředí skrze antropocentrismus a technologický 

rozvoj prozrazující, že materiální a finanční zdroje nejsou odpovědí na všechno. Ačkoli 

existuje environmentálních teorií více (např. riziková společnost, ekologická 

modernizace) nespočet dalších environmentálních teorií, tato posledně zmíněná je právě 

tou, na kterou v práci navazuji. 

Co se environmentalismu týče, existují různé koncepty a indikátory přispívající k chápání 

lidského vnímání životního prostředí a jeho změn jako je právě klimatická změna. 

Porozumění variabilitě těchto názorů může být důležité zejména při pokusech o změnu: 

přesvědčování lidí více třídit odpad, užívat více produktů přívětivých k životnímu 

prostředí a obecně pokusit se o prodloužení života planety Země (Ehrhardt-Martinez et 

al. 2015), protože klimatická změna je přeci jenom antropogenní a jako taková je 

reflektována v kultuře a společnosti, jedná se tedy o záležitost dotýkajících se politické, 

sociální, kulturní i vědecké úrovně (Yusoff & Gabrys 2011). 

3.2.1. Diskrepance mezi postoji a chováním 

Mezi klasické práce zabývající se vztahem mezi postoji a chováním patří Attitudes vs. 

Actions (LaPiere 1934), která je taky označovaná jako úplně první empirická práce 

zabývající se vztahem mezi postoji a chováním1. LaPiere dva roky (1930-1932) cestoval 

po Spojených státech s čínským manželským párem. Za tuto dobu se ubytovali celkem 

                                                 
1 Tato publikace se sice tematicky netýká environmentalistiky, ovšem pro vývoj jeho zkoumání je stěžejní, 

jelikož vedla k diskuzím a dalším výzkumům týkajících se vztahu postojů a chování v různých vědních 

oblastech. 
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v 66 hotelích, autokempech a jiných turistických ubytování a občerstvili v celkem 184 

restauracích a kavárnách. Navzdory převládající proti-čínské náladě jim bylo odepřeno 

ubytování pouze v jednom ubytovacím zařízení. Následně LaPier čekal 6 měsíců a po 

uplynutí této doby rozeslal dotazníky tázající se majitelů zařízení, zda by byli ochotní 

ubytovat osoby čínské národnosti. O něco více než 90 % zařízení (odpovědělo celkem 

128 zařízení z 250 oslovených) se vyjádřilo negativně. To vedlo LaPiera k závěru, že 

evidentně existuje diskrepance mezi postoji a chováním. Nutno dodat, že LaPierova 

metodologie stejně jako použitý teoretický základ je dnes hodnocena značně kriticky. 

Největší výtka směřuje k samotné interpretaci, kdy podle některých domnělá diskrepance 

mezi postoji a chováním je vlastně diskrepancí mezi skutečnými postoji v reálném životě 

a tím, co vlastně měří údajný postojový dotazník (Dockery & Bedeian 1989). Je zřejmé, 

že zmíněná studie má své nedostatky, i přesto je ale velmi cennou právě díky iniciaci 

diskuzí týkajících se toho, zda z postojů lze odvozovat chování a naopak. 

Podle Paula Sterna (Stern 2000) existují čtyři druhy kauzálních proměnných, které 

podmiňují environmentální chování: subjektivní faktory (normy, názorová přesvědčení a 

hodnoty), kontextuální síly, osobní schopnosti a zvyky. Existuje několik teorií 

zabývajících se těmito kauzálními proměnnými, nejznámější z nich jsou: theory of 

planned behavior (TPB) a value-belief-norm (VBN). TPB je teorie rozpracovaná Icekem 

Ajzenem (1991) a založená na předpokladu, že jednotlivci činí racionální rozhodnutí a 

vybírají možnosti, které vnímají jako nejpřínosnější a zároveň nejméně nákladné. 

Předpokládá se tak, že chování jednotlivce lze vysvětlit jeho úmysly, které jsou založené 

na třech proměnných: postoje, subjektivní normy a vědomá kontrola nad chováním. TPB 

bylo během let úspěšně využíváno pro pochopení různých environmentálních chování, 

například užívání veřejné dopravy (Heath & Gifford 2002) nebo právě environmentálního 

chování (Kaiser, Hübner & Bogner 2005). Navzdory tomu je ale tato teorie kritizována, 

a to především kvůli absenci morálního úsudku jako determinantu (Jones & Dunlap 1992; 

Kaiser, Hübner & Bogner 2005). 

Tento nedostatek je kompenzován v teorii VBN od  Paula Sterna (Stern et al. 1999), která 

je založena právě na předpokladu, že jednotlivec si osvojuje pro-environmentální postoj, 

když vidí morální povinnost ochránit sám sebe, ostatní členy společnosti a obecně celý 

ekosystém (Steg & Vlek 2009). VNB  je založen na principu propojení norm-activation 

model a nového ekologického paradigmatu (NEP). Model předpokládá, že lidské hodnoty 
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ovlivňují vývoj obecných přesvědčení jednotlivců, měřeno podle NEP. Díky tomu má 

jednotlivec povědomí o tom, že důsledky jeho chování se mohou odrazit na přírodnm 

prostředí, stejně tak jako přijmout odpovědnost. Tento proces kontinuálně působí na 

jednotlivce a apeluje na jeho morální povinnost (společenské normy) chránit životní 

prostředí. Finální proměnná v modelu tak aktivuje pro-environmentální chování 

(Nordlund & Garvill 2002). Osobní hodnoty spojené s přírodním prostředím spadají do 

tří kategorií: biosférické, sociální/altruistické a egoistické (Stern 2000). 

3.2.2. Ostatní faktory podmiňující environmentální postoje a chování 

Co se týče environmentálních postojů a chování, existuje široké spektrum výzkumů 

identifikujících ovlivňující faktory. Z demografických proměnných se ukazuje vliv věku, 

genderu, vzdělání a příjmu (Liere & Dunlap 1980; Jones & Dunlap 1992; Raudsepp 2001; 

Cottrell 2003; Junyi Shen & Saijo 2008). Vztahu mezi genderem a pro-environmentálním 

chováním je věnována zvýšená pozornost zejména v posledních několika letech, 

výzkumy ukazují, že ženy obecně vyjadřují větší zájem („concern“) o životní prostředí 

(Blocker & Eckberg 1997; Raudsepp 2001; Xiao & McCright 2014). V porovnání s muži 

ženy věnují více času činnostem jako je třídění, nákup organických produktů a méně 

využívají k přepravě automobily (Hunter 2004) a obecně vyznávají životní styl, který je 

přátelštější životnímu prostředí. 

Dalším faktorem, který se ukazuje jako určující pro proenvironmentální postoje a chování 

je věk. Některé výzkumné studie naznačují, že ačkoli to jsou starší lidé, kdo mají o životní 

prostředí větší zájem, jsou to právě mladší ročníky, které jsou aktivnější a ochotnější něco 

pro životní prostředí udělat (Liere & Dunlap 1980; Dietz, Stern & Guagnano 1998; 

Raudsepp 2001; J Shen & Saijo 2008). To koresponduje se zjištěním jiné studie, v rámci 

které bylo žjištěno, že například starší lidé jsou méně ochotní recyklovat, než ti mladší, 

na druhé straně jsou ale starší ochotnější omezovat využití automobilové dopravy 

(Diekmann & Preisendörfer 1998). Také mezi úrovní vzdělání a environmentálním 

povědomím je v mnohých výzkumech soustavně ukazován pozitivní vztah, tedy že 

vzdělanější lidé mají větší tendence zajímat se (concern) o životní prostředí a také 

vykazují pro-environmentální chování více, než ti méně vzdělaní (Jones & Dunlap 1992; 

Raudsepp 2001; Poortinga, Steg & Vlek 2004; J Shen & Saijo 2008). 
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Některé studie zkoumaly také vztah mezi příjmem a environmentálním chováním, 

výsledky ale nejsou zcela jednoznačné. Zdá se, že v souladu s Inglehartovou teorií (1995) 

environmentální zájem stoupá spolu s vyšším příjmem (Poortinga, Steg & Vlek 2004; J 

Shen & Saijo 2008) a také s vyšším socioekonomickým statusem (Liere & Dunlap 1980). 

Ačkoli v této části práce zmiňuji i jiné proměnné, které mohou mít vliv na míru pro-

environmentálního chování, v práci se budu zabývat výhradně pro-environmentálním 

postojům a chování (konkrétně třídění odpadu) v souvislosti s vlivem blízkého sociálního 

okolí. 

4. Metodologie 

4.1. Multiagentní modelování 

Multiagentní modelování je protikladem equation-based modelling (EBM) čili standardní 

statistické analýzy, která je modelem založeným na rovnicích, jejich provedení a 

evaluace. ABM ale umí více než to: umožňuje simulovat a zkoumat organizované 

komplexní systémy. Zkoumání společnosti neumožňuje zkoumat její jednotlivé interakce 

odděleně nezávisle na sobě, ale detailně zkoumat interakce mezi všemi subsystémy 

společnost tvořící (Parunak, Savit & Riolo 1998, s. 1–2; Krčková 2013).   

Multiagentní modelování je metoda softwarové simulace, tedy vlastně experiment, které  

může být výhodné pro sociální vědce. Například není nutné předkládat respondentům 

sáhodlouhé dotazníky, když stačí v závislosti na výzkumné otázce jen několik informací, 

nebo realizovat drahá výzkumná šetření, a zároveň promítnout zjednodušenou realitu do 

modelu, kde je možné parametry měnit. Multiagentní modely se vždy skládají z agentů, 

softwarových objektů, interagujících ve virtuálním prostředí (Gilbert 2004). Při spuštění 

modelu je vytvořena simulace, kdy jsou aktivovány veškeré prvky modelu na základě 

kterých je generováno makrochování (Sawyer 2003). Ve zkratce lze tento proces označit 

jako zjednodušenou reprezentaci určitého sociálního fenoménu (Gilbert 2004). V EBM 

modelech se tradičně předpokládá, že aktéři mají stejné vzorce chování a rozhodování, 

v ABM se ale preference agentů mohou vzájemně lišit, což se blíží skutečnému světu a 

jeho fungování (Gilbert 2007). Nigel Gilbert (2004, s. 5–8) ve své publikaci uvádí různé 

typy modelů, které lze pomocí ABM vytvořit: abstraktní či deskriptivní, umělé či 
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realistické, normativní či pozitivní, prostorové či síťové nebo komplexní a jednoduché, 

což se v tomto případě vztahuje přímo k agentům. 

Agent je jeden z důležitých pojmů vztahujících se k ABM. Jak už bylo naznačeno, agent 

je počítačový program (či jeho součást), který je autonomní jednotkou reprezentující 

jednotlivce, organizaci, stát či jiného sociálního aktéra (Gilbert 2007, s. 77). Každý model 

má společný základní rys, a to umožnění vzájemného působení jednoho agenta na 

druhého, které může mít také různé formy, od přímé interakce (rozmluva) či nepřímé 

(změny v prostředí). Agenti jsou také vždy součástí prostředí, které představuje virtuální 

svět. Prostředí může být geografickým prostorem (sídelní oblast), ale i jen sítí vztahů 

(Gilbert 2007, s. 6). Co dělá ABM modely unikátními je jejich výsledek, tedy globální 

chování systému, které na základě principu emergence nelze predikovat (Schenk 2014). 

K agentům a prostředí je možné individuálně na základě našich představ libovolně 

přidávat i jiné parametry. 

Největší výhodou ABM je bezesporu vytváření modelů reprezentujících jedince, 

interakce mezi nimi i prostředím, kde se nacházejí. Taková simulace je pak nejen 

intuitivní pro vědce při programování, ale také pro čtenáře a ostatní laiky (Gilbert 2007; 

Krčková 2013). Pro spuštění modelu je také potřeba být dostatečně specifický při 

programování, tedy mít dobře rozmyšlenou výzkumnou otázku a teorii, případně i data, 

která se k budování modelu budou používat, přičemž případné přeprogramování modelu 

je snazší, levnější i časově přijatelnější, než provedení případného experimentu. Také není 

třeba řešit etická dilemata (Parunak, Savit & Riolo 1998, s. 2; Gilbert 2007, s. 1–3). Anna 

Krčková (Krčková 2013, s. 181–182) navíc upozorňuje, že další z možných problémů 

může nastat při sdílení výsledků. V sociálních vědách se běžně publikují výsledky 

v článcích či knihách, při tom ale zaniká jedna z výhod ABM, a to její vizuální 

jednoduchost a přitažlivost pro čtenáře. I tak lze ale článek publikovat s obrázky a 

odkazovat na model dostupný v elektronické knihovně (v závislosti na použitém 

programu, nejčastěji NetLoga). 

Autoři zabývající se ABM ale zmiňují i některé jeho stinné stránky. Jednou z nich je 

námitka, že ABM může sloužit pouze jako teoretické zkoumání, protože výsledky modelu 

vždy závisí na vnitřních procesech, jsou nejisté a netransparetní a je možné je 

reprodukovat jen částečně, není tak možné jeho výsledky bezpodmínečně vztahovat ke 

skutečnému světu. Na druhou stranu lze ale takovou kritiku vztáhnout k jakékoli jiné 
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metodě sociálního zkoumání (Manzo 2014). Dalším problémem může být počet 

parametrů zabudovaných do modelu: čím více parametrů model má, tím komplexnějším 

se stává a tím nejjistější je také samotný výsledek. Proto se často doporučuje vytvářet a 

přetvářet modely tak, aby nebyly zbytečně komplikované a bylo možné tak testovat jejich 

validitu (Barde & van der Hoog 2017). Navíc se jedná o metodu, která se velmi rychle 

vyvíjí. Problémy, které jsou zmíněny v článcích jen několik let nazpátek, už dnes nejsou 

aktuální. 

4.1.1. Příklad ABM 

Nejklasičtějším sociologickým ABM modelem je model etnické segregace Thomase 

Schellinga, který se pokouší nalézt odpověd na výzkumnou otázku, zda je možné, aby i 

etnicky tolerantní jedinci tvořili etnicky homogenní ghetta (Kalvas 2016, s. 73). Model 

byl vytvořen na základě pravidla, podle kterého každý člověk potřebuje mít kolem sebe 

dostatečný počet osob stejného etnika k tomu, aby se usadil. Pokud tato podmínka není 

splněna, stěhuje se agent z místa na místo do té doby, dokud není spokojený. Ačkoli 

Shelling je autorem, tento model byl naprogramován Urim Wilenskim (1997). Základní 

model je charakterizován třemi parametry: míra osob stejného etnika v sousedství, míra 

osídleného prostoru a proporce obou etnik v prostředí. V programu k tomu určeném, jako 

je například NetLogo, je potom možné parametry libovolně upravovat a sledovat, jak se 

dle různého nastavení mění i výsledky simulací. Celý proces simulace je velmi 

jednoduchý: v každém kroku (čili časovém úseku) je pro každého agenta vypočítán stav 

spokojen/nespokojen na základě vydělení počtu obklopujícím agentů stejného etnika 

celkovým počtem agentů v nejbližším okolí (co se myslí nejbližším okolím záleží na 

výběru parametru, nejčastěji nejbližších 8 políček). Když je poměr stejný nebo vyšší než 

nastavený parament, je agent šťastný. V opačném případě je agent nešťastný a stěhuje se 

jinam. Celá simulace je ukončena v případě, že všichni agenti naleznou vhodné místo, 

kde jsou šťastní s poměrem stejného a odlišného etnika ve svém nejbližším okolí (IIozzi 

2008).  

Pro lepší ilustraci jsem do své práce zařadila i obrázky (č.1 a č.2 níže), na kterých je vidět, 

jak rozhraní NetLoga vypadá a nyní ve zkratce popíšu právě na příkladu modelu 

segregace, jaké jsou jednotlivé komponenty a jak lze pracovat s již vytvořeným modelem. 

Na obrázku č.1 je Shellingův model segregace před spuštěním simulace. Parametry jsem 

nastavila následovně: hustota osídlení je 95 %, tedy celých 5 % zůstává volných a 
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neosídlených, agenti (modré a oranžové šipky) mají tak zjednodušený prostor pro hledání 

místa bydliště, kde budou spokojeni s etnikem svých sousedů. Míra chtěného procenta 

osob stejného etnika je nejméně 35 %, v případě, že se dosáhne alespoň této hodnoty, je 

agent spokojený a už nemá další zájem se přestěhovat. V opačném případě se stěhuje do 

té doby, než je se svým sousedstvím spokojený. Celkový počet agentů v modelu je 2462 

a 49,8 % z nich má kolem sebe agenty stejného etnika. V tomto nastavení před spuštěním 

samotné simulace se ukazuje, že 435 agentů (17,7 %) je nešťastných, protože nemá kolem 

sebe dostatečně homogenní prostředí z hlediska stejného etnika. Při spuštění modelu se 

agenti dají do pohybu a budou se stěhovat z místa na místo tak dlouho, dokud nebudou 

všichni spokojení. 

Obrázek 1. Shellingův model segregace před zahájením simulace (NetLogo) 

Zdroj: Knihovna modelů NetLoga, vlastní nastavení parametrů 

Na obrázku č. 2 vidíme ukončenou simulaci (vstupní parametry odpovídají obrázku č.1) 

a finální obraz osídlení oběma etniky. Zde se ukazuje, že i při relativně vysoké toleranci 

(možnost až 65 % jiného etnika v sousedství) mají agenti tendence segregování se od 

druhého etnika a vytváření shluků s etnikem odpovídajícím tomu jejich (tedy jejich okolí 

je tvořeno ze 74,6 % stejným etnikem). Celá simulace trvala 17 kroků (čili časových 

úseků), při každém z nichž se agenti postupně stěhovali a na konci 17. kroku bylo 

dosaženo spokojenosti s mírou vlastního/cizího etnika v sousedství, což ostatně ukazuje 

i jednoduchý graf v levé dolní části obrázku. 
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Obrázek 2. Shellingův model segregace po ukončení simulace (NetLogo) 

Zdroj: Knihovna modelů NetLoga, vlastní nastavení parametrů 

4.1.2. Multiagentní modelování v empirickém výzkumu 

Původně bylo multiagentní modelování zamýšleno zejména jako metoda vhodná pro 

teoretické účely s cílem vykonávat vysoce abstraktní myšlenkové experimenty za účelem 

prozkoumávat mechanismy, které mohou tvořit základ pozorovaných vzorců (Macy & 

Willer 2002, s. 147, 161). Naopak Peter Hedström (Hedström 2005, s. 117–119) tvrdí, že 

potenciál multiagentního modelování tkví v možnosti propojení zjištění empirického 

výzkumu s latentními sociálními důsledky. Toho lze docílit právě skrze nasimulování 

daného modelu na základě výsledků statistických analýz. Tedy modely vytvořené na 

principu multiagentního modelování vhodné pro zahrnutí detailních vícevrstvých 

empirických dat ohledně lidského chování a sociálního a fyzického prostoru a mohou 

reprezentovat informace, které nejsou běžně snadno vypočitatelné skrze statistické nebo 

matematické modely (Thiele 2014, s. 3; Bruch & Atwell 2015). 

Díky propojení principu počítačového modelování a empirického výzkumu lze dosáhnout 

dvou cílů, a to otestovat model prozkoumáním rozsahu, v jakém může daný model 

dosáhnout výsledku právě díky dosazení realistických hodnot, případně potom model 

může vytvořit spojení mezi mikro a makro systémy, pomocí kterých můžeme zkoumat 

dopady na sociální úroveň (Hedström 2005, s. 118; Thiele 2014, s. 1–2). Chování je 

podmiňováno mnoha způsoby, a to ať už preferencemi kompozice sociálních skupin 
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(kruhy přátel, sousedství, kostely) nebo vlastními charakteristikami, které také přispívají 

ke skupinové kompozici. Následně jakékoli rozhodnutí připojit se ke skupině nebo ji 

opustit zároveň reaguje na složení skupiny a zároveň toto složení mění. Obecně, činy 

jednotlivců jsou omezeny sociálním kontextem (např. sociální instituce nebo 

demografické složení), který je tvořen akumulací lidského jednání v minulosti. Takto je 

tvořeno spojení mezi mikro a makro úrovní: jedinci reagují na prostředí a akumulace 

rozhodnutí nebo chování potom mění prostředí. Za druhé, multiagentní modelování může 

sloužit jako velmi užitečný nástroj při specifikaci statistických modelů a sběru dat. 

V empirickém výzkumu často dochází k situaci, kdy má výzkumník k dispozici velké 

množství dat, ale neví, který statistický model na ně použít. V tom případě stačí 

opakovaně spustit model s různými specifikacemi. Nebo naopak výzkumník disponuje 

nápady a nepotvrzenými předpoklady o lidském chování, které lze pomocí modelu 

poměrně snadno testovat (Bruch & Atwell 2015, s. 2–4). 

Jak již bylo naznačeno v předchozí části této práce, účelem mé diplomové práce je právě 

s použitím výsledků empirického výzkumu vytvořit na principu multiagentního 

modelování model, na základě kterého bude možné zkoumat vztah mezi pro-

environmentálními postoji a pro-environmentálním chováním pomocí dosazené uměle 

vytvořené proměnné sociální interakce. K vytvoření takového modelu je třeba dosazení 

široké škály empirických hodnot jako je například velikost dané populace a její 

demografické složení. Ačkoli lze sledovat vývoj modelu v čase, v souladu s cílem práce 

tento bod nebude nutný, můžeme tedy vynechat některá determinanta jako jsou míry 

porodnosti, úmrtnost, riziko onemocnění a podobné. I přes to bude potřeba do modelu 

nastavit některé časově podmíněné proměnné, tedy kupříkladu frekvenci rozhodování 

agentů. Dalšími charakteristikami nezbytnými pro vytvoření modelu pak bezpochyby 

budou preference jednotlivých agentů, chování, paměť a schopnost vnímat a 

zaznamenávat změnu prostředí, v případě proenvironmentálních postojů a chování se 

bude jednat zejména o strukturu sociální sítě (Bruch & Atwell 2015, s. 7–8). Některé 

prvky je snazší zakomponovat do modelu, než jiné. V některých případech se pracuje s 

jasně danými hodnotami (např. pohlaví a věk), v jiných případech je potřeba proměnné 

zkonstruovat (pro-environmentální postoje a chování, sociální status, apod.) a některé 

vztahy vypočítat (např. vztah mezi postoji a chováním) pomocí regresní nebo faktorové 

analýzy, které jsou také ve spojení s modelováním nejužívanější statistickou metodou 

(Banos, Lang & Marilleau 2015, s. 7). Na základě rešerše literatury se v praktické části 
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práce zaměřím právě na individuální chování a charakteristiky populace jako podkladů 

pro tvorbu modelu, takové využití empirického výzkumu pro multiagentní modelování je 

totiž dostatečně podloženo ve vědeckých kruzích. 

4.1.3. Data pro empirickou kalibraci modelu 

Pro empirickou kalibraci modelu je tedy třeba zvolit vhodná data. Já jsem se rozhodla 

využít data z environmentálního modulu ISSP 2010 (International Social Survey 

Programme). Tento modul vždy z větší části obsahuje postoje k životnímu prostředí jako 

je ochrana životního prostředí, chování respondentů a jejich preference týkající se vládní 

úrovně řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí. Data potřebná 

k sestavení modulu tak, jak už bylo řečeno výše, bude možné použít buď bez větších 

statistických a analytických úprav a operací nebo až následně po použití faktorové 

analýzy. Domnívám se, že pro účely mé diplomové práce bude stačit využití dat z ISSP 

2010 sebraných za Českou republiku. Práce si neklade za cíl pokusit se o generalizaci 

nýbrž otestovat použití metody multiagentního modelování za použití dat odpovídajících 

realitě. Tato data byla sebrána společností Factum Invenio s.r.o. (dnes známé jako ppm 

factum research), přičemž celkový respondentů je v tomto datovém souboru 1428. 

Jednotkou souboru jsou obyvatelé ČR starší 18 let. Etická úskalí jsou v tomto případě 

zanedbatelná2, jelikož tento výzkum je prováděn v souladu s etickým kodexem a data jsou 

řádně anonymizována, aby respondenti nemohli být jakýmkoli způsobem poškozeni. Tato 

data jsou volně dostupná ke stažení v Sociálně-vědním datovém archivu Sociologického 

ústavu AV ČR pro nekomerční účely (2012). 

4.1.4. Statistické a simulační programy 

Stejně jako je nezbytné využití statistického programu pro počáteční analytické operace, 

stěžejní pro kalibraci modelu, je nezbytné využít programu, který pracuje na principech 

multiagentního modelování. Pro účely statistických úprav budu používat převážně SPSS 

a také Statu, pro vytvoření modelu budu užívat NetLogo. Důvodů pro tuto volbu je hned 

několik. Zejména zde hraje roli to, že NetLogo je zdaleka nejužívanější software, co se 

týče právě modelování komplexních systémů. Navíc, jak také mnoho autorů zdůrazňuje, 

je NetLogo vhodně pro začátečníky, jelikož se jedná o snadný programovací jazyk, který 

byl původně vyvinut jako dětský programovací jazyk (Banos, Lang & Marilleau 2015, s. 

                                                 
2 I přesto věnuji etickým aspektům samostatnou podkapitolu (více viz 3.7.) 
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75–77). To ovšem neznamená, že by nebyl dobrou volbou i pro pokročilejší uživatele. 

Uživatelská základna dokonce pár let zpátky vytvořila tzv. package spojující NetLogo a 

R do jednoho programu (jedná se o tzv. RNetLogo), pro ještě příjemnější uživatelské 

prostředí a spojení právě principu klasické počítačové simulace se statistickým 

programem pro usnadnění jak počátečního programování, tak následných analýz (Thiele 

2014, s. 1–7). Ovšem je třeba zdůraznit, že platforem pro multiagentní modelování 

existuje více. Mezi ty známější patří Repast, MASON a Swarm, 

z matematických/statistických programů je to potom, Matlab. Pro pokročilé modely, 

které jsou zcela empiricky zakotvené a maximálně realistické z hlediska geografie a 

populací je používáno R a také Python, které značně usnadňují nakládání s daty i jejich 

analýzu (Bruch & Atwell 2015, s. 18–19). Samotné NetLogo bylo vytvořeno v roce 1999 

Urimem Wilenskym (Thiele 2014, s. 4) jako otevřený software a jako takový se neustále 

vyvíjí.  

4.1.5. Pracovní postup a testování validity a reliability 

Pro tvorbu modelů existují doporučení ohledně jednotlivých kroků. Ve zkratce by měl 

být základní postup následující: 1) vytvoření stuktury modelu, což zahrnuje definování 

proměnných, struktury prostředí a agentů, 2) výchozí stav s proměnnými definovanými 

v uživatelském prostředí programu, 3) chování agentů v daném prostředí a 4) výstupní 

model (Banos, Lang & Marilleau 2015, s. 85). V našem případě se ale jedná o empiricky 

kalibrovaný model. Jak už tedy bylo naznačeno, prvním krokem budou základní analýzy 

a konstruování škál pro-environmentálních postojů a pro-environmentálního chování. 

Nutno dodat, že po kontrukci samotného modelu jsou většinou potřeba ještě některé 

aditivní kroky. V první fázi modelace je možné simulaci spustit na základě teoretických 

poznatků, abychom mohli sledovat, zda má model předpoklady k fungování i po následné 

empirické kalibraci. Když je pak následně vytvořen model, často je potřeba drobných či 

větších úprav a přeprogramování modelu (Hedström 2005, s. 116–144). Nicméně, tím 

samotná práce ještě nekončí. Stejně jako u standardních výzkumů a výzkumných studií 

je třeba diskutovat zhodnotit výstupy získané simulací a možnosti validity a reliability. 

Validita a reliabilita multiagentního modelování je v relevantních studiích často popsána 

jen vágně nebo vůbec, stejně tak výsledný model jako celek z metodologického hlediska. 

Z toho důvodu v poslední době vznikají stále častěji články, které se na tuto problematiku 

zaměřují, ačkoli zatím nebyla pevně stanovena žádná unifikovaná pravidla toho, jak 
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postupovat v případě tvorby modelů v empiricko-výzkumných programech (Bruch & 

Atwell 2015, s. 11, 18). V příslušných kruzích se ale hovoří o určité míře nejistoty 

vstupních dat (tzv. input uncertainty) a nejistotě modelu (tzv. model uncertainty) (McKay, 

Morrison & Upton 1999). 

Nejistota vstupních dat se objevuje v případě, že máme nekompletní povědomí ohledně 

vstupních parametrů nebo v případě variability vzorku. Nejistota modelu potom vzniká 

zejména proto, že konstrukce modelu ve většině případů vyžaduje užití předpokladů 

ohledně parametrů, procesů nebo sociálních interakcí, které jsou často téměř nebo zcela 

neověřitelné. U agentního modelování se navíc vyskytuje ještě jeden zdroj chybovosti, a 

ten se týká odchylek modelu, které vznikají na základě náhodnosti: v rámci modelu mají 

obvykle agenti určitý prostor k rozhodování, který je často založen na principu 

pravděpodobností. Ve zkratce lze říct, že existuje mnoho možností, jak sestrojit daný 

model, což značně komplikuje testování reliability (Bruch & Atwell 2015, s. 11–12). Co 

se týče odhadu výchozích hodnot, které jsou podstatné pro výsledky modelu, tedy 

nejistoty vstupních dat, existuje tzv. citlivostní analýza, která zkoumá, jak nejistota ve 

výsledném modelu může být roztroušena napříč vstupními daty (Saltelli et al. 2008). 

Nejprve se provádí celková analýza nejistoty a následně je třeba se soustředit na klíčová 

kritéria právě skrze citlivostní analýzu. Nejistota modelu je velmi úzce svázána 

s nejistotou vstupních dat. Pokud chceme tuto nejistotu eliminovat, je možné použít 

podobné metody jako právě v případě nejistoty vstupních dat. Jednodušším způsobem je 

ovšem spíše iniciovat model několikrát na základě alternativních předpokladů týkajících 

se samotné architektury modelu (Bruch & Atwell 2015, s. 12–13). Poslední zmíněnou 

„nejistotou“ byla tzv. stochastická odchylka, tedy odchylka, která vzniká na základě 

náhody. Tato nejistota není příliš relevantní v případě větších dat, kdy, stejně jako u 

standardních statistických operací, se spíše přibližuje normálnímu rozdělení a chyby jsou 

spíše méně významné. Problém ale nastává u menších populací nebo v případě, kdy je 

pro výzkumníka zejména důležité zkoumání jednotlivých agentů. V takovém případě se 

doporučuje, podobně jako v předchozím případě, spustit model hned několikrát, ale se 

stejnými charakteristikami. Výsledky se totiž můžou pokaždé trochu lišit (Alfarano, Lux 

& Wagner 2005; Bruch & Atwell 2015, s. 14). 

Modely vytvořené na principu multiagentního modelování mají silnou vnitřní validitu, 

stejně jako laboratorní experimenty. Navíc lze velmi snadno měnit hodnoty jednotlivých 
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parametrů modelu, a tedy i dopátrat se k příčinám možných nepřesností. Pokud jsou 

některé parametry modelu, stejně jako tomu bude v našem případě, zakotveny 

v empirických datech, je možné zevrubně zkoumat, jak realistické jsou předpoklady 

ohledně vlivu chování, populací nebo daného prostředí na výsledky v kontrolovaných 

podmínkách, které v principu odpovídají laboratorním podmínkám. Zobecňování 

výsledků na procesy v reálném světě je ale mnohem problematičtější. Některé modely 

nemají žádné ambice imitovat reálnou situaci a zaměřují se pouze na testování teorií, které 

jsou často vágně definovány a nemají žádné ukotvení v datech a statistických výpočtech. 

Jiné modely se ovšem pokoušejí o identifikaci potenciálně užitečných mechanismů pro 

manipulace či dokonce predikce reálných situací. V takových případech, kdy se jedná o 

vysoce realistické modely, se potom doporučuje testování externí validity skrze 

porovnání výsledků modelu s empirickými daty, aby mohlo být posouzeno, zda model 

odpovídá. Aby ale bylo možné porovnat model s reálnou situací, je nezbytnou 

podmínkou, aby model byl postaven na populaci agentů, kteří svými charakteristikami 

odpovídají nějaké známé populaci a simulace musí mapovat jednotky v reálném čase. 

Navíc pokud jsou pro experiment stěžejní prostorová srovnání, musí prostředí model 

odpovídat také skutečnému prostoru (Bayarri et al. 2007; Bruch & Atwell 2015, s. 14–

15). 

V sociologii se ale multiagentní modelování nepoužívá tak často k replikaci či predikci 

skutečnosti, jako spíše k prozkoumávání možných důsledků různých behaviorálních 

mechanismů a odolnosti těchto mechanismů ke změnám na základě klíčových parametrů. 

Účelem testování externí validity tedy v případě těchto abstraktnějších modelů není 

ověřovat výsledky modelů na základě empirických agregovaných vzorců, a to zejména 

proto, že může existovat více možných předpokladů, které z mikro úrovně vedou 

k obdobnému výsledku na makro úrovni (Grimm et al. 2005; Jones 2007). Rozhodující 

je určování klíčových vztahů a mechanismů modelu, u kterých se zdá, že s velkou 

pravděpodobností mohou nabídnout vysvětlení těchto vztahů a mechanismů ve 

skutečném světě. Tato metoda se vyznačuje abstraktností a cílem spíše generování 

hypotéz. Ačkoli je téměř nemožné pozorovat některé mechanismy přímo (Hedström 

2005; DiMaggio & Garip 2011), nebrání to formulaci a specifikaci hypotéz o tom, které 

empirické vztahy by eventuálně mohly být konzistentní s pozorovanými mechanismy. 

Další možností je potom testování externí validity pomocí provedení reálného 

experimentu pro potvrzení hypotéz(Lenton, Fasolo & Todd 2008; Jones 2007). 
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Kromě již zmíněných možných postupů ohledně testování validity a reliability modelu se 

od roku 2006 čím dál častěji používá ještě jeden způsob, který zajišťuje snadnější 

pochopení modelu, a to jak jeho samotné konstrukce, tak logiky, která za samotnou 

konstrukcí modelu stojí, ale také umožňuje čtenářům a výzkumníkům model replikovat. 

Tímto způsobem je tzv. ODD protokol, který se vytváří nezávisle na článku, studentské 

práci apod. jako samostatný dokument. Jedná se o zkratku složenou ze slov overview 

(přehled), design concepts (návrh konceptů) a details (detaily). Přehledová kapitola 

v sobě zahrnuje tři podkapitoly, a to účel, proměnné a škály, přehled procesu a plánování, 

kapitola týkající se detailů potom obsahuje také tři podkapitoly inicializaci, vstupní data 

a submodely (Grimm et al. 2005, s. 116–117). 

Ve zkratce lze tedy shrnout postup praktické části práce takto: nejprve bude potřeba 

prozkoumat data ISSP 2010 a provést některé doplňující statistické analýzy (zejména pro 

výpočet škál pro-environmentálních postojů a pro-environmentálního chování), potom 

bude vytvořena struktura modelu, tj. dodají se příslušné charakteristiky agentům a 

prostředí (postoje a chování), a spustí se prvotní simulace. V tomto bude dojde velmi 

pravděpodobně k vytvoření několika verzí modelu a jeho postupnému rozšiřování a 

zdokonalování. Finální verze modelu bude následně zkalibrována a zafixují se pohyblivé 

parametry modelu na nejoptimálnějších hodnotách. Výsledky simulačního experiementu 

budou analyzovány ve Statě. V závěru by mělo být potvrdit nebo nepotvrdit hypotézu, že 

sociální interakce je silným prediktorem změn ve vztahu mezi pro-environmentálními 

postoji a pro-environmentálním chováním.  

4.2. ISSP 2010 

Jak už bylo v práci zmíněno, pro účely práce budu užívat data z výzkumu ISSP 2010, 

který je zaměřen, obdobně jako jemu předcházející moduly z roku 1993 a 2000, na životní 

prostředí a postoje k němu jako například ochrana životního prostředí, chování 

respondentů a jejich preference týkající se také vládní úrovně řešení problémů spojených 

se životním prostředím. ISSP je stále probíhající každoroční studie založená na 

mezinárodní spolupráci evropských zemí, která se zaměřuje především na pokrytí 

různých aktuálních klíčových témat, která jsou v zájmu výzkumníků sociálních věd. 

Účelem každého výzkumu je, aby byl relevantní pro všechny jednotlivé účastnící se 

země. 
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Mezi celkovým počtem 32 zemí, které se účastnily posledního environmentálního 

modulu, byla také Česká republika s 1 428 respondenty. Většina zkoumaných zemí je 

považována za vyspělé země (např. 21 z celkového počtu zemí jsou země evropské) a tak 

data nelze považovat za reprezentativní z hlediska globálního prozkoumávání rozdílů 

mezi environmentálními hodnotami, postoji a dalšími atributy vzhledem k ekonomické 

situaci v zemích vyspělých a rozvojových. Co se týče struktury dotazníku, hlavní část 

byla použita ve stejné podobě ve všech zemí zahrnutých do výzkumu, aby byla zajištěna 

porovnatelnost na mezinárodní úrovni. Nicméně, každá země dostala také možnost do 

dotazníku zahrnout některé doplňující otázky. Česká republika byla jednou ze zemí, které 

tuto možnost využily. 

Pro moji datovou analýzu užívám jak kompletní mezinárodní dataset, tak také samotná 

data pouze za Českou republiku. Kompletní dataset distribuovaný GESIS (2012)  

používám zejména pro účely exploračních statistik týkajících se více zemí, český dataset 

mi slouží pro účely implementace ABM. 

Jak lze definovat ISSP a kdo je za něj zodpovědný? „ISSP je mezinárodní kolaborační 

program, který každoročně provádí studie na různá témata relevantní pro sociální vědy“ 

(ISSP 2018; vlastní překlad). Jedná se o asociaci, která si sama zajišťuje financování a 

která byla založena roku 1984. Zakládajícími členy byly: Austrálie, Německo, Velká 

Británie a Spojené státy americké. Od samotného založení se do ISSP zapojili další 

členové, jejichž úkolem je vždy reprezentovat jeden národ. Země je zastupována vždy 

nějakou akademickou organizací, univerzitou nebo výzkumnou agenturou. ISSP uvádí, 

že se jim za dobu svého působení podařilo získat data od více než jednoho milionu 

respondentů. Nasbíraná data jsou zdarma přístupná v data archivech pro kohokoli, kdo 

má o tato data zájem. Členové ISSP jsou vázáni k tomu, aby dodržovali pracovní principy 

a také etické standardy, aby zajistili maximální možnou ochranu pro své tazatele i 

respondenty. Členové ISSP také uvádí, že neustále pracují a zdokonalují metodologii 

svých výzkumů, která je koordinována speciální radou, které předsedá Rakousko. Tato 

rada je složena ze šesti skupin, které reprezentují 6 oblastí mezikulturních metod: 

demografie, chybějící odpovědi (non-response), vážení dat, mode effect, design 

dotazníků a překlady. V současné době má organizace 57 členů a zahrnuje také 4 země, 

které nejsou členy, ale užívají v praxi ISSP výzkumy. ISSP je vzácná svým charakterem, 
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který zajišťuje porovnatelnost mezi vysokým počtem zemí, čehož by nemohlo být 

dosaženo bez standardizovaného mezinárodního výzkumu. 

Abychom lépe porozuměli charakteru dat, nyní ve zkratce popíšu, jakým způsobem byla 

data sesbírána, kým a uvedu i další technické detaily, které by mohly být důležité pro 

výsledky analýzy. V České republice byl výzkum proveden výzkumnou agenturou 

Factum Invenio s.r.o. (dnes známou jako ppm factum research), která byla zodpovědná 

za sebírání dat, které proběhlo v termínu od 1. do 30. června 2010. Celkový počet 1 428 

rozhovorů bylo provedeno s osobami staršími 18 let, každý rozhovor zabral přibližně 50 

minut. „Boost sample“ činil 413 obyvatel ČR ve věku 15-30 let a bylo využito metody 

třístupňového stratifikovaného pravděpodobnostního náhodného výběru. První úroveň 

zahrnovala stratifikovaný pravděpodobnostní výběr sídelních jednotek, druhá úroveň 

stratifikovaný výběr domácností a třetí následný výběr z členů domácností na základě 

Kishových tabulek. Návratnost činila 64,9 % (Invenio 2010). 

4.3. Měření pro-environmentálních postojů 

V této kapitole nastíním možnosti měření hodnot a postojů k životnímu prostředí skrze 

kvantitativní nástroje a také vysvětlím, které z nástrojů jsou použitelné v rámci této práce. 

Zkoumání oblasti environmentalismu je značně náročné. V tomto případě nelze použít 

přímé otázky, je třeba zaměřit se na sofistikovanější metody. Mezi možné způsoby 

zkoumání patří například kvalitativní metody nebo experimenty, během kterých by bylo 

možné respondenty pozorovat a získat tak detailnější odpovědi. Nicméně, v případě že 

chceme získat výsledky, které by nám podaly lepší obrázek o popisu populace, 

kvantitativní výzkum je mnohem přínosnější metodou. Nejrozšířenější pro měření 

environmentálních hodnot a postojů v kvantitativním výzkumu jsou standardizované 

škály.  

Než se začnu těmto škálám věnovat detailněji, je důležité zdůraznit, že mezi 

environmentálními postoji a environmentálním chováním existuje fundamentální rozdíl. 

Ačkoli mezi nimi existuje určité propojení, vyšší úroveň environmentálních postojů 

automaticky neznamená také vyšší úroveň environmentálního chování. Důvodem pro 

takovou inkonzistenci může být nějaký další faktor, který nutně nemusí být znatelný na 

první pohled (Kaiser, Wölfing & Fuhrer 1999). 
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Co se týče měřícího nástroje environmentálních postojů, New Paradigm Scale (NEP) je 

jednou z nejvíce užívaných. Tato škála je použitelná pro ISSP data po drobných úpravách. 

NEP škála nahradila původní Dominant Social Paradigm (DSP), která se ukázala být 

negativní ve slova smyslu vnímání světa a očekávání ekologických katastrof. Oproti této 

pesimistické perspektivě předpokládající v podstatě ne-environmentální dispozice 

společnosti, bylo dosaženo shody, že by bylo potřeba vyvinout škálu novou s více 

realistickým charakterem, která by současně odmítala čistě antropogenní názory (Pirages 

& Ehrlich 1974). Touto škálou se stala NEP škála, kterou poprvé publikovali Riley E. 

Dunlap a Kent D. Van Liere (Dunlap & Van Liere 1978) v roce 1978 v Journal of 

Environmental Education, kde představili teorii konceptu stejně tak jako empirický 

nástroj pro měření tohoto konceptu. Na škále se neustále pracuje a byla od doby svého 

publikování použita mnoha výzkumníky. Dokonce je často považována za 

nejpoužívanější škálu z oblasti environmentalistiky (Soukup 2001). Ve zkratce lze říci, 

že tato škála je nástrojem pro měření hodnot a názorů osob ohledně životního prostředí. 

Pro účely práce bude použita nejnovější revidovaná verze NEP (Dunlap et al. 2000). 

V celkové formě má tato škála 15 položek a 5 dimenzí. Redukovaná škála, kterou ve své 

práci využívám, obsahuje 5 položek a skládá se z jedné dimenze (viz další podkapitola).  

4.3.1. Původní NEP škála 

Dunlap a Liere (2000: 427) popisují původní NEP škálu jako „zaměřenou na víru ve 

schopnost lidstva narušovat rovnováhu přírody, existenci omezení vývoje pro lidské 

společnosti a právo společnosti vládnout zbytku společnosti“ (vlastní překlad). Původní 

škála obsahovala 12 likertových položek založených na měření zmíněných aspektů.  

Vykazovala dobrou vnitřní konzistenci (Cronbachovo alfa hodnoty 0,81) a dobře 

rozlišovala mezi expertními environmentalisty a veřejností. Navíc negativně korelovala 

s DSP. Navíc šesti položková škála založená na NEP byla vyvinuta pro účely národních 

průzkumů. NEP škála byla svými autory zamýšlena zejména pro účely prozkoumávání 

vztahu mezi povahou země a lidstva. Tyto názory jsou také označovány jako primitivní, 

což indikuje reprezentaci esenciálních pravd. Navíc, existuje předpoklad, že 

proenvironmentální orientace vykazované vysokým skóre na této škále mají také vysokou 

pravděpodobnost, že povedou k pro-environmentálním hodnotám a postojům obecně. 

Ačkoli postoje a hodnoty mohou mít vliv na chování, výsledky nejsou zcela jednoznačné. 

Co se týče dimenzí škály, existuje větší množství názorů založených na empirických 
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zkoumáních. Studie z 80. let (Albrecht et al. 1982; Geller & Lasley 1985; Noe & Snow 

1990) naznačují tři dimenze: rovnováha přírody, limity růstu a dominance lidstva, které 

byly některými výzkumníky v minulosti měřeny také odděleně (Arcury 1990; Vining & 

Ebreo 1992; Ebreo, Hershey & Vining 1999). Studie provedené po roce 1990 vykazují 

větší diverzitu reflektovanou různými počty faktorů od jednoho až po čtyři. Samotní 

autoři škály proto doporučují využití faktorové analýzy (Dunlap et al. 2000).   

4.3.2. Revidovaná NEP škála 

Jako reakce na projevy nevyváženosti škály a vzhledem k potřebě její aktualizace byla 

škála po 26 letech od svého uvedení revidována svými původními autory Dunlapem a 

Lierem za pomoci Angely G. Mertig a Robertem Emmetem Jonesem (Dunlap et al. 2000).  

Autoři se rozhodli přidat položky zaměřené na pravděpodobnost potenciálních 

katastrofických environmentálních změn znepokojujících populaci. Co se týče 

technického formátu, došlo ke změně terminologie. Některé zastaralé formulace byly 

změněny. Byla také přidána nová možnost odpovědi „nevím“, aby byla zajištěna 

rovnováha odpovědí a snížil se počet chybějících odpovědí. Nově vzniklé dimenze byly 

popsány následovně: skutečnost limitů růsti, anti-antropocentrismus, křehkost rovnováhy 

přírody, odmítnutí výjimečnosti a možnost přírodní krize. Škála nyní činí celkem 15 

položek z nichž 6 bylo původně zahrnutých v NEP škále. Revidovaná škála vykázala 

velmi dobrou hodnotu Cronbachova alfa (0,83) a vymazání jakékoli položky nebylo 

doporučeno vzhledem k testu vnitřní konzistence. Revidovaná NEP škála se ukázala být 

jako vyčerpávají, co se týče dimenzí a vzhledem k rovnováze mezi položkami jako lepší, 

než škála původní. Lehký vzrůst vnitřní konzistence škály je přisuzován dodatečnému 

přidání položek (Dunlap et al. 2000).  

Předchozí analýzy dat z ISSP 2010 se lišily, co se týče dimenzionality škály. Existuje 

množství studií podporujících 5 dimenzí (Ogunbode 2013; Denis et al. 2014), 4 dimenze 

(Erdoğan 2009; Harraway et al. 2012; Noblet, Anderson & Teisl 2013), tři dimenze 

(Halkos & Matsiori 2017), ale také 2 dimenze (Laura Nistor 2012; Reyna et al. 2018). 
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4.3.3. Konstruování NEP škály na datech ISSP 2010 

V dotazníku ISSP 2010 je celkem 9 položek inspirovaných konceptem NEP škály (viz 

tabulka č.1). Tyto položky se nacházejí v části dotazníku nazvané “Postoje k životnímu 

prostředí, vědě a přírodě. 

Tabulka 1. Seznam otázek obsažených v českém dotazníku ISSP Životní prostředí 2010 

9. Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

a. Příliš často věříme vědě a nedostatečně svým pocitům a víře. 

b. Celkově vzato moderní věda přináší více škody než užitku 

c. Moderní věda vyřeší naše problémy se životním prostředím bez velkých změn v našem 

způsobu života. 

10. A do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? 

a. Příliš se staráme o budoucnost životního prostředí a nedostatečně o současné ceny a 

pracovní příležitosti. 

b. Téměř vše, co v moderním světě děláme, škodí životnímu prostředí. 

c. Lidé si dělají příliš velké starosti, že lidský pokrok poškozuje životní prostředí. 

11. Vyberte vždy jednu odpověď na každý z následujících výroků a vyjádřete, do jaké míry s ním 

souhlasíte nebo nesouhlasíte. 

a. Aby mohla ČR chránit životní prostředí, potřebuje ekonomický růst. 

b. Ekonomický růst vždy škodí životnímu prostředí. 

c. Na planetě Zemi nemůžeme pokračovat v podpoře populačního růstu v jeho dnešní míře. 

Zdroj: ISSP Životní prostředí, 2010 

Škála byla vytvářena pomocí explorační faktorové analýzy a výpočtu průměrů a následně 

ověřována histogramy. Pro účely vytvoření modelu jsem potřebovala vytvořit 

jednodimenzionální škálu, aby se mi lépe pracovalo se vztahem mezi škálo pro-

environmentálního chování a pro-environmentálních postojů. Na základě explorace jsem 

se tedy rozhodla pro ponechání pěti položek, a to q9a („Příliš často věříme vědě a 

nedostatečně svým pocitům a víře.“), q9b („Celkově vzato moderní věda přináší více 

škody než užitku.“), q10b („Téměř vše, co v moderním světě děláme, škodí životnímu 

prostředí.“), q11b („Ekonomický růst vždy škodí životnímu prostředí.“) a q11c („Na 

planetě Zemi nemůžeme pokračovat v podpoře populačního růstu v jeho dnešní míře.“) 

Odstranění ostatních čtyř položek zvýšilo procento vysvětleného rozptylu a koeficient 

alfa, přičemž i suťový graf při pěti položkách jasně naznačoval jeden faktor. Také na 

základě logické dedukce mohly vyřazené položky působit nejasně. Výsledky analýzy 

ukázaly 39,7 % vysvětlené proměnné, což není u dat s tak vysokým počtem respondentů 

a proměnných neobvyklé, se signifikantním Bartlettovým testem naznačujícím propojení 
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testovaných proměnných. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) hodnotu testu 0,684 lze považovat 

vhodnost škály jako dostačující. Cronbachovo alfa vychází 0,605. Znovu nutno dodat, že 

vzhledem k počtu použitých položek pro konstrukci škály není překvapivé, že tyto 

hodnoty nejsou nijak vysoké, ovšem z hlediska reliability pro moji analýzu dostačující. 

Ke konstrukci škály byla použita rotace varimax pro zjednodušení interpretace a lepší 

rozlišení mezi položkami. 

Tabulka 2. Výsledek faktorové analýzy škály NEP 

 
Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 

q9a. Příliš často věříme vědě a nedostatečně svým pocitům a víře. 0,523 

q9b. Celkově vzato moderní věda přináší více škody než užitku. 0,708 

q10b. Téměř vše, co v moderním světě děláme, škodí životnímu 

prostředí. 
0,722 

q11b. Ekonomický růst vždy škodí životnímu prostředí. 0,723 

q11c. Na planetě Zemi nemůžeme pokračovat v podpoře populačního 

růstu v jeho dnešní míře. 
0,410 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
Small coefficients with absolute value below 0.3 suppressed 

4.4. Měření pro-environmentálního chování 

ISSP obsahuje několik otázek týkajících se environmentálního chování: jedná se celkem 

o šest položek (viz. tabulka č. 3 níže). Možnosti odpovědí jsou: vždy, často, občas a nikdy. 

Formulace nejsou, bohužel, považovány za optimální, ani zcela konzistentní (Franzen & 

Vogl 2013a). První dvě otázky jsou formulovány stylem: „Jak často si dáte práci…“, což 

může naznačovat jen pouhý záměr, a ne skutečné chování, zbytek otázek se ptá „Jak často 

(vykonáváte)…“. Odpovědi tak mohou podléhat subjektivním interpretacím vlastního 

chování jednotlivců.  

Jak vidno z tabulky č. 1, co se týče odpovědí z české části environmentálního modulu, 

nejčastěji Češi podle svých výpovědí třídí odpad, celkem 40,1 % z nich tuto činnost 

vykonává vždy, 32,8 % často a téměř 21,5 % občas, přičemž pouhých 5,6 % přiznává, že 

netřídí. Tyto výsledky nejsou příliš překvapivé vzhledem k nízké obtížnosti třídění, u 

dalších činností už se ovšem výsledky značně liší. Vždy nakupuje zeleninu a ovoce bez 

pesticidů 6,1 % Čechů, často 17,6 %, občas 39,6 % a nikdy potom 36,6 %. Co se týče 

omezování jízdy autem, odpovědi jsou podobné: necelých 5 % Čech tvrdí, že jízdu autem 
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omezují vždy, často 15,8 %, občas 34,7 % a nikdy téměř polovina respondentů (44,6 %). 

U této otázky je značný počet nadefinovaných chybějících hodnot, protože téměř 500 

respondentů odpovědělo, že nemá auto nebo řidičský průkaz. Snižování potřeby paliv a 

energie vypadá zase o něco optimističtěji, co se týče pro-environmentálního chování. Cca 

11 % respondentů tvrdí, že energií a palivy vždy šetří, 28,9 % šetří často, 37,4 % šetří 

občas a nikdy nešetří 22,6 % respondentů. Další aktivitou, která je také o něco snazší na 

vykonávání, je šetření vodou. 15,2 % Čechů údajně vždy šetří vodou, téměř jedna třetina 

(30,3 %) často, o něco více (34,1 %) občas a nikdy nešetří vodou cca jedna pětina 

respondentů (20,4 %). Pro účel ochrany životního prostředí nekupuje určité 

nespecifikované produkty vždy 4,5 % Čechů, často 17,6 %, občas 43,7 % a nikdy 34,2 % 

respondentů. 

Tabulka 3. Environmentální chování v České republice 

 Frekvence 

Počet 

respondentů Procenta 

q20a. Jak často si dáte práci, abyste třídil/a 

domácí odpad – sklo, kovy, plasty, noviny atd. 

k recyklaci? 

Vždy 733 40,1 

Často 600 32,8 

Občas 394 21,5 

Nikdy 103 5,6 

q20b. Jak často si dáte práci, abyste nakoupil/a 

zeleninu a ovoce vypěstované bez pesticidu a 

chemikálií? 

Vždy 104 6,1 

Často 299 17,6 

Občas 672 39,6 

Nikdy 621 36,6 

q20c. A jak často omezujete jízdu autem z 

důvodu ochrany životního prostředí? 

Vždy 67 4,9 

Často 216 15,8 

Občas 476 34,7 

Nikdy 611 44,6 

q20d. Jak často snižujete spotřebu energie nebo 

paliv v domácnosti z důvodu ochrany životního 

prostředí? 

Vždy 204 11,1 

Často 531 28,9 

Občas 687 37,4 

Nikdy 415 22,6 

q20e. A jak často šetříte vodou nebo ji 

opakované používáte z důvodu ochrany 

životního prostředí? 

Vždy 279 15,2 

Často 557 30,3 

Občas 627 34,1 

Nikdy 375 20,4 

q20f. A jak často nekupujete určitě produkty z 

důvodu ochrany životního prostředí? 

Vždy 82 4,5 

Často 324 17,6 

Občas 803 43,7 

Nikdy 628 34,2 

Zdroj: ISSP Environment, 2010 

Na základě těchto šesti otázek týkajících se environmentálního chování jsem 

zkonstruovala index environmentálního chování, který je ovšem spíše informativní a 

slouží především k seznámení s daty, který rozdělil respondenty do čtyř kategorií podle 

typů jejich odpovědí (vždy, často, občas, nikdy). Podle tohoto indexu se zdá, že pouhá 2 
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% z českých respondentů maximalizují své snahy chovat se ekologicky (tedy tíhnou 

k odpovědi vždy), 29 % volilo spíše odpověď „často“, 54 % respondentů potom „občas“ 

a celkem 15 % respondentů se podle jejich odpovědí chová převážně neekologicky. 

Při konstrukci jednodimenzionální škály environmentálního chování vychází KMO 0,795 

a Cronbachovo alpha 0,801, přičemž procento vysvětleného rozptylu je cca 49,7 %. 

Zkonstruovaná škála tedy vychází dobře a zdá se být dostatečně funkční a robustní pro 

účely další analýzy. 

Graf 1. Zkonstruovaný index environmentálního chování  

Zdroj: ISSP Environment, 2010 

Pro konstrukci samotného modelu bylo původně zamýšleno zkonstruovanou škálu tak, 

jak je zde prezentovaná použít, nakonec se ovšem dospělo k rozhodnutí, že použití 

samotné otázky týkající se třídění odpadu usnadní jak interpretaci výsledků, tak i práci 

s jednotlivými proměnnými v modelu. Vybraná otázka frekvence třídění byla vybrána i 

na základě toho, že ze všech zde prezentovaných otázek vykazovala nejsilnější korelaci 

se škálou environmentálních postojů (NEP). Navíc i bez použití škály v modelu je 

zajímavé srovnání NEP škály a škály environmentálního chování, které může značit dříve 

zmíněnou inkonzistenci statusu. Toto srovnání je součástí následující podkapitoly. 

4.5. Srovnání environmentálních postojů a chování mezi všemi zeměmi 

z ISSP 2010 

Pro srovnání jsem se rozhodla zakomponovat do práce i celkovou analýzu 

environmentálních postojů a chování za všechny země, tedy celkem 32 zemí, které se 

31%

54%

15%

Vždy a často se chová ekologicky

Občas se chová ekologicky

Nikdy se nechová ekologicky



   

 

32 

  

ISSP 2010 zúčastnily. Konstrukce škál proběhla stejným způsobem jako u samotné české 

republiky (viz podkapitoly 3.3.3. a 3.4.). U NEP škály za všechny země zahrnuté v ISSP 

2010 jsem se na základě výsledků faktorové analýzy rozhodla vyřadit jednu položku 

(q11c: Na planetě Zemi nemůžeme pokračovat v podpoře populačního růstu v jeho dnešní 

míře), škála tak byla sestrojena na základě osmi proměnných a 44 748 odpovědí 

respondentů. Výsledek KMO byl 0,702 a Cronbachovo alpha 0,603, což jsou obě 

dostačující hodnoty, přičemž vysvětlený rozptyl u NEP škály činil 27,2 %. To sice není 

nijak vysoká hodnota, nicméně není to nic neobvyklého u tak velkého souboru dat. Co se 

týče environmentálního chování, to bylo sestrojeno celkem z šesti položek, na které 

odpovědělo 45 010 respondentů. Hodnota KMP byla o něco vyšší než u NEP škály, a to 

0,820, Cronbachovo alpha pak 0,783 a procento vysvětleného rozptylu dokonce 0,820. 

Pro porovnatelnost obou škál jsem je převedla na deseti bodové hodnoty (NEP má 5 

možností odpovědí a EB jen 4), aby je bylo možné promítnout průměry odpovědí za 

zmíněné škály do grafu č.2. Škály byly otočeny tak, aby bylo možné nižší hodnoty 

interpretovat jako nižší míru postojů a chování, a naopak vyšší hodnoty jako vysokou 

míru environmentálních postojů a chování. V grafu jsou země seřazeny podle 

environmentálních postojů – od zemí s nejvyšší mírou nalevo až po ty s nejnižší napravo. 

Celkový průměr environmentálního postoje za všechny země dosahuje hodnot postojů a 

chování shodně 5,8. U některých zemí byl rozdíl mezi postoji a chování minimální nebo 

vůbec žádný (např. Kanada, Dánsko, Finsko, Jižní Korea, Česká republika), jinde byly 

rozdíly znatelnější, a to buď ve formě vyšších postojů než chování (např. Norsko, 

Švédsko, Lotyšsko, Izrael), ale i ve formě vyšší míry chování než postojů (např. 

Švýcarsko, Německo, Francie, Slovinsko, Mexiko, Filipíny). Konkrétně Česká republika 

se pohybuje zhruba ve středu zemí na základě průměrů škál s hodnotami 5,9 pro 

environmentální postoje a 5,7 pro environmentální chování, čímž se blíží zejména 

Slovensku a Litvě. 
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Graf 2: NEP a environmentální chování (EB) za všechny země ISSP 2010 - srovnání 

Zdroj: ISSP Environment, 2010 

4.7. Etické aspekty práce 

Jedna ze samotných charakteristik sekundární analýzy je, že data podléhají etickým 

standardům agentury, která data sbírala, a tak by jakékoli riziko mělo být minimální. 

Factum Invenio se ve smlouvě se Sociologickým ústavem AV ČR zavázalo k dodržování 

standardů výzkumné práce (Invenio 2010). Vždy záleží na daných institucích a 

výzkumných agenturách, členové ISSP jsou ale vázáni přísnými pravidly a etickými 

standardy za účelem ochrany respondentů i samotných výzkumníků. Data jsou vždy 

anonymizována na národní úrovni, v datových souborech tak není uvedena žádná 

informace, která by mohla vést k identifikaci respondenta. Tyto anonymní informace 

nejsou archivovány na národní ani mezinárodní úrovni. Také já mohu po dodatečné 

kontrole konstatovat, že data takové informace neobsahují a jakákoli rizika jsou tak 

naprosto minimální. 

5. ABM v praxi 

V této kapitole se podrobně věnuji vlastnímu modelu. Nejprve se zaměřím na okolnosti 

vzniku modelu, poté důkladně popisuji, z jakých částí se skládá a jak dané části fungují 

dohromady jako model, následně představím výsledky a ukážu, jak vizuálně model 
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v programu NetLogo vypadá. Na konci kapitoly budu reflektovat celý proces a výsledky 

spolu s nastíněním možného dalšího postupu, jak by bylo možné s modelem dále pracovat 

i mimo rámec diplomové práce 

5.1. Geneze vlastního modelu 

Jak už bylo rozebráno v teoretické části, práce se věnuje principům environmentální 

sociologie s důrazem na novou metodu analýzy a její využitelnost pro sociální vědy. 

Model byl vytvářen na základě výzkumné otázky „Jak parametry sociální sítě ovlivňují 

ochotu lidí třídit odpad?“, byly do něj tedy zahrnuty i základní teorie sociální sítě, ty jsou 

popsány níže. 

Model byl inspován myšlenkami Marco A. Janssena a Wandera Jagera, kteří společně 

napsali několik článků týkajících se dynamik rozhodování na trhu. V jednom případě se 

konzumenti rozhodovali mezi podobnými produkty (Janssen & Jager 2001) a v druhém 

případě byl jeden z produktů s nízkým environmentálním dopadem, tedy přátelštější 

k životnímu prostředí (Janssen & Jager 2003). Autoři v článcích rozebírají proces 

rozhodování a předkládají čtyři vzorce tak, aby lidé (nebo v tomto případě agenti) učinili 

pro ně nejlepší možnou volbu, jak se zachovat: opakování (repetition), rozvahu 

(deliberation), napodobení (imitation) a sociální připodobnění (social comparison). Velmi 

zajímavý je fakt, že kromě rozhodnutí na základě vlastních preferencí a potřeb (opakování 

a rozvaha) uvažují autoři u agentů také vliv sociálního okolí (napodobení a sociální 

připodobnění), kdy jsou samotní agenti do jisté míry ovlivněni tím, jak se chovají jejich 

sousedé, což ovlivňuje i jejich vlastní chování. Podrobněji jsou všechny čtyři vzorce 

rozebrány v rámci ODD dokumentace (viz podkapitola 4.2.). 

Další inspirací byl model Consumption Italy (CITA) (Bravo, Vallino, Alessandro K 

Cerutti, et al. 2013), na základě jehož konstrukce byla vytvořena první verze modelu. 

CITA mapuje volby zákazníků na základě předpokladů o možných budoucích 

environmentálních strategiích a také změn v povědomí o životním prostředí mezi 

samotnými zákazníky. Tento model dává agentům na výběr mezi několika spotřebními 

vzorci chování týkajících se jídla, přepravy a energií na základě jejich preferencí, 

sociálního vlivu a finančních nákladů. Model CITA je empiricky kalibrovaný, tj. čerpá 

informace z dat Eurobarometru 2008. Tento model v sobě obsahuje i již zmíněné čtyři 

vzorce rozhodování podle autorů Janssena a Jagera (2001). 
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Vlastní model, který vzešel ze tří výše zmíněných, se, jak už bylo zmíněno, zabývá 

otázkou, do jaké míry ovlivňují parametry sociální sítě ochotu třídit odpad. Na základě 

dat ISSP 2010 byly vypočítány environmentální postoje a environmentální chování 

českých respondentů tak, aby mohly být zahrnuty do modelu. Zároveň model pracuje i se 

samotnou proměnnou třídení odpadu. Agenti jsou postaveni před volbu třídit odpad a mají 

se rozhodnout na základě svých osobních preferencí a podle nákladů, ale také na základě 

svého sociálního okolí, ke kterému mají náhodně vytvořené vazby. 

5.2. ODD dokumentace 

5.2.1. Účel 

Účelem modelu je simulovat třídění odpadu na základě environmentálních postojů  a 

přidaných parametrů sociální sítě mezi jednotlivými agenty. Model má zejména 

prozkoumat možnosti, které výzkumníkům nabízí empiricky kalibrované ABM z oblasti 

sociologie, a může také přispět k lepšímu pochopení mechanismu stojícím za přístupem 

k životnímu prostředí. Model je implementován ve verzi NetLoga 6.0.4. 

5.2.2. Hlavní proměnné 

Jedinou entitou v modelu je agent, který v tomto případě reprezentuje respondenta. Agent 

je podle vzoru Janssena a Jagera (2001) pojmenován jako „konzumat“ (složenina slov 

konzument a automat). Celkem je součástí modelu 1830 agentů, tedy stejně jako 

respondentů v ISSP 20103. Jejich atributy, tedy environmentální postoje a reportovaná 

četnost třídění odpadu, korespondují s uvedenými odpověďmi každého individuálního 

respondenta v dotazníku. 

 

 

 

 

                                                 
3 Z důvodu lepší manipulace s modelem bylo vyřazeno celkem 11 respondentů, kteří neodpověděli na 

otázku q20a (Jak často si dáte práci, abyste třidil/a domací odpad – sklo, kovy, plasty, noviny atd. k 

recyklaci?). Před spuštěním modelu se do něj sice nahrají data za 1841 respondentů z ISSP 2010, 

následně je 11 z nich zde zmíněných vyřazeno jako nevyhovující podmínkám spuštění modelu. 
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Tabulka 4: Atributy agentů 

POZNÁMKA 
NÁZEV V 

NETLOGU 
POPIS 

ROZSAH 

HODNOT 

 Attitude Proměnná obsahující environmentální 

postoj agenta (založený na výsledcích NEP 

škály) ve formě indexu s rozpětím od 0 do 1, 

čím vyšší je hodnota, tím vyšší je pro-

environmentální postoj. Nahráno 

z externího dokumentu ISSP 2010. 

[1; 4]  

 

 Cognition Proměnná zahrnující kód kognitivního 

procesu, pomocí kterého se agent rozhoduje, 

zda třídit nebo netřídit odpad. Vztahuje se k 

probíhajícímu kolu. 

 

 Sorting Skutečné chování konzumata vztahující se k 

třídění či netřídění odpadu. 

 

 simSorting Do této ordinální proměnné rekódujeme 

záznam z proměnné „record“ (o tom, jak se 

agent choval, tj. jak třídil, za posledních 100 

kol) dle prahů „cutOff12“, „cutOff23“ a 

„cutOff34“, agenta tak řadíme do jedné ze 

čtyř kategorií frekvence třídění: 1 = nikdy, 2 

= občas, 3= často, 4 = vždy 

[1; 4]  

 

𝑵𝒊𝒌
𝑺 =  

𝒏𝒊
𝒌

𝒏𝒊

 
NSik Uspokojení sociálních potřeb, poměr 

agentů, kteří se v okolí agenta „i“ chovají 

stejně jako agent „i“ ku počtu všech agentů 

v okolí agenta „i“. 

[0; 1] 

set NSik ((count 

link-neighbors with 

[sorting = [sorting] 

of myself]) / (count 

link-neighbors)) 

𝑵𝒊𝒌
𝑷 = 𝟏 − |𝒑𝒊 − 𝒅| NPik Uspokojení osobních potřeb, čím je větší 

vzdálenost mezi postojem agenta „i“ a jeho 

chováním „d“, tím je „𝑁𝑖𝑘
𝑃 “ bližší 0. Čím je 

vzdálenost mezi chováním a postojem 

menší, tím je „𝑁𝑖𝑘
𝑃 “ bližší 1. 

[0; 1] 

set NPik (1 - (abs 

(attitude - sorting))) 

𝑵𝒊𝒕

=  
𝜷 ∗ 𝑵𝒊𝒌

𝑺 +  (𝟏 −  𝜷) ∗ 𝑵𝒊𝒌
𝑷

𝒓𝒌

  

Nit Naplnění potřeby v probíhajícím kole 

zvážené cenou třídění 

[0; 1] 

set Nit (Beta * NSik 

+ (1 - Beta) * NPik) 

/ price 

let price 

(sortingPrice * 

sorting) + (1 - 

sorting) * 1) 

 Nit-1 

 

Naplnění potřeby v minulém kole [0; 1] 

𝑼𝒊 =  √|𝑵𝒊𝒕 − 𝑵𝒊𝒕 − 𝟏| 
 

Ui Nejistota 

 

[0; 1] 

report sqrt( abs(Nit 

- Nit-1)) 

 Beta Náhodně rozložený parametr určující, jak 

jsou vůči sobě zvážené potřeby (osobní 

versus sociální). 

set beta precision 

(random-float 1) 4 

 Record List se zaznamenanými hodnotami třídění 

(sorting) za posledních 100 kol (simulace 

končí po 106. kole, proto se v konečných 

výsledcích neprojeví chaos inicializace a 

prvních 6 kol). 

 

 changed? Proměnná, která udává, zda agent změnil od 

předchozího kola chování (sorting), tedy 

kdo třídil a v dalším kole už netřídil, ale i 

kdo netřídil a v dalším kole už třídil. 
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 finalSorting  Slouží ke srovnání reálného chování 

respondenta a simulovaného chování agenta 

uloženého v proměnné „simSorting“. 

„FinalSorting“ je ordinální proměnná 

četnosti třídění odpadu o čtyřech kategoriích 

nahraná z externího dokumentu (q20a z 

ISSP 2010): 1 = nikdy, 2 = občas, 3= často, 

4 = vždy.  

[1; 4] 

 

Tabulka 5: Globální proměnné 

POZNÁMKA 
NÁZEV 

V NETLOGU 
POPIS 

ROZSAH 

HODNOT 

N
a
st

a
v
it

el
n

é 
p

a
ra

m
e
tr

y
 

ΤN Hranice minimálního uspokojení potřeb. [0; 1,00] 

ΤU Hranice nejistoty. [0; 1,00] 

closeLinks Počet spojení mezi všemi agenty s agenty majícími 

nejnižší euklidovskou vzdálenost. Tj. kolik sousedů po 

pravici a po levici bude agent mít (pokud je hodnota 3, má 

celkem 6 sousedů). 

[1; 5] 

randomLinks Pravděpodobnost každého spojení (linky) se sousedy, že 

bude zrušena a nahrazena spojením s náhodně zvoleným 

vzdálenějším agentem. 

[0; 0,30] 

sortingPrice Kolikrát je nákladnější třídit odpad než netřídit. Zahrnuje 

v sobě náročnost (např. časovou) i finanční. 

[0,50; 2,00] 

pReverseSorting Pravděpodobnost, že agent na konci kola, tedy až po 

ukončení rozhodovacího procesu změní rozhodnutí, zda 

vytřídit či nevytřídit odpad.  

Tj. agent projde celým rozhodovacím procesem a 

rozhodne se např. vytřídit odpad. Pokud si ale na konci 

kola vylosuje číslo menší než ”pReverseSorting”, změní 

rozhodnutí. V tomto případě tak nakonec odpad nevytřídí. 

[0,000; 0,200] 

Cutoff12 Proměnné určující tři hranice mezi čtyřmi kategoriemi 

ordinální proměnné “simSorting”, která vypovídá o 

frekvenci třídění: 1 = nikdy, 2 = občas, 3= často, 4 = vždy 

[0,005; 0,495] 

Cutoff23 [0,105; 0,895] 

Cutoff34 [0,505; 0,995] 

 

5.2.3. Pořadí, v jakém jsou realizovány hlavní části modelu 

Nejprve se vytvoří síť malého světa (viz podkapitola 4.2.4.1 o použitých teoriích) a 

konzumatům se přiřadí environmentální postoje a chování (četnost třídění) podle 

odpovědí respondentů v ISSP 2010. Zda bude během inicializace agent třídit nebo netřídit 
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odpad se určí tak, že si agenti vylosují číslo mezi 0 a 1. Pokud je menší, než index jejich 

postoje, budou na počátku třídit, pokud je vyšší, třídit nebudou. 

V každém kole si konzumat vybere, zda bude pokračovat v chování (behavior) 

z minulého kola. Spočítá si, jak moc jeho chování z minulého kola rezonuje s jeho 

vlastním environmentálním postojem a rozšířením tohoto chování v sociálním okolí. 

Konzumati následně vyhodnotí, zda je naplnění jejich potřeb dostatečné a zda je 

ucházející i míra nejistoty. Existují celkem čtyři kombinace: opakování – pokud jednání 

dostatečně rezonuje s postojem a míra nejistoty je nepřevýší danou hranici, agent opakuje 

jednání z minulého kola; rozvaha – pokud je míra nejistoty únosná, ale jednání dostatečně 

nerezonuje s postojem, pak agent zváží, jaké chování vede k nejvyšší hodnotě Nit (tj. 

naplnění potřeby), a toto jednání si zvolí pro současné kolo; napodobení – pokud chování 

sice dostatečně rezonuje s postojem, ale míra nejistoty je příliš vysoká, pak se agent 

rozhlédne po svém okolí a zvolí pro současné kolo takové chování, které je v okolí 

nejčastější, pokud je třídění i netřídění mezi sousedy stejně časté, zvolí mezi nimi 

náhodně; sociální připodobnění – pokud je nízká rezonance jednání a postoje a zároveň 

vysoká míra nejistoty, pak agent srovná Nit vlastního chování s Nit chování, které je v jeho 

okolí nejrozšířenější, a vybere si chování, které má vyšší Nit, to znamená, které v nejvyšší 

míře uspokojí jeho potřeby. Na konci každého kola si pak navíc každý agent vylosuje 

náhodné číslo mezi 0 a 1 a pokud je toto číslo menší než parametr „pReverseSorting“ 

zcela změní vybrané chování (pokud chtěl třídit tak netřídí, a obráceně), pokud je 

vylosované číslo vyšší, agent zůstane u zvoleného typu jednání. Takto může změnit své 

chování pouze 10 % ze všech agentů.  

Simulace běží 106 kol, přičemž se do výsledku promítá pouze posledních 100 kol, prvních 

šest kol a inicializace tak výsledky neovlivní. Na základě chování v posledních 100 

kolech je každý agent zařazen do jedné ze čtyř kategorií proměnné „simSorting“, která 

vypovídá o dlouhodobé četnosti třídění. Čím vyšší je číslo kategorie, tím častěji agent 

dlouhodobě třídí odpad. 
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5.2.4. Koncepty 

5.2.4.1. Základní použité teorie 

Jedním z principů, na základě kterých je model vytvořen, je, že volby agentů jsou 

ovlivněny jejich postoji a také sociálními vlivy  (Janssen & Jager 2001, 2003). Ačkoli se 

autoři zabývají rozhodovacími procesy v rámci trhu, rozhodovací procesy předcházející 

samotnému aktu třídění nejsou příliš odlišné, tj. agenti disponují osobními preferencemi, 

mají nějaké návyky a rozhodují se i na základě náročnosti, ceny. Z psychologického 

výzkumu vyplývá, že právě sociální prostředí může mít značný vliv při rozhodování. 

Významnou roli hraje pocit sounáležitosti se svým blízkým okolím (přáteli, rodinou) při 

konzumaci produktu či v našem případě třídění odpadu, kdy se uspokojuje potřeba právě 

pocitu sounáležitosti a sdílení stejných symbolů (Janssen & Jager 2001, dle Maslow, 

1954; Max-Neef, 1992), ale i Janssen a Jager naznačují, že při naplňování těchto potřeb 

může dojít ke změně v chování bez změn preferencí (2001, s. 286). Dalším případem je 

potom změna preferencí na základě interpersonálních vztahů, tzv. socializační efekt 

(Janssen & Jager 2001, dle Becker, 1996; Bowles & Gintis, 1976; Gintis, 1972). Od 

stejných autorů pochází také pojetí čtyř možných rozhodovacích vzorců, tj. opakování, 

rozvaha, napodobení a sociální připodobnění, které jsou zakomponovány do modelu. 

Co se týče konstrukce sociální sítě, existuje předpoklad efektu malého světa (the small-

world effect) a shlukovacího efektu (Janssen & Jager 2001, dle Newman, 1999). 

Vzdálenost mezi jakoukoli dvojicí individuí je velmi malá, jak naznačuje fenomén 

malého světa, na jehož základě si agenti náhodně vytváří sociální vazbu s jinými agenty 

nehledě na vzdálenost, zcela na základě náhody. I když se jedná o velmi malý počet 

agentů, kteří si takové vazby vytvářejí (dle nastavení parametru maximálně 10 %), i tak 

může zásadním způsobem ovlivnit model (Watts 1999). Tento fenomén byl empiricky 

potvrzený studií Stanleyho Milgrama (Janssen & Jager 2001, dle Milgram 1967), kdy se 

ukázalo, že mezi většinou osob je šest stupňu odloučení (dva navzájem cizí lidi lze spojit 

maximálně přes šest osob). Druhá vlastnost sociální sítě je shlukování, kdy se jednotlivé 

kruhy přátel a známých navzájem částečně překrývají (přítel čtenářova přítele má 

vysokou pravděpodobnost být přítelem také samotného čtenáře) (Janssen & Jager 2001, 

s. 751). Duncan J. Watts a Steven H. Strogatz (1998) vytvořili model se sociální sítí, ve 

které se snoubí efekt malého světa i shlukovací, sociální vztahy jsou vytvářeny s určitou 

úrovní náhodnosti právě na základě obou zmíněných teorií. 
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5.2.4.2. Adaptace 

Agenti se adaptují na své prostředí, tedy vzhledem k agentům v jejich sousedství, což se 

projevuje hodnotou Nit (naplnění potřeb), do které se promítá 𝑁𝑖𝑘
𝑆  (uspokojení sociálních 

potřeb). Když Nit spadne pod kritickou hranici, agent si vybírá buď rozvahu nebo sociální 

připodobnění jako svůj ideální vzorec chování. Když Nit zůstane nad kritickou hranicí, ale 

Ui (nejistota) nikoli, agent si volí nápodobu. 

5.2.4.3. Dosahované cíle 

Agenti se pokoušejí zvýšit celkovou spokojenost, tedy vážený součet osobní spokojenosti 

(NSik – spokojenost s uspokojením sociálních potřeb) a potřeby spokojenosti (NPik – 

spokojenost s uspokojením osobních potřeb), a snížit nejistotu (Ui - uncertainty) výběrem 

chování pomocí jedné ze čtyř rozhodovacích procedur. 

5.2.4.4. Učení 

Namodelovaní agenti se učí ze souhry jejich potřeby spokojenosti (současné versus 

minulé kolo) a úrovně nejistoty, což ovlivňuje celý rozhodovací proces a může vést až ke 

změně vzorce chování. 

5.2.4.5. Predikce 

V rozhodovacích vzorcích rozvaha a sociální připodobnění agenti počítají očekávanou 

spokojenost pro všechny rozhodovací vzorce na základě konzistence této volby 

s environmentálním chováním. 

5.2.4.6. Vnímání 

Agenti vnímají chování svých sousedů a mají možnost reagovat na jejich rozhodnutí 

volbou chování. Jak už bylo popsáno v podkapitole výše (viz 4.2.4.1.), jedná se o 

tendence, kdy se individua druží s individui jím podobnými na základě určených 

charakteristik. 

5.2.4.7. Stochasticita 

Velmi malé procento agentů vytváří na začátku inicializace náhodné vazby s jinými 

agenty, a to bez ohledu na vzdálenost či jejich environmentální postoje. 

Druhým náhodným prvkem je v modelu proměnná pReverse, která způsobuje, že určité 

procento konzumatů v modelu na konci rozhodovacího procesu změní své rozhodnutí 
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(ne)třídit, vybrané na základě celého kompletního rozhodovacího procesu, zachová se 

tedy zcela opačně, než co by vyhovovalo jeho sociálním a osobním potřebám i postojům 

a udávané četnosti třídění. Poslední prvek náhody je při inicializaci – zcela úvodní 

chování (ne/třídit) je určeno náhodným losem čísla mezi 0 a 1. Pokud je vylosované číslo 

menší než postojový index, agent začíná celou simulaci tříděním, pokud vyšší, začíná 

netříděním.  Všechna shodná srovnání jsou rozhodnuta náhodným losem pro jednu ze 

shodných variant (např. v procesu sociálního připodobnění se ukáže, že Nit agentova 

chování je shodné s Nit nejrozšířenějšího chování v okolí agenta, pak je náhodně 

vylosováno, zda agent zvolí své chování, nebo to nejrozšířenější v jeho okolí).  

5.2.5. Inicializace 

Netlogo obsahuje integrovaný software BehaviorSpace, který umožňuje uživateli 

s modelem experimentovat. Díky němu lze spustit model tolikrát, kolikrát si uživatel 

přeje, software umožňuje zároveň i pozměňovat hodnoty parametrů a nahrávat výsledky 

každého jednotlivého experimentu. Kalibrace byla částečně upravena také ručně, aby co 

nejlépe replikovala ISSP 2010 data. Celkem bylo provedeno 15000 simulací, pro každou 

z 15 kombinací studovaných parametrů randomLinks a closeLinks bylo provedeno 1000 

simulací. Po provedení kalibrace modelu byly konfigurované následující parametry4: 

- randomLinks = 0,100 

- closeLinks = 3 (tj. celkem 6 blízkých vazeb) 

- tauN = 0,4 

- tauU = 0,5 

- pReverseSorting = 0,1 

- cutoff12 = 0,105 

- cutoff23 = 0,495 

- cutoff34 = 0,875 

- sortingPrice = 1,05 

 

 

                                                 
4 Tyto parametry jsou podrobně popsány v samostatné podkapitole (4.2.2.). Zde jsou už prezentovány jen 

výsledky kalibrace. 
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5.2.6. Vkládaná data 

Počáteční příkazová procedura modelu vytvoří 1841 agentů (konzumatů) a nahraje do 

nich charakteristiky (environmentální postoje a četnost třídění) ze separátního .csv 

dokumentu. Každý z agentů představuje respondenta z českých dat environmentálního 

modulu ISSP 2010. Postoje byly převedeny na indexy s hodnotami mezi 0 a 1 kvůli snazší 

interpretaci. U četnosti třídění zůstaly hodnoty odpovídající hodnotám v datovém 

souboru ISSP 2010, tedy 1 až 4 (1 = nikdy, 4 = vždy). Respondenti (konzumati), u kterých 

odpověď na tuto otázku chyběla, byli vyřazeni. V modelu se tedy pracuje s celkem 1830 

konzumaty. 

5.2.7. Submodely 

 
PROCEDURA V NETLOGU VZOREC CHOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ 

ifelse Nit < tauN 

 

[set cognition ifelse-value (Ui > tauU) 

[comparison] [deliberation]] 

 

[set cognition ifelse-value (Ui > tauU) 

[imitation] [repetition]] 

 

Opakování 

(repetition) 

Konzumati s vysokou potřebou uspokojení a 

nízkou mírou nejistoty zopakují předchozí 

rozhodnutí 

 

Rozvaha 

(deliberation) 

Konzumati s nízkou spokojeností a nízkou 

nejistotou využijí rozvahu, tj. spočítají si 

očekávanou spokojenost pro možnost třídění i 

netřídění a vyberou tu, která pro ně bude 

nejuspokojivější 

Napodobení 

(imitation) 

Konzumati s vysokou úrovní spokojenosti a 

vysokou nejistotou napodobí nejčastější jednání 

(třídit nebo netřídit) v jejich sousedství 

Sociální připodobnění 

(social comparison) 

Nespokojení a nejistí konzumati si porovnají míru 

spokojenosti plynoucí ze zopakování předchozího 

rozhodnutí a napodobení nejčastějšího jednání v 

jejich okolí. 

 

5.3. Výsledky modelu 

Před představením samotných výsledků modelu považuji za podstatné představit čtenáři 

vizuální stránku sestaveného modelu, a to před simulací (obr. 3) a po jejím ukončení (obr. 

4). Na obrázcích jsou viditelné zafixované parametry, které byly popsány už v ODD 

dokumentaci5. Kromě těchto parametrů model obsahuje také různé grafy a číselné 

hodnoty, které slouží k lepší orientaci v modelu už během samotné simulace. Jednou 

z takových hodnot je monitor „changed?“, který udává, kolik konzumatů v aktuálním 

                                                 
5 Jedinou výjimkou, která dosud nebyla diskutována je „randomSeed“. Jedná se o generátor náhodných 

čísel. 
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kole změnilo chování oproti minulému kolu. Potom „% long links“ je podíl dlouhých 

vazeb na všech vazbáche, tedy náhodných vazeb mezi konzumaty. Tato hodnota je 

vypočítána na začátku při uspořádání modelu před spuštěním simulace a v průběhu se 

dále nemění. Hodnota v levém dolním rohu „% sorting“ se zobrazuje procentuální podíl 

těch, co v daném kole třídí odpad, tj. tato hodnota se v jednotlivých kolech mění. N udává 

počet konzumatů, kteří jsou do modelu zahrnuti. V samotném centru je vyobrazena síť 

malého světa podle Wattse a Strogatze. Šedé spojnice křižující kruh jsou náhodné vazby 

mezi konzumaty, které vždy odpovídají nastavené hodnotě tohoto parametru, po obvodu 

kruhu se nacházejí konzumati, kteří mají buď červenou barvu a to v případě, že se jedná 

o netřídiče, nebo zelenou barvu, kterou jsou vybarveni třídiči. Zatímco vazby mezi nimi 

jsou od začátku pevně nastaveny a do konce simulace se již nemění, konzumati mohou 

své chování měnit a podle toho se mění i jejich barva. To se pak promítá do grafu 

„environmental behaviour“, kde se za každé proběhlé kolo (model skončí při 106 

proběhlých kolech) zaznamenává počet těch, co třídí (zeleně), počet těch, co netřídí 

(červeně) a počet těch, kteří své chování v daném kole změnili. „Beta of changed? agents“ 

je histogram zobrazující hodnotu beta (váha sociálních a osobních potřeb) u agentů, kteří 

v daném kole změnili své chování. Dalším histogramem je „sorting of agents“, ten udává 

průměry zaznamenaných hodnot třídění u konzumatů. Poslední histogram, který se 

v průběhu simulace mění, je „sorting of agents (RECODED!). Ten je vlastně 

překódovanou ordinální proměnnou, vzniklou na základě zaznamenávání průměrných 

hodnot třídění, která v sobě obsahuje obdobnou informaci jako otázka na frekvenci třídění 

z ISSP 2010. „Sorting of respondents (REVERSED!)“ je právě histogramem ukazujícím 

rozložení odpovědí o četnosti třídění (čtyřbodové, tj. zleva jsou ti, co netřídí, dále ti, co 

třídí občas, pak ti, co třídi často a hodnota 4 patří těm, co v dotazníku odpovídali, že třídí 

vždy). Stejně tak „attitudes of respodents“ je index udávající rozložení environmentálních 

postojů podle výpočtů NEP škály (čím blíže hodnotě 1, tím více jsou pozitivně nakloněni 

životnímu prostředí). „GlobalDiffSorting“ a „individualDiffSorting“ jsou indikátory 

toho, jak dobře model odpovídá datům ISSP. Jedná se tedy o rozdíl mezi výsledky modelu 

a daty ISSP 2010. V obou případech se počítá, jak moc se liší simSorting a finalSorting 

(4 kategorie, 1=nikdy, 4=vždy). „IndividualDiffSorting“ vychází z toho, že na konci 

simulace agent srovnává, jak třídil odpad on sám („simSorting“) a tím, jak se zachoval 

jeho předobraz-respondent („finalSorting“), graf zobrazuje průměrnou hodnotu 

umocněných rozdílů. Čím více se průměr blíží nule, tím spíše se agenti chovají jako 

respondenti, tedy jejich předobrazy. Naproti tomu „GlobalDiffSorting“ vychází 
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z předpokladu, že nám u respondentů chybí informace, v jakém konkrétním místě sítě 

žijí. Hodnoty „simSorting“ se tak seřadí podle velikosti od 1 do 4, stejně tak hodnoty 

„finalSorting“, opět se tak jedná o průměry umocněných rozdílů. 

Obrázek 3: Vytvořený model před zahájením simulace (NetLogo) 

 

Na obrázku č. 4 je model po dokončení simulace6, tedy celkem po 106 krocích. Na první 

pohled jsou oproti obrázku č. 4 viditelné rozdíly v barvách konzumatů, kdy zelené barvy 

je o něco více a konzumati se shlukují podle toho, zda třídí či netřídí. Navíc oproti 

původně třídících 59,9 % z celkového počtu konzumatů je znatelný nárůst až na 71 %, 

tomu odpovídá i histogram „sorting of agents“, který větší podíl těch, co třídí, potvrzuje. 

Největší změny v chování (třidit nebo netřídit) proběhly na samém začátku hned po 

spuštění simulace, kdy se okamžitě zvýšil počet těch, co třídí, a snížil počet těch, co 

netřídí. Následující kolísavé hodnoty jsou pravděpodobně způsobeny zejména náhodným 

prvkem modelu, který způsobuje, že až 10 % konzumatů může náhodně změnit své 

rozhodnutí, zda třídit nebo netřídit. V každém kole své rozhodnutí (ať už na základě 

náhody nebo čistě vykalkulovaného rozhodnutí) změní cca mezi 290 až 350 konzumaty.  

 

 

 

                                                 
6 Jak už bylo zmíněno v práci, jedná se jen o jednu ze simulací použitou pro ukázku toho, jakým způsobem 

model funguje, jelikož každá simulace, byť je pokaždé spuštěna se stejnými parametry, může mít trochu 

rozdílné výsledky. To je i důvod, proč bylo potřeba nechat simulaci běžet celkem 15000krát, aby se s daty 

následně dalo pracovat. 
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Obrázek 4: Vytvořený model po ukončení simulace (NetLogo) 

 

Byly testovány různé regresní modely s proměnnými zahrnutými v modelu. Pro všechny 

provedené modely bylo spočítání Akaikeho informační kritérium (AIC) a bayesovské 

Schwarzovo informační kritérium (BIC), přičemž zde prezentované regresní modely (viz 

tabulka 6 a tabulka 7) se ukázaly být na základě těchto kritérií jako nejlepší a maximálně 

deskriptivní, což ostatně dokazuje i jejich vysoké procento vysvětleného rozptylu. 

Charakteristika sítě, zejména pak počet krátkých vazeb tak vysvětluje téměř všechnu 

variabilitu. 

Na základě 15000 pozorování byla provedena regresní analýza s predikovanou 

proměnnou počet absolutních třídičů, tedy těch, kteří během celé simulace třídili, 

s hodnotou vysvětleného rozptylu 99,18 % (viz tabulka č.6). Hodnota konstanty byla 

spočítána na 142,19 konzumatů, kteří během celé simulace třídí. Proměnná počet 

krátkých vazeb zařazená do regrese rozdělená na jednotlivé kategorie7. Všechny kategorie 

této proměnné se ukázaly být signifikantní s relativně malou šíří konfidenčního intervalu. 

Z modelu lze usuzovat, že s přibývajícím počtem krátkých vazeb se počet třídičů zvyšuje. 

U dvou krátkých vazeb konzumatů permanentně třídí již zmíněných cca 142 z nich,  při 

čtyřech krátkých vazbách třídí 373 konzumatů, při šesti 631, při osmi cca 742 a při deseti 

potom asi 772. Výsledky analýzy tak naznačují silnou souvislost mezi počtem sousedů 

(tzn. hustotou sociálního okolí) a počtem těch, kteří třídí odpad. Čím více sousedů agent, 

který třídí odpad, má, tím se zvyšuje počet třídících agentů v celém modelu, protože 

                                                 
7 Konstanta je vypočtena pro dvě krátké vazby, s možností, že by konzumati neměli vůbec žádné krátké 

vazby, se v modelu nepracuje. 
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agenti se cítí komfortněji, když mají stejné chování jako jejich okolí. Jejich chování tak 

v některých případech nemusí reflektovat jejich postoje.  

Tabulka 6: Regresní analýza konzumatů, kteří během simulace neustále třídí 

Počty absolutních třídičů koeficient P>t 

95% konfidenční 

interval 

dolní horní 

Počet krátkých vazeb         

4 373,1 0,000 371,7 374,4 

6 631,2 0,000 629,9 632,5 

8 742,4 0,000 741,1 743,7 

10 772,3 0,000 771,0 773,7 

Konstanta 142,19 0,000 141,25 143,13 

Počet pozorování 15000       

Vysvětlený rozptyl   99,18 %       

U absolutních netřídičů mezi konzumaty byla regresní analýza provedena také, 

vysvětlený rozptyl se v tomto případě rovná 88,01 % (viz tabulka č.7). Počet těch, co 

během celé simulace netřídí je při dvou blízkých vazbách zhruba 16. Se zvyšujícím se 

počtem vazeb se, stejně jako u předchozího modelu, zvyšuje také počet těch, co během 

celé simulace netřídí. Všechny kategorie počtu krátkých vazeb byly spočítány jako 

signifikantní. Při čtyřech krátkých vazbách počet netřídičů vzrůstá na zhruba 40, při šesti 

na cca 82, při osmi na 108 a při deseti na 124. I zde jsou konfidenčních intervaly velmi 

úzké. I výsledky této analýzy ukazují silnou souvislosti mezi počtem sousedů a 

odpovídajícím typem chování, v tomto případě netřídění odpadu. Se zvyšujícím se 

počtem sousedů se sice zvyšuje i počet agentů, kteří netřídí odpad, ale už ne tak markantně 

jako u těch, co odpad třídí. Zde se pravděpodobně jedná o vliv proměnné četnosti třídění, 

ze které celý model čerpá. Jak už bylo rozebráno výše (viz podkapitola 3.4. Měření pro-

environmentálního chování), počet respondentů, kteří udávali, že třídí vždy a občas 

značně převyšuje počet respondentů, kteří deklarovali, že netřídí vůbec nebo někdy. 

Tabulka 7: Regresní analýza konzumatů, co během simulace neustále NEtřídí 

Počty absolutních 

NEtřídičů 
koeficient P>t 

95% konfidenční 

interval 

nižší vyšší 

Počet krátkých vazeb         

4 42,2 0,000 41,4 43,0 

6 81,9 0,000 81,0 82,7 

8 108,3 0,000 107,4 109,1 

10 124,0 0,000 123,1 124,8 

Konstanta 16,25 0,000 15,65 16,85 

Počet pozorování 15000       

Vysvětlený rozptyl 88,01 %       
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V tabulce č. 8 níže jsou zaneseny průměrné počty absolutních třídičů a netřídičů mezi 

konzumaty s různými hodnotami parametru počet krátkých vazeb a pravděpodobnost 

změny na dlouhou vazbu. Stejně tak, jak je tomu v českých datech ISSP 2010 je výrazně 

více těch, co třídí, než těch, co netřídí. Jak už naznačily obě výše zmíněné regresní 

analýzy, jsou to zejména počty krátkých vazeb (jinými slovy počty sousedů), které mají 

významný vliv na počty třídičů a netřídičů a obě zmíněné kategorie narůstají, když se 

počet krátkých vazeb zvyšuje. Rozdíly jsou relativně velké, zatímco u dvou vazeb (a 5% 

pravděpodobnosti změny na dlouhou vazbu) je průměrně netřídičů cca 17 a třídičů 140, 

u deseti vazeb už je netřídičů 159 a třídičů 897. Pravděpodobnost změny krátké vazby na 

dlouhou tolik počty (ne)třídičů neovlivňuje v takové míře, zejména když je počet 

krátkých vazeb malý, u většího počtu krátkých vazeb panuje o něco větší variabilita, i 

přesto už ale víme, že počet krátkých vazeb je výrazně silnější prediktor pro počty 

konzumatů, co je týče třídění. Zatímco tedy zvyšující se počet sousedů v blízkém okolí 

agenta zvyšuje i počet těch, kteří po celou simulaci třídí a i naopak po celou simulaci 

netřídí, v případě, že se zvyšuje pravděpodobnost navázání vztahu s agentem, který je 

vzdálený, na úkor zpřetrhání vazby s blízkým sousedem, je možné, že agenti, kteří netřídí 

snáze narazí na agenta, který třídí a v důsledku toho změní své chování. Nejspíš protože 

je počet třídících agentů větší, s navázáním vzdáleného přátelství se dále zvyšuje i počet 

agentů, kteří třídí. Náhoda, na základě které mění každé kolo své chování až 10 % agentů 

nemá na výsledky žádný vliv. Ačkoli jsou výsledky prezentované v této kapitole 

očekávatelné, bylo překvapením, že náhodný prvek zakomponovaný do modelu nemá 

signifikantní vliv na počet agentů, kteří třídí a netřídí, a také, že pravděpodobnost změny 

krátké vazby na dlouhou nehraje přílišnou roli. Navíc bychom spíše předpokládali, že tato 

posledně zmíněná proměnná bude mít na třídící a netřídící agent stejný efekt. Jak už bylo 

ale v rámci této kapitoly řečeno, na vině bude nejspíše počet třídících agentů, kterých je 

v modelu hodně oproti ostatním kategoriím. 
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Tabulka 8: Průměry počtů absolutních třídičů i netřídičů za různých počtů krátkých 

vazeb a různých pravděpodobností změn krátkých vazeb na dlouhé 

Počet krátkých 

vazeb 

Pravděpodobnost změny krátké vazby 

na dlouhou Konzumati 

0,05 0,10 0,15 

2 16,8 16,3 15,6 Netřídiči 

139,7 141,8 145,1 Třídiči 

4 67,0 58,2 50,1 Netřídiči 

510,4 514,9 520,5 Třídiči 

6 114,2 98,4 81,8 Netřídiči 

769,4 773,2 777,6 Třídiči 

8 143,7 124,3 105,5 Netřídiči 

877,3 884,6 891,9 Třídiči 

10 159,1 140,9 120,7 Netřídiči 

896,8 916,8 929,9 Třídiči 

Ještě i v grafu č. 3 jsou zobrazeni absolutní třídiči a netřídiči mezi konzumaty, kde je 

zřetelný rozptyl hodnot kolem mediánu. Čím více krátkých vazeb konzumati mají, tím 

větší je i rozptyl hodnot. V grafu je také hezky vidět jen pozvolný nárůst počtu netřídičů, 

zatímco počet třídičů se strmě stoupá. 

Graf 3: Krabicový graf počtu třídičů a netřídičů podle počtů krátkých vazeb 

 

5.4. Diskuze 

Model v představené podobě je funkční, ačkoli ne zcela vyčerpávající, co se týče 

proměnných. Rozhodla jsem se v této části práce tedy zmínit i některé modifikace, která 

by mohla být do modelu přidána a která by ho učinila ještě o něco realističtějším.   
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Jeden z návrhů se týká prostoru, kde agenti interagují. Současný model nerespektuje 

Českou republiku jako prostor k žití agentů. Vše je náhodné, počínaje tím, kde se agenti 

objeví při načtení dat do modelu a konče vytvářením vzájemných sociálních sítí mezi 

agenty. Při důkladnější péči a další časové investici by model mohl mít tvar České 

republiky s poměrem respektujícím rozlohu ČR včetně rozložení všech 14 krajů, na což 

by mohla být navázaná i sociální síť, kdy by si agenti vytvořili vazby s ostatními agenty 

na základě místa bydliště. 

Další možné vylepšení by se týkalo diskrepanci mezi chováním a postoji. Tento princip, 

který byl v práci vysvětlen v samostatné podkapitole  (2.2.1.), lze ve zkratce 

charakterizovat jako premisu, kdy  jedinec s pro-environmentálními postoji z nějakých 

důvodů nevykazuje pro-environmentální chování, což u něj způsobí diskomfort, kterého 

se daný jedinec zbaví tak, že změní buď své postoje nebo chování, přičemž o něco 

pravděpodobnější je změna postoje. Takový proces by mohl být také zahrnut do algoritmu 

modelu. 

Kromě zmíněných nedostatků, ale model obsahuje také parametry, které do budoucna 

skýtají příležitost model rozšířit a testovat různé jiné teorie související například 

s veřejnou politikou. Jedním z parametrů jsou například náklady na pro-environmentální 

chování. V našem modelu počítáme s tím, že třídit o 5 % náročnější, než netřídit. S tímto 

parametrem se dá ale zacházet různým způsobem. Lze se věnovat dynamice způsobené 

nastavením vysokých nákladů a následnému snížení v průběhu simulace, nebo naopak, a 

sledovat, jaký by tato dynamika měla dopad na výsledný stav modelu, tedy poměr mezi 

těmi, co třídí, a těmi, co netřídí. 
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6. Závěr 

V práci jsem se zabývala multiagentním modelováním (ABM) a jeho využitím 

v sociologii. Nejprve jsem stručně představila toho téma a upřesnila cíle práce. 

V teoretické části jsem se věnovala jak analytické sociologii jako strategii chápání 

sociálního světa a základu pro ABM, tak také environmentální sociologii, kterou také 

práce využívá jako teoretický základ. V metologické části jsem čtenáři přiblížila ABM, 

jeho postupný vývoj a možnosti, které nabízí pro bádání na teoretické, ale i empirické 

rovině, a také možné způsoby testování validity a reliability u modelů. Před vytvářením 

vlastního modelu jsem představila data ISSP 2010, která byla zaměřena na životní 

prostředí, a z nich vytvořené škály environmentálních postojů a deklarované četnosti 

třídění, které sloužily jako základ pro vytvořený model. Českou republiku jsem také 

zasadila do kontextu životního prostředí i u ostatních zemí, které se ISSP 2010 účastnily. 

Ve třetí části práce jsem nejprve shrnula a zevrubně popsala vývoj modelu až po jeho 

finální verzi8. Výsledky modelu jsem představila v samostatné podkapitole a diskutovala 

jsem jeho limity, ale i potenciál pro budoucí využití.  

ABM je počítačová simulační metoda, která bezpochyby bez problému najde uplatnění 

na poli environmentální sociologie, ale i jiných sociologických a sociálněvědních 

disciplín. Já vidím její budoucnost zejména pro sociology věnující se empirické 

sociologii. Nespornými výhodami ABM je jeho cena, software je dostupný zdarma, 

cenově náročný je jen čas výzkumníka, ovšem v porovnání s jinými používanějšími 

formami výzkumu v sociologii lze tvrdit, že i tak je ABM levnější a často i dostupnější 

metodou, navíc mnohem méně zatěžuje respondenty. ABM jako takové je v podstatě 

experiment, je tak možné modely založené na jeho principu libovolně (na základě 

teoretického a výzkumného základu), upravovat a zkoušet, může sloužit i ke specifikaci 

různých statistických modelů. Na druhou stranu, ABM má i své nevýhody, zejména je 

doporučováno spíše pro zkoumání na teoretickém základu, porovnání s realitou se 

                                                 
8 V samotném závěru práce bych chtěla dodat, že prezentovaný model vznikl na základě spolupráce s PhDr. 

Františkem Kalvasem, Ph.D. Já jsem vymyslela model a poskytla k němu teoretický základ, co se týče jak 

environmentální sociologie, tak samotných podkladů mezi články věnujícími se multiagentnímu 

modelování, a pokusila jsem se nápad převést i do první verze modelu, který byl v podstatě přepracovaný 

model autorů Bravo, Vallino, Cerutti, Pairotti (2013). Nicméně po konzultaci s PhDr. Františkem 

Kalvasem, Ph.D. jsme dospěli k rozhodnutí, že model by bylo lepší přepracovat tak, aby byl využitelný i 

do budoucna, o což se zasloužil právě PhDr. František Kalvas, Ph.D. Vzhled a funkčnost modelu včetně 

provedení samotné kalibrace je tedy jeho zásluha, chtěla bych ale zdůraznit, že jsme spolu byli neustále v 

kontaktu a vše vzájemně konzultovali. Práce jako taková je jinak mým dílem. 
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doporučuje jen s velkou dávkou opatrnosti. Také může obsahovat jen určitý počet 

parametrů, aby bylo možné model vůbec vytvořit a dále testovat. Stejně jako všechny 

ostatní disciplíny, i ABM se neustále vyvíjí, závisí ale hlavně na technologiích, jelikož 

kalibrace (testování reliability) takového modelu může být časově a technologicky 

náročná. 

V samém začátku diplomové práce byla stanovena výzkumná otázka: „Jak parametry 

sociální sítě ovlivňují ochotu lidí třídit odpad?“ Při hledání odpovědi na tuto otázku jsem 

použila česká data ISSP 2010, na kterých jsem sestrojila škálu Nového environmentálního 

paradigmatu pro specifikaci environmentálních postojů mezi českými respondenty, a také 

jsem využila deklarovanou míru třídění mezi respondenty. Pro sestrojení a následné 

možnosti zkoumání sociální sítě sloužila teorie efektu malého světa, která pracuje 

s předpokladem, vzájemné provázanosti sociálních aktérů, tedy existence nejen blízkých 

vazeb, ale i těch vzdálenějších, přičemž je pro ně důležitá i podobnost či odlišnost od 

nich. Navíc model obsahuje také proces rozhodování (opakování, rozvaha, napodobení, 

sociální připodobnění), který agent používá pro zhodnocení vlastní nejistoty, 

spokojenosti s naplněním osobních i sociálních potřeb, a na základě kterého si vybírá, zda 

bude třídit nebo ne. Parametry sociální sítě jsou v modelu celkem dva, a to počet krátkých 

vazeb a pravděpodobnost změny krátké vazby na dlouhou. Jak tedy tyto dva parametry 

ovlivňují ochotu třídit odpad? Na 15000 pozorování byly provedeny dvě regresní analýzy, 

jedna s těmi, co neustále v průběhu simulace třídili (absolutní třídiči), a jedna s těmi, kteří 

v za celou simulaci netřídili ani jednou (absolutní netřídiči) v pozici predikované 

proměnné. Počet krátkých vazeb se ukázal jako signifikantní a pro predikovanou 

proměnnou jako vysvětlující z cca 90 % (99,18 % pro třídiče a 88,01 % pro netřídiče) a 

na základě této analýzy lze říci, že čím vyšší je počet sousedů (krátkých vazeb), tím větší 

je i počet těch, co třídí, ale i netřídí mezi agenty. Zvyšující se pravděpodobnost změny 

krátké vazby na dlouhou, tedy že agent zruší pouto se svým sousedem a naváže nové 

pouto s někým vzdálenějším, ačkoli se ukázala být nesignifikantní, zdá se, že decentně 

zvyšuje také počet agentů, kteří třídí, na druhou stranu ale snižuje počet těch, kteří netřídí. 

Náhodný prvek, na jehož základě může až 10 % agentů změnit své chování nehledě na 

své osobní a sociální potřeby, neměl žádný vliv. Výsledky modelu nebyly příliš 

překvapivé, a to zejména vzhledem k tomu, že u agentů (a tedy i českých respondentů 

ISSP 2010, kteří jsou předobrazem agentů zakomponovaných do modelu) převažuje spíše 

neutrální až pozitivní postoj k životnímu prostředí a také deklarují relativně vysokou 
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četnost třídění. Je tedy logické, že agenti mají tendence volit spíše možnost třídit odpad, 

tj. zachovat se podle svých sousedů v bezprostředním okolí, aby se v něm mohli cítit 

komfortně. 

Jak jsem už naznačila v rámci diskuze, práce má své nedostatky. Jedním z nich jsou starší 

data (další vlna ISSP Environmental Survey je v roce 2020). Také model není zcela 

vyčerpávající, v rámci budoucího vývoje by bylo možné sociální sítě přizpůsobit 

skutečnému prostoru (např. blízkost konzumatů podle jednotlivých krajů), zakomponovat 

možnost diskrepance mezi postoji a chováním a použít také další proměnné, kde dle 

předchozích výzkumů mají na environmentální postoje a chování vliv (věk, gender, 

vzdělání, příjem, …). Nicméně se domnívám, že se mi podařilo splnit cíle stanovené pro 

tuto diplomovou práci a demonstrovat, že ABM může mít pro sociology a sociální 

výzkumníky širokou škálu využití. 
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Summary 

In the paper, I was elaborating on agent-based modelling and its use in sociology. At the 

very beginning, I shortly presented the topic and specified the goals. Within the 

theoretical part, I dedicated to analytical sociology as a strategy for understanding the 

social world and the basis for ABM, and also to environmental sociology which is also 

used in the thesis as a theoretical ground. Then in the methodological part, I described the 

ABM and its gradual progress and opportunities for theoretical research but empirical 

research as well, including validity and reliability testing within models. Before the model 

creation, I introduced ISSP 2010 Environment data module and environmental attitude 

scale counted from this data and also declared frequency of wastesorting. These variables 

served as a basis for the model. The Czech Republic was put into the environmental 

context within the other countries taking part in ISSP 2010. In the third part of the thesis, 

model development since its very beginning until the final version was discussed9. The 

results of the simulation were then presented it the separate sub-chapter, the limits of the 

paper were discussed along with the potential for future application. 

ABM is computational simulation method which undoubtedly has utilization on the field 

of environmental sociology but also other sociological disciplines. I can imagine its future 

to lie particularly in empirical sociology. There are many advantages such as the price. 

The software itself is free of charge, the demand involves only the time of the researcher, 

however in comparison with other more often used types of research in sociology, ABM 

can still be cheaper and less demanding as for burdening the respondent. In general, ABM 

is basically an experiment, and therefore models can be freely modified, it can be of help 

in terms of statistical models specifications as well. On the other hand, ABM has also 

some disadvantages, so far, it is being recommended for use for explorations based on 

theoretical grounds, comparison and replications of reality are recommended to be done 

quite carefully. Moreover, the model can include only so many parameters, so the model 

could be easily created and tested. As well as other disciplines, ABM is developing 

                                                 
9 In the conclusion, I want to add, the presented model arose from the cooperation with PhDr. František 

Kalvas, Ph.D. I came out with the idea of the model and provided the theoretical basis (environmental 

sociology and also the articles and other literature discussing ABM), and tried to compute the very first 

version of the model which was basically a model replicating CITA (Bravo, Vallino, Alessandro K. Cerutti, 

et al. 2013). However, after the consult with PhDr. František Kalvas, Ph.D. we decided the model would 

be better recreated to have more potential for future use, of which I give credit to PhDr. František Kalvas, 

Ph.D. The design and functionality and the calibration also are his merits. I want to add, though, we kept in 

touch and every step which was made was consulted. The thesis itself is mine own creation. 
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gradually depending on the technologies mostly because calibration of sucha model could 

be time consuming and technologically demanding. 

At first, the research question was asked: „How parameters of social network affect the 

wilingness of people to sort waste?” While trying to answer this question, ISSP 2010 data 

was used for constructing New environmental paradigm scale for environmental attitude 

identification among Czech respondents, based on declared degree of performed actions 

connected to the environment, the scale of environmental behaviour was constructed as 

well. For the model creation and social network elaboration, the theory of the small world 

was employed. This theory works with an assumption of reciprocical links between social 

actors, it ackgnowledges not only close links between them but also more distant ones. 

The model also contains code for decision-making process which agents (consumats) use 

for evaluation of their own uncertainty, satisfaction with fulfillment of thei own personal 

and social needs, and on which basis they choose their action: to sort or not to sort waste. 

Parameters of social network in the model are two: the number of close links and the 

likelihood of changing the close link on a distant link. How do these two parameters 

influence the willingness to sort waste? Based on 1500 observations, two regression 

analysis were done, one with absolute waste sorters and one with absolute non-sorters in 

the position of predicted variable. The number of close links showed itselve as significant 

and for predicted variable as explaining from about 90% (99,18% for sorters and 88,01% 

for non-sorters), and as this analysis suggest, the higher the number of short links, the 

higher the number or sorters/non-sorters among consumats. Increasing likelihood close 

link change to distant link, even though it came back insignificant, seems to subtly 

increase the number of sorters, but on the other hand to decrease the number of non-

sorters. Moreover, the random element, implemented in the model causing about 10% 

agents to change their behaviour while leaving out their personal and social needs, had 

no effect. As for the results, they were quite unsurprising due to a high percentage of 

agents (and also Czech respondents from ISSP 2010 who are the agents’ archetypes) 

being pro-environmentally friendly as for their attitudes and the frequency of waste 

sorting. Therefore, it is only logical agents have tendencies to choose sorting waste over 

not sorting waste to which they are led by their neighbours, allowing them to feel 

comfortably. 
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As it was suggested within the discussion part already, the thesis has its limits. One of 

them is the fact that the data are almost ten years old (next ISSP 2010 environmental 

module is planned on 2020). Moreover, the model is not comprehensive, in the matter of 

future change, it would be possible to adapt the social network to real space (e.g. the 

closeness of the consumats based on the place of residence), incorporate the option of 

discrepanci between attitudes and behaviours and use also other variables, which seem to 

have, based on the previous research, influence on the environmental attitudes and 

behaviour (age, gender, education, income, …). However, I believe I managed to comply 

with the goals of the thesis in spite of this limits and to demonstrate, ABM has its place 

in sociology and can be usefull for social researchers.



   

 

56 

  

Použitá literatura 

Ajzen, I 1991, „The Theory of Planned Behavior", Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, vol. 50, s. 179–211. 

Albrecht, D, Bultena, G, Hoiberg, E & Nowak, P 1982, „The New Environmental 

Paradigm Scale.", Journal of Environmental Education, vol. 13, no. 3, s. 39–43, 

viewed 1 květen, 2018, <https://eric.ed.gov/?id=EJ267567>. 

Alfarano, S, Lux, T & Wagner, F 2005, „Estimation of Agent-Based Models: the Case 

of an Asymmetric Herding Model", Computational Economics, vol. 26, no. 1, s. 

779–786. 

Arcury, TA 1990, „Environmental Attitude and Environmental Knowledge", Human 

Organization, Society for Applied Anthropology, s. 300–304, viewed 1 květen, 

2018, <http://www.jstor.org/stable/44126748>. 

Axelrod, L & Lehman, D 1993, „Responding To Environmental Concerns: What 

Factors Guide Individual Action?", Journal of Environmental Psychology, vol. 13, 

s. 149–159. 

Banos, A, Lang, C & Marilleau, N 2015, Agent-based Spatial Simulation with Netlogo, 

Agent-based Spatial Simulation with Netlogo, viewed 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978178548055350006X>. 

Barde, S & van der Hoog, S 2017, An Empirical Validation Protocol for Large-Scale 

Agent-Based Models, Ssrn, Kent. 

Bayarri, MJ, Berger, JO, Paulo, R, Sacks, J, Cafeo, JA, Cavendish, J, Lin, C-H & Tu, J 

2007, „A Framework for Validation of Computer Models", Technometrics, vol. 49, 

no. 2, s. 138–154, viewed 19 říjen, 2018, 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1198/004017007000000092>. 

Becker, G. S. 1996, „Accounting for tastes ", MA: Harvard University Press. 

Blocker, TJ & Eckberg, DL 1997, „Gender and Environmentalism from the 1993 

General Social Survey", Social Science Quaterly, vol. 78, no. 4, s. 841–858. 

Boeve-de Pauw, J & Van Petegem, P 2013, „A Cross-Cultural Study of Environmental 

Values and Their Effect on the Environmental Behavior of Children", Environment 

and Behavior, vol. 45, no. 5, s. 551–583. 

Bowles, S., & Gintis, H. 1976, „Schooling in capitalist America: Educational reform 

and the contradictions of economic life", Basic Books, New York. 

Bravo, G, Vallino, E, Cerutti, Alessandro K & Pairotti, MB 2013, „Alternative 

scenarios of green consumption in Italy: an empirically grounded model", 

CoMSES Computational Model Library, viewed 13 březen, 2019, 

<https://www.comses.net/codebases/3708/releases/1.1.0/>. 

Bravo, G, Vallino, E, Cerutti, Alessandro K. & Pairotti, MB 2013, „Alternative 

scenarios of green consumption in Italy: An empirically grounded model", 

Environmental Modelling and Software, vol. 47, Elsevier Ltd, s. 225–234, viewed 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2013.05.015>. 

Bruch, E & Atwell, J 2015, „HHS Public Access", vol. 44, no. 2, s. 1–30. 

Brulle, RJ & Dunlap, RE 2015, „Sociology and Global Climate Change", Climate 

Change and Society. Sociological Perspectives, Oxford University Press, New 

York, s. 1–31. 

Coleman, JS 1990, Foundations of Social Theory, October, The Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge. 

Cottrell, SP 2003, „Environmental Attitudes on General Responsible Among 

Recreational Boaters", Environment and Behavior. 

Demeulenaere, P 2011, Analytical Sociology and Social Mechanisms, Cambridge 



   

 

57 

  

University Press, Cambridge. 

Denis, HD, Pereira, LN, Denis, H & Pereira, L 2014, „Measuring the level of 

endorsement of the New Environmental Paradigm: a transnational study", Dos 

Algarves: AMultidisciplinary e-Journal, no. 23, s. 23–2014, viewed 1 květen, 

2018, <http://www.dosalgarves.com/rev/N23/1rev23.pdf>. 

Diekmann, A & Preisendörfer, P 1998, „Environmental behavior: Discrepancies 

between aspirations and reality", Rationality and Society, vol. 10, no. 1, s. 79–102. 

Dietz, T, Kalof, L & Stern, PC 2002, „Gender, values, and environmentalism.", Social 

Science Quaterly  pp, vol. 83, no. 1 SRC-GoogleScholar FG-0, s. 353–364. 

Dietz, T, Stern, PC & Guagnano, GA 1998, „Social structural and social psychological 

bases of environmental concern", Environment and Behavior, vol. 30, no. 4, s. 

450–471. 

DiMaggio, P & Garip, F 2011, „How Network Externalities Can Exacerbate Intergroup 

Inequality", American Journal of Sociology, vol. 116, no. 6, The University of 

Chicago Press, s. 1887–1933, viewed 19 říjen, 2018, 

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/659653>. 

Dockery, TM & Bedeian, AG 1989, „‚Attitudes Versus Actions´: Lapiere’s (1934) 

Classic Study Revisited", Social Behavior and Personality, vol. 17, no. 1, 

Louisiana, s. 9–16. 

Dunlap, R & Michelson, W 2002, Handbook of Environmental Sociology, Greenwood 

Press, London. 

Dunlap, RE & Van Liere, KD 1978, „The “new environmental paradigm”", Journal of 

Environmental Education, vol. 9, no. 4, s. 10–19. 

Dunlap, RE, Van Liere, KD, Mertig, AG & Jones, RE 2000, „New Trends in Measuring 

Environmental Attitudes: Measuring Endorsement of the New Ecological 

Paradigm: A Revised NEP Scale", Journal of Social Issues, vol. 56, no. 3, s. 425–

442, viewed <http://doi.wiley.com/10.1111/0022-4537.00176>. 

Ebreo, A, Hershey, J & Vining, J 1999, „Reducing Solid Waste: Linking recycling to 

environmentally responsible consumerism", Environment and Behavior, vol. 31, 

no. 1, Sage PublicationsSage CA: Thousand Oaks, CA, s. 107–135, viewed 1 

květen, 2018, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00139169921972029>. 

Ehrhardt-Martinez, K, Schor, JB, Abrahamse, W, Alkon, AH, Axsen, J, Brown, K, 

Schwom, RL, Southerton, D & Wilhite, H 2015, „Consumption and Climate 

Change", Climate Change and Society. Sociological Perspectives, Oxford 

University Press, New York, s. 93–126. 

Erdoğan, N 2009, „Testing the new ecological paradigm scale: Turkish case", African 

Journal of Agricultural Research, vol. 4, no. 10, s. 1023–1031, viewed 1 květen, 

2018, <http://www.academicjournals.org/AJAR>. 

Evropská komise 2016, „PEOPLE – People-Centred Development in Practical and 

Learning Environments (Erasmus+, 2016–2019)", viewed 18 březen, 2019, 

<https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/projekty-cozp/bezici/1056-people-

people-centred-development-in-practical-and-learning-environments-erasmus-

2016-2019?highlight=WyJwZW9wbGUiLCJwZW9wbGUncyJd>. 

Franzen, A & Meyer, R 2010, „Environmental attitudes in cross-national perspective: A 

multilevel analysis of the ISSP 1993 and 2000", European Sociological Review, 

vol. 26, no. 2, s. 219–234. 

Franzen, A & Vogl, D 2013a, „Time Preferences and Environmental Concern", 

International Journal of Sociology, vol. 43, no. 4, s. 39–62, viewed 

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.2753/IJS0020-7659430401>. 

Franzen, A & Vogl, D 2013b, „Two decades of measuring environmental attitudes: A 



   

 

58 

  

comparative analysis of 33 countries", Global Environmental Change, vol. 23, no. 

5, Elsevier Ltd, s. 1001–1008, viewed 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.03.009>. 

Geller, JM & Lasley, P 1985, „The New Environmental Paradigm Scale: A 

Reexamination", The Journal of Environmental Education, vol. 17, no. 1,  Taylor 

& Francis Group , s. 9–12, viewed 1 květen, 2018, 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1985.9941393>. 

GESIS 2012, „International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010". 

Gilbert, N 2004, Agent-based social simulation: dealing with complexity, SAGE 

Publications, Inc, University of Surrey, UK, viewed 2 leden, 2019, 

<http://wiki.commres.org/pds/AgentBasedModeling/AbssDealingWithComplexity.

pdf>. 

Gilbert, N 2007, „Computational social science: Agent-based social simulation", 

Epubs.Surrey.Ac.Uk, s. 1–14, viewed 

<http://epubs.surrey.ac.uk/cress/44%5Cnpapers2://publication/uuid/26C5A47E-

0820-4293-AF93-39190D153883>. 

Gintis, H.  1972, „Schooling in capitalist America: Educational reform and the 

contradictions of economic life", The Quarterly Journal of Economics, vol. 86, no. 4, s. 

572–99 

Gouldner, AW 1970, The Coming Crisis of Western Sociology, Heinemann Educational 

Books, New Delhi. 

Grimm, V, Revilla, E, Berger, U, Jeltsch, F, Mooij, WM, Railsback, SF, Thulke, H-H, 

Weiner, J, Wiegand, T & DeAngelis, DL 2005, „Pattern-oriented modeling of 

agent-based complex systems: lessons from ecology.", Science (New York, N.Y.), 

vol. 310, no. 5750, American Association for the Advancement of Science, s. 987–

91, viewed 19 říjen, 2018, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16284171>. 

Gross, M & Heinrichs, H 2009, Environmental Sociology: European Perspectives and 

Interdisciplinary Challenges, Springer, Heidelberg, viewed 

<papers2://publication/uuid/FFD4F006-1B20-421B-A605-B6B03E64E941>. 

Halkos, G & Matsiori, S 2017, „Environmental attitude, motivations and values for 

marine biodiversity protection", Journal of Behavioral and Experimental 

Economics, vol. 69, North-Holland, s. 61–70, viewed 1 květen, 2018, 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214804317300678>. 

Harraway, J, Broughton-Ansin, F, Deaker, L, Jowett, T & Shephard, K 2012, 

„Exploring the Use of the Revised New Ecological Paradigm Scale (NEP) to 

Monitor the Development of Students’ Ecological Worldviews", The Journal of 

Environmental Education, vol. 43, no. 3,  Taylor & Francis Group , s. 177–191, 

viewed 1 květen, 2018, 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.2011.634450>. 

Heath, Y & Gifford, R 2002, „Extending the Theory of Planned Behavior: Predicting 

the Use of Public Transportation", Journal of Applied Social Psychology, vol. 32, 

no. 10, s. 2154–2189, viewed 

<https://www.russellsage.org/sites/all/files/zhou_chapter1_pdf.pdf>. 

Hedström, P 2005, Dissecting the social: On the principles of analytical sociology, 

Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. 

Hedstrom, P & Bearman, P 2013, The oxford handbook of analytical sociology, Oxford 

university press. 

Hines, JM, Hungerford, HR & Tomera, AN 1987, „Analysis and Synthesis of Research 

on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis", The Journal of 

Environmental Education, vol. 18, no. 2,  Taylor & Francis Group , s. 1–8, viewed 



   

 

59 

  

19 říjen, 2018, 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1987.9943482>. 

Hunter, LM 2004, „Cross-National Gender Variation in Environmental Behaviors", 

Social Science Quarterly, vol. 85, no. 3, s. 677–694. 

IIozzi, F 2008, A simple implementation of Schelling’s segregation model in Netlogo, 

viewed 2 leden, 2019, 

<ftp://ftp.dondena.unibocconi.it/WorkingPapers/Dondena_WP015.pdf>. 

Inglehart, R 1995, „Public support for environment protection: objective problems and 

subjective values in 43 societies.", Political Science and Politics  pp, vol. 28, no. 1 

SRC-GoogleScholar FG-0, s. 57–72. 

Inglehart, RF 2008, „Changing values among western publics from 1970 to 2006", West 

European Politics, vol. 31, no. 1–2, s. 130–146. 

Invenio, F 2010, ISSP 2010 - Životní prostředí. 

ISSP 2018, „ISSP", viewed 6 duben, 2018, <http://www.issp.org/menu-top/home/>. 

Janssen, MA & Jager, W 2001, „Fashions, habits and changing preferences: Simulation 

of psychological factors affecting market dynamics", Journal of Economic 

Psychology, vol. 22, no. 6, s. 745–772. 

Janssen, MA & Jager, W 2003, „Stimulating diffusion of green products", Journal of 

Evolutionary Economics, vol. 12, no. 3, s. 283–306. 

Jones, GT 2007, „Agent-based modeling: use with necessary caution.", American 

journal of public health, vol. 97, no. 5, American Public Health Association, s. 

780–1; author reply 781-2, viewed 19 říjen, 2018, 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17395853>. 

Jones, RE & Dunlap, RE 1992, „The Social Bases of Environmental Concern: Have 

They Changed Over Time?", Rural Sociology, vol. 57, no. 1, s. 28–47. 

Kaiser, FG, Hübner, G & Bogner, FX 2005, „Contrasting the theory of planned 

behavior with the value-belief-norm model in explaining conservation behavior", 

Journal of Applied Social Psychology, vol. 35, no. 10, s. 2150–2170. 

Kaiser, FG, Wölfing, S & Fuhrer, U 1999, „Environmental attitudes and ecological 

behaviour", Psicothema, vol. 11, s. 13–25. 

Kalvas, F 2016, „Multiagentní modelování: Budování modelu segregace krok za 

krokem", Data a výzkum - SDA Info, vol. 273, no. c, s. 1–34. 

Krčková, A 2013, „Multiagentní modelování v sociologii: Úvod do tématu", Data a 

výzkum - SDA Info, vol. 7, no. 2, s. 167–186. 

LaPiere, RT 1934, „Attitudes vs. Actions", Social Forces, vol. 13, no. 2, s. 230–237. 

Laura Nistor 2012, „The New Environmental Paradigm (NEP) in Romania", Romanian 

Sociology, vol. 10, no. 4, s. 75–98, viewed 1 květen, 2018, 

<http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&auth

type=crawler&jrnl=12205389&AN=98477854&h=wVG6u1sJpkR4COMVxl%2B

asndHE0HnP3t6JEc%2BNI2vmSkmbH0dB33kx2NhFkH4t6ZcGVitH7hKxzoK%

2FFOEEngMgw%3D%3D&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLoca>. 

Lenton, AP, Fasolo, B & Todd, PM 2008, „The relationship between number of 

potential mates and mating skew in humans", viewed 19 říjen, 2018, 

<https://pdfs.semanticscholar.org/1e4c/f2854feff1471c6ae144515f5b5c02453eac.p

df>. 

Liere, KD Van & Dunlap, RE 1980, „The Social Bases of Environmental Concern : A 

Review of Hypotheses , Explanations and Empirical Evidence", The Public 

Opinion Quaterly, vol. 46, no. 2, s. 181–197. 

Macy, MW & Willer, R 2002, „From Factors to Factors: Computational Sociology and 

Agent-Based Modeling", Annual Review of Sociology, vol. 28, no. 1, s. 143–166, 



   

 

60 

  

viewed 

<http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.soc.28.110601.141117>. 

Manzo, G 2014, „The Potential and Limitations of Agent-based Simulation", Revue 

française de sociologie, vol. 55, no. 4, s. 653–688, viewed 25 březen, 2019, 

<http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2014-4-page-653.htm>. 

Marquart-Pyatt, ST, Jorgenson, AK & Lawrence C. Hamilton 2015, „Methodological 

Approaches for Sociological Research on Climate Change", Climate Change and 

Society. Sociological Perspectives, Oxford University Press, New York, s. 369–

411. 

Maslow, A. H. 1954, „Motivation and personality ", New York, Harper and Row. 

Max-Neef, M. 1992, „Development and human needs ". In P. Ekins, & M. Max-Neef 

(Eds.), Real-life economics: Understanding wealth creations. Routledge, London, 

New York. 

McKay, MD, Morrison, JD & Upton, SC 1999, „Evaluating prediction uncertainty in 

simulation models", Computer Physics Communications, vol. 117, no. 1–2, North-

Holland, s. 44–51, viewed 19 říjen, 2018, 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465598001556>. 

Moraes, C, Carrigan, M & Szmigin, I 2012, „The coherence of inconsistencies : Attitude 

– behaviour gaps and new consumption communities The coherence of 

inconsistencies : Attitude – behaviour gaps and new consumption", Journal of 

Marketing Management, vol. 28, no. February, s. 103–128. 

Newhouse, N 1990, „Implications of Attitude and Behavior Research for Environmental 

Conservation", The Journal of Environmental Education, vol. 22, no. 1,  Taylor & 

Francis Group , s. 26–32, viewed 19 říjen, 2018, 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.9943043>. 

Newman, M. E. J. 1999, „Small worlds: the structure of social networks ", Santa Fe 

Institute working paper. 

Milgrams, S. 1967, „The small world problem ", Psychology Today, vol. 1, no. 2, s. 60-

67 

Noblet, CL, Anderson, M & Teisl, MF 2013, „An empirical test of anchoring the NEP 

scale in environmental ethics", Environmental Education Research, vol. 19, no. 4, 

Routledge, s. 540–551, viewed 1 květen, 2018, 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504622.2012.704899>. 

Noe, FP & Snow, R 1990, „Hispanic Cultural Influence on Environmental Concern", 

The Journal of Environmental Education, vol. 21, no. 2,  Taylor & Francis Group , 

s. 27–34, viewed 1 květen, 2018, 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00958964.1990.9941928>. 

Nordlund, AM & Garvill, J 2002, „Value structures behind proenvironmental behavior", 

Environment and Behavior, vol. 34, no. 6, s. 740–756. 

Ogunbode, CA 2013, „The NEP scale: measuring ecological attitudes/worldviews in an 

African context", Environment, Development and Sustainability, vol. 15, no. 6, 

Springer Netherlands, s. 1477–1494, viewed 1 květen, 2018, 

<http://link.springer.com/10.1007/s10668-013-9446-0>. 

Oskamp, S, Harrington, MJ, Edwards, TC, Sherwood, DL, Okuda, SM & Swanson, DC 

1991, „Factors influencing household recycling behavior", Environment and 

Behavior, vol. 23, no. 4, s. 494–519. 

Parunak, VD, Savit, R & Riolo, R 1998, „Agent-Based Modeling vs. Equation-Based 

Modeling: A Case Study and Users’ Guide", Springer, s. 1534, viewed 

<https://pdfs.semanticscholar.org/5f3c/48a36b2ff11c8cd8ec0305675c8067cfb257.

pdf>. 



   

 

61 

  

Pickett, GM, Kangun, N & Grove, SJ 1993, „Is There a General Conserving Consumer? 

A Public Policy Concern", Journal of Public Policy & Marketing, American 

Marketing Association, s. 234–243, viewed 19 říjen, 2018, 

<https://www.jstor.org/stable/30000093>. 

Pirages, D & Ehrlich, PR 1974, Ark II; social response to environmental imperatives, 

W.H. Freeman, viewed 2 březen, 2018, <http://agris.fao.org/agris-

search/search.do?recordID=US201300544469>. 

Poortinga, W, Steg, L & Vlek, C 2004, „Values, environmental concern, and 

environmental behavior: A study into household energy use", Environment and 

Behavior, vol. 36, no. 1, s. 70–93. 

Raudsepp, M 2001, „Some socio-demographic and socio- psychological predictors of 

environmentalism", Trames, vol. 5, no. 4, s. 355–367. 

Redondo, I & Puelles, M 2017, „The connection between environmental attitude–

behavior gap and other individual inconsistencies: a call for strengthening self-

control", International Research in Geographical and Environmental Education, 

vol. 26, no. 2, Taylor & Francis, s. 107–120, viewed 

<https://doi.org/10.1080/10382046.2016.1235361>. 

Reyes, JAL 2015, „Cross-section analyses of attitudes towards science and nature from 

the International Social Survey Programme 1993, 2000, and 2010 surveys", Public 

Understanding of Science, vol. 24, no. 3, s. 338–357. 

Reyna, C, Bressán, E, Mola, D, Belaus, A & Ortiz, MV 2018, „Validating the Structure 

of the New Ecological Paradigm Scale among Argentine Citizens through 

Different Approaches", Pensamiento Psicológico, vol. 16, no. 1, s. 107–118, 

viewed 1 květen, 2018, 

<http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/article/view

File/1588/2307>. 

Saltelli, A, Ratto, M, Andres, T, Campolongo, F, Cariboni, J, Gatelli, D, Saisana, M & 

Tarantola, S 2008, Global Sensitivity Analysis. The Primer, Wiley, Chichester. 

Sawyer, RK 2003, „Artificial Societies. Multiagent Systems and the Micro-Macro Link 

in Sociological Theory", Sociological Methods & Research, vol. 31, no. 3, s. 325–

363, viewed 2 leden, 2019, 

<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124102239079>. 

Schenk, J 2014, „Analytická sociológia: niekoľko metodologických inšpirácií", 

Sociológia, vol. 46, no. 2, s. 130–145. 

Scott, D & Willits, FK 1994, „Environmental Attitudes and Behavior", Environment 

and Behavior, vol. 26, no. 2, SAGE PUBLICATIONS, INC.2455 Teller Road, 

Thousand Oaks, CA 91320, s. 239–260, viewed 19 říjen, 2018, 

<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001391659402600206>. 

Shen, J & Saijo, T 2008, „Reexamining the relations between socio-demographic 

characteristics and individual environmental concern: Evidence from Shanghai 

data.", Journal of Environmental Psychology  pp, vol. 28, no. 1 SRC-

GoogleScholar FG-0, s. 42–50. 

Shen, Junyi & Saijo, T 2008, „Reexamining the relations between socio-demographic 

characteristics and individual environmental concern: Evidence from Shanghai 

data", Journal of Environmental Psychology, vol. 28, no. 1, s. 42–50. 

Sociologický ústav AV ČR 2012, „Životní prostředí - ISSP 2010". 

Soukup, P 2001, ISSP - Životní prostředí, Sociologický ústav Akademie věd České 

republiky, viewed 23 únor, 2018, <https://search.mlp.cz/cz/titul/issp-zivotni-

prostredi/2317893/>. 

Steg, L & Vlek, C 2009, „Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative 



   

 

62 

  

review and research agenda", Journal of Environmental Psychology, vol. 29, no. 3, 

Elsevier Ltd, s. 309–317, viewed <http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004>. 

Stern, PC 2000, „New Environmental Theories: Toward a Coherent Theory of 

Environmentally Significant Behavior", Journal of Social Issues, vol. 56, no. 3, s. 

407–424, viewed 

<http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Toward+a+Co

herent+Theory+of+Environmentally+Significant+Behavior#2>. 

Stern, PC, Dietz, T, Abel, T, Guagnano, GA & Kalof, L 1999, „A Value-Belief-Norm 

Theory of Support for Social Movements: The case of Environmentalism", Human 

Ecology Review, vol. 6, no. 2, s. 81–97. 

Thiele, JC 2014, „R Marries NetLogo: Introduction to the RNetLogo Package", Journal 

of Statistical Software, vol. 58, no. 2, s. 1–41, viewed 

<http://www.jstatsoft.org/v58/i02>. 

Vining, J & Ebreo, A 1992, „Predicting Recycling Behavior from Global and Specific 

Environmental Attitudes and Changes in Recycling Opportunities", Journal of 

Applied Social Psychology, vol. 22, no. 20, Wiley/Blackwell (10.1111), s. 1580–

1607, viewed 1 květen, 2018, <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1559-

1816.1992.tb01758.x>. 

Wallerstein, I 1996, „Open the Social Sciences. Report of Gulbenkian Commission on 

the Restructuring of the Social Sciences", Stanford University Press, Stanford. 

Watts, DJ & Strogatz, SH 1998, „Collective dynamics of ‘small-world’ networks", 

Nature, vol. 393, no. 6684, s. 440–442, viewed 

<http://www.nature.com/articles/30918>. 

Wilenski, U 1997, „NetLogo Segregation model", viewed 2 leden, 2019, 

<http://ccl.northwestern.edu/net- logo/models/Segregation>. 

Xiao, C & McCright, AM 2014, „A Test of the Biographical Availability Argument for 

Gender Differences in Environmental Behaviors", Environment and Behavior, vol. 

46, no. 2, s. 241–263. 

Yusoff, K & Gabrys, J 2011, „Climate change and the imagination", Wiley 

Interdisciplinary Reviews: Climate Change, vol. 2, no. 4, s. 516–534. 

Zelezny, LC & Yelverton, JA 2004, „Feminine identity, collectivism, and 

environmental attitudes and behaviors", Portland. 

 


