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Abstrakt

Práce se zabývá porovnáním environmentálního uvědomění žáků 2. stupně
z tradičních a alternativních základních škol. Kvalitativní výzkum byl prove-
den pomocí skupinových rozhovorů, ve kterých se žáci vyjadřovali k jednotli-
vým předem určeným environmentálním tématům a uváděli příklady vlastního
chování a zkušeností v daných oblastech, které poukazují na míru jejich skuteč-
ného uvědomění v přístupu k ochraně životního prostředí. Koncepce rozhovoru
je zvolena tak, aby bylo možné odhalit jednotlivé faktory, které mohou mít na
environmentální uvědomění vliv (škola, rodina, zájmové kroužky atd.). Jed-
notlivé školy, ze kterých byli žáci vybíráni, byly kromě rozřazení na tradiční
a alternativní školy porovnávány také na základě jejich přístupu k ochraně
životního prostředí pomocí předem stanovených kritérií. Mezi tato kritéria
patří například zjištění, zda má škola aktivního environmentálního koordiná-
tora, zda se škola proaktivně staví k ochraně životního prostředí a snaží se
v tomto ohledu motivovat své žáky, zda a do jaké míry se ve škole třídí odpad
apod.

V práci jsou popsány hlavní faktory, které se podle výsledků našeho vý-
zkumu na ovlivnění environmentálního uvědomění žáků mohou podílet (ro-
dina, škola, internet a další média, zájmové kroužky, vztah k přírodě a další).
Porovnání přístupu jednotlivých škol k ochraně životního prostředí ukázalo,
že mezi jednotlivými školami nejsou v tomto ohledu patrné žádné výrazné roz-
díly. Stejně tak rozdíly v environmentálním uvědomění mezi žáky z tradičních
a alternativních základních škol nebyly v rámci tohoto výzkumu pozorovány.

Klíčová slova: environmentální uvědomění, environmentální výchova, al-
ternativní školství, ekologie, životní prostředí
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Abstract

The thesis compares environmental awareness of conventional and alterna-
tive lower secondary school students. The qualitative research was performed
through a group interview, where participants expressed their opinion on par-
ticular environmental topics and gave examples of their behaviour and expe-
rience related to those fields, which showed a true level of their environmental
protection awareness. The concept of the interviews was chosen to disclose an
individual factors that can affect environmental awareness (school, family, af-
ter school activity etc.). The schools, which students were selected from, were
sorted out not only by the criterion of conventionality but by approach to en-
vironmental protection as well. Following findings are, for example, included
among these criteria: If the school has an environmental coordinator, whether
students are motivated in compliance with the proactive environmental po-
licy, if and in what extent is waste separated in the particular school and the
like.

The main factors, that can, according to the survey results, partake in
the affection of the students’ environmental awareness, are described in the
thesis (family, school, internet and other media, hobbies, relationship to nature
and more). The comparison of school approach to environmental protection
showed that there are no significant differences between individual schools
in this field, as well as no differences between students of conventional and
alternative schools were noticeable within this study.

Keywords: environmental awareness, environmental education, alternative
education, ecology, environment
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Úvod

Lidská společnost se neustále vyvíjí, vzrůstá počet obyvatel světa a v souvis-
losti s tím dochází k proměnám v mnoha oblastech, které jsou činností člověka
přímo i nepřímo ovlivňovány. Vývoj nových výrobních procesů, lepší přístup
ke zdrojům, a především vliv ekonomického růstu však přispívají také k rozvoji
velkého množství globálních environmentálních problémů. Lidstvo v současné
době výrazně více než v minulosti zasahuje do přirozeného přírodního prostředí
a negativně ovlivňuje suchozemské i vodní ekosystémy. Změny, ke kterým v ži-
votním prostředí dochází, jsou natolik výrazné a zřejmé, že vzbuzují pozornost
vědců i široké veřejnosti a podněcují svět v zájmu o to, aby se budoucí rozvoj
stal udržitelným a respektujícím vůči životnímu prostředí. V souvislosti s tím
se do popředí dostávají nejrůznější formy environmentální osvěty, včetně envi-
ronmentální výchovy na školách, která je v posledních letech v rámci školního
vzdělávání často skloňovaným termínem.

Dopady svého chování na životní prostředí si lidé, pokud na ně nejsou cíleně
upozorňováni, často ani neuvědomují (Chawla and Cushing, 2007). Z toho dů-
vodu je zcela jistě důležité, aby environmentální výchova byla součástí školní
výuky dětí od co nejnižšího věku. Abychom dosáhli co nejvyšší efektivity envi-
ronmentální výchovy, potřebujeme se nejprve seznámit s faktory, které mohou
mít na zvyšování environmentálního uvědomění žáků vliv (Varela-Candamio
et al., 2018). Práce si proto klade za cíl tyto faktory zmapovat a popsat, jakým
způsobem se mohou na utváření environmentálního uvědomění podílet.

K jejich podrobnějšímu prozkoumání a posouzení vlivu školy nám poslouží
srovnání tohoto uvědomění mezi žáky tradičních a alternativních škol. Alter-
nativní školy často nabízí odlišnou koncepci výuky, v rámci které kladou důraz
na přirozené prostředí pro výuku, častější pobyt v přírodě a ohleduplné cho-
vání k životnímu prostředí (Lewis and Baudains, 2007). Naší snahou je proto
zjistit, zda mají děti z alternativních škol větší zájem o ochranu životního
prostředí a vyšší environmentální uvědomění než žáci ze škol tradičních.

Motivací k volbě tématu práce byl můj osobní zájem o problematiku en-
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Úvod

vironmentálního vzdělávání, které považuji za nedílnou součást cesty k ce-
losvětovému udržitelnému rozvoji. Výsledky práce bych ráda uplatnila ve své
budoucí pedagogické praxi a věřím, že by stejně tak mohly inspirovat další pe-
dagogy a všechny, kteří se na environmentálním vzdělávání podílejí a přispět
tak k budoucímu zlepšování environmentální výchovy.
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Kapitola 1
Cíle práce

Cílem teoretické části práce je za pomoci odborné literatury shrnout problema-
tiku týkající se vymezení alternativního školství, environmentální výchovy na
školách, environmentálního uvědomění a environmentálních problémů, které
jsou součástí praktické části práce. Pro praktickou část práce byly stanoveny
následující cíle:

• zjistit, jaké okolnosti mohou mít vliv na environmentální uvědomění
žáků,

• pomocí skupinových rozhovorů porovnat environmentální uvědomění
žáků 2. stupně z tradičních a alternativních škol,

• zhodnotit přístup vybraných škol k ochraně životního prostředí pomocí
předem stanovených kritérií.
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Část I

Teoretická část
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Kapitola 2
Alternativní školství

Je zřejmé, že přístup ke vzdělávání nemůže ve stále se měnící společnosti zů-
stávat stejný. Mění se celá filozofie vzdělávání, v rámci které je v posledních
letech kladen důraz kromě samotné výuky také na osobní rozvoj a využívání
znalostí získaných ve škole v běžném životě. Změna vzdělávacího systému,
která bude reflektovat potřeby lidí dnešního moderního světa, je nevyhnu-
telná. V souvislosti s tím vzniká mnoho alternativních přístupů ke vzdělávání
a jsou zakládány nové alternativní školy, které kladou důraz na kognitivní,
metakognitivní a sociálně-emocionální vývoj žáků, nabízí komplexní přístup
ke vzdělávání a zaměřují se na potenciál osobního růstu žáků. Tyto školy zís-
kávají v poslední době mezi rodiči dětí i samotnými dětmi na velké popularitě
(Sliwka and Yee, 2015).

Jednotný vzdělávací systém často vyvolává reakce pedagogů, rodičů nebo
samotných studentů, kteří se odmítají z určitých důvodů tohoto systému
účastnit. Jejich důvody jsou rozmanité, proto jsou takové i nové vzdělávací pří-
stupy, které navrhují. Systém alternativního školství je velmi rozsáhlý a stejně
tak různých typů alternativních škol existuje po celém světě nepřeberné množ-
ství (Sliwka, 2008).

Martin (2002) se spojil s řadou inovativních škol a pedagogů ve Spojených
státech amerických a zjistil, že terminologie anglicky mluvících zemí je v ob-
lasti alternativního vzdělávání nejednoznačná. Označení alternativní škola je
totiž v cizích zemích často chápáno jako škola pro mládež v ohrožení vyžadu-
jící speciální péči. V takový případech musíme dobře rozlišovat mezi těmito
druhy škol a školami využívajícími alternativní filozofii vzdělávání dětí a do-
spívajících.

Nejjednodušeji můžeme pojem alternativní vzdělávání definovat jako vzdě-
lávání, které se svým přístupem odlišuje od standardního vzdělávání poskyto-
vaného státem ve veřejných nebo soukromých školách a současně využívá při
výuce inovativní výukové plány a flexibilní studijní programy (Aron, 2003).

Standardní nebo také jinak zvané tradiční vzdělávání se naopak vyznačuje
menší mírou účasti samotných žáků na podobě výuky. Učitel se v tradičních
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2. Alternativní školství

školách mnohem častěji obrací ke třídě jako ke skupině, které předkládá po-
znatky a rovněž ručí za jejich správnost. Učitel v alternativní škole se staví
spíše do role garanta metody výuky, nikoliv do role garanta pravdy, jak tomu
bývá právě u učitelů škol tradičních (Kasíková, 2016).

Považujeme však za důležité dodat, že rozdíly mezi alternativními a tradič-
ními školami nemusí být vždy takto výrazně patrné. Rozdíly mezi tradičními
a alternativními školami je na jedné straně možné definovat, na druhé straně
musíme zohlednit osobnost každého jednotlivého učitele a žáka, kteří se na
vzdělávacím procesu podílí. Domníváme se, že o tom, jak bude výuka probí-
hat, rozhoduje z největší části přímo učitel a způsoby jeho výuky se nemusí
odvíjet pouze od skutečnosti, zda je učitelem školy tradiční nebo alternativní.
Taktéž nám připadá, že s rozvojem školství a rostoucím zájmem veřejnosti
o jeho zlepšování postupně mizí rozdíly mezi alternativními a tradičními ško-
lami a můžeme dokonce vidět příklady některých alternativních přístupů vy-
užívaných na tradičních školách. Možná častěji než v minulosti se v současné
době také setkáváme s učiteli, kteří k výuce na tradičních školách přistupují
ze své vlastní iniciativy inovativně. I když výjimkou určitě nemusí být ani
opačný případ, protože ani postupy a návody, které jsou učiteli poskytnuty
v alternativních školách, nemohou zaručit skutečnou podobu výuky.

2.1 Charakteristika přístupu k žákům na
alternativních školách

Po mnoho desetiletí byly emoce žáka vnímány pouze jako překážka v učení.
Často byly emoční projevy žáka přehlíženy nebo dokonce vnímány negativně.
V dnešní době je ale těmto emocím a prožitkům věnována mnohem větší pozor-
nost a emoce často slouží jako vhodný ukazatel účinnosti a správného výběru
vyučovacích metod. Nuda a strach signalizují nesoulad mezi požadavky učitele
a dovednostmi žáka, zatímco dobrý pocit žáků ukazuje na soulad mezi těmito
dvěma složkami. Tento soulad dává žákovi možnost pracovat ve své zóně pro-
ximálního vývoje a zapojit se tak co nejlépe do vlastního učení (Sliwka and
Yee, 2015).

Snahou alternativních škol je vytvoření bezpečného a příjemného prostředí,
kde se děti mohou učit svobodně, bez použití nátlaku. Dětská zvědavost totiž
sama o sobě vede z pohledu alternativního školství k vlastnímu učení (Martin,
2002).

Sliwka and Yee (2015) uvádí, že jedním z hlavních prvků alternativního
vzdělávání je vlastní angažovanost žáků na průběhu výuky. Studenti se stávají
spoluautory vzdělávacího procesu a současně dochází k posunu učitele do role
jakéhosi průvodce ve vzdělávání žáků. Ten v tomto případě učivo direktivně
nepředkládá, ale spíše navrhuje různé možnosti další práce a podněcuje v žá-
cích jejich vlastní tvořivost. Baroutsis et al. (2016) ve své studii popisují, že
studenti, kteří mohou mít vliv na podobu vlastní výuky a stávají se jejími
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2.2. Rozdíly mezi tradičním a alternativním školstvím

spolutvůrci, vnímají učení jako smysluplnější a pociťují v tomto smyslu mno-
hem větší zodpovědnost. Studenty je takové učení vnímáno jako mnohem více
motivující. Současně v tomto případě také dochází k budování kvalitnějšího
vztahu mezi studenty a samotným učitelem.

Efektivní vyučování začíná podle Sliwka and Yee (2015) zamýšleným a zá-
měrným návrhem tématu ze strany učitele, které zaujme studenty a podnítí
jejich vlastní zájem o danou problematiku. Alternativní školy se právě ta-
kovým způsobem snaží k výuce přistupovat. Do výuky jsou kromě učitele
ve velké míře zapojeni samotní žáci a učiteli je podporováno i učení se mezi
žáky navzájem. Pravidelně bývá přítomno tzv. mezigenerační učení mezi žáky,
tedy vyučování mladších žáků staršími spolužáky. Martin (2002) uvádí, že
v USA najdeme dokonce takové alternativní školy, ve kterých je učitel pouze
v roli rádce a teprve, když je dětmi požádán o pomoc, zapojí se do jejich
aktivit. Do té doby pouze přihlíží samostatné a nikým neřízené činnosti žáků.

Mezi další charakteristiky alternativního vzdělávání můžeme zařadit snahu
o propojení probírané látky s běžným životem žáka a výběr takových témat,
která budou žákům v budoucnu k užitku. Velký důraz je kladen také na vlastní
zodpovědnost každého žáka (Sliwka and Yee, 2015). Často se v případě al-
ternativního vzdělávání můžeme setkat se zapojováním rodičů i celých rodin
žáků do vzdělávacího procesu. Nejrůznější sešlosti a akce, ve kterých se mohou
rodiny angažovat, bývají v případě alternativního školství relativně běžnou zá-
ležitostí (Martin, 2002).

Nutno podotknout, že ani způsoby vzdělávání na alternativních školách
nemusí být ze strany žáků, rodičů nebo učitelů přijímány bezpodmínečně.
I na takových školách samozřejmě dochází k občasným konfliktům mezi žákem
a pedagogem nebo pedagogem a rodičem. Studenti nesouhlasí s učiteli, učitelé
nesouhlasí s rodiči a naopak, rodiče nesouhlasí se zásadami školy. Jedinečnost
alternativních škol ale spočívá spíše v uchopení těchto konfliktů a snahu o jejich
řešení a nalezení východiska (Martin, 2002).

Obecně ale můžeme říci, že přístup zahrnující inovativní učební metody
a techniky, které dbají nejen na znalosti, ale také na budování dovedností
a postojů potřebných k úspěchu v profesním i soukromém životě, samozřejmě
nemusí být doménou pouze alternativních škol. V posledních letech roste zájem
učitelů o inovativní přístup ve vzdělávání, a tak i na tradičních školách dochází
k začleňování inovativních způsobů vzdělávání do výuky (Sliwka and Yee,
2015).

2.2 Rozdíly mezi tradičním a alternativním
školstvím

Podle McGregor et al. (2015) existuje několik důvodů, proč se studenti zá-
měrně vydělují od tradičního vzdělávacího systému. Příkladem těchto důvodů
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může být rigidita školní docházky, autoritářský přístup učitelů ke studentům
nebo nevyhovující vzdělávací osnovy.

Nejen na studenty, ale také na učitele vyvíjí dnešní tradiční vzdělávací
systém určitý tlak. Od učitelů je požadováno, aby jejich studenti dosahovali co
nejlepších výsledků ve standardizovaných hodnoceních, což může být důvod,
proč učitelé nemají tolik času na pěstování vztahu se studenty a vytváření
příležitostí pro jejich samostatnou tvůrčí činnost (Pearce and Wood, 2019).

Zaměření se na tyto měřitelné dovednosti má často za následek pasivní
přijímání informací studenty bez jejich většího zapojení do výuky a využívání
výkladové formy výuky pro její menší časovou náročnost oproti jiným formám
výuky. Hodnocení může a většinou také znamená pro studenty značnou míru
stresu a úzkosti (Crocco and Costigan, 2007). Studenti jsou nestále nuceni
podávat co nejlepší výkony a studenti s horší výkonností jsou marginalizováni.
U učitelů se pak z toho důvodu setkáváme například s výrazně nižší tolerancí
vůči studentům se specifickými potřebami učení (Rustique-Forrester, 2005).

Alternativní školy často sdílí přesvědčení, že skutečná motivace musí, aby
bylo učení co nejúčinnější, vycházet z nitra samotných žáků. Z tohoto důvodu
se také většina alternativních škol vyhýbá hodnocení a známkování svých žáků,
které by za určitých okolností znamenaly právě onu vnější motivaci. Ta by
mohla narušit nejen motivaci vnitřní, ale také onen skutečný zájem žáků o to se
samostatně vzdělávat. Školy vykazují činnost svých žáků raději jinou formou,
například pomocí uskutečněných prací, projektů a děl svých žáků. Kvalitativní
porovnávání výkonů žáků alternativních škol s žáky z běžných škol je z tohoto
důvodu často velmi problematické (Sliwka, 2008).

Ukazuje se, že konvenční školství často inklinuje k rozdělování učiva do
izolovaných složek, zatímco alternativní školství má snahu vědění propojo-
vat a předkládat jej žákům uceleně. Další kvalita, která odlišuje alternativní
školy od škol tradičních, je jejich rozmanitost a snaha o individuální přístup
a věnování pozornosti jedinečným potřebám každého dítěte (Martin, 2002).

Výzkum McGregor and Mills (2012), do kterého bylo zapojeno téměř 50
studentů alternativních škol, ukázal, že změna tradiční školy za školu alterna-
tivní znamenala pro řadu dětí obnovení jejich nadšení pro učení a motivace
navštěvovat alternativní školu byla natolik velká, že bez problémů tyto děti
vyměnily několikaminutové docházení do tradiční školy za až hodinu a půl
trvající dojíždění do nejbližší školy alternativní.

Bosetti (2004) tvrdí, že rodiče dětí z alternativních škol postupují při vý-
běru školy pro své děti velmi svědomitě a zjišťují si předem o školách velké
množství informací. Přihlíží například k výukovému stylu, počtu dětí ve školní
třídě nebo skupině a ke školní komunitě celkově a školu hledají tak, aby co nej-
lépe odrážela jejich životní hodnoty a přesvědčení. Také velmi často zapojují
do výběru budoucí školy i samotné děti.

Ať už se jednalo o rodiče dětí z tradičních nebo alternativních škol, všichni
uváděli, že při výběru školy hleděli v největší míře na to, aby poskytované
vzdělání mělo co nejlepší odborný základ a bylo tak po této stránce co nejkva-
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litnější. Rodiče, kteří posílali své děti do některé z alternativních škol, navíc
uváděli, že pro ně neméně významnou roli hraje skutečnost, zda škola v žácích
podporuje kritické myšlení a buduje jejich sebedůvěru (Bosetti, 2004).

Rozdíly můžeme pozorovat nejen mezi výukovými metodami a přístupy
jednotlivých alternativních škol, ale rozdílnou životní filozofii můžeme pozo-
rovat především již u samotných rodin, které si pro své děti takovéto školy
vybírají. Brennan et al. (2017) například ve své studii poukazují na to, že
rodiče dětí z Montessori a Waldorfských škol mnohonásobně častěji žádají
o osvobození od povinného očkování svých dětí ve srovnání s dětmi z tradič-
ních škol. V případě zkoumaných dětí z Montessori škol se tak dělo přibližně
čtyřikrát častěji než v případě dětí z tradičních škol, u dětí z Waldorfských
škol bylo toto osvobození dokonce devatenáctkrát častější ve srovnání s dětmi
z běžných škol.

2.3 Historie alternativních škol

V historii se můžeme setkat s několika odlišnými pohledy na vzdělávání.
Kromě názoru, že vzdělávání slouží ke zprostředkování přístupu ke znalos-
tem, se v historii vyskytl také pohled, který viděl ve vzdělávání prostředek
k útlaku a mechanismus zacházení s třídní nerovností lidu (například v ob-
dobí marxismu) (Francis and Mills, 2012). A ani v dnešní době není pohled
na vzdělávání jednotný. Pro některé je vzdělání o intelektuální zvědavosti
a kreativitě, zatímco jiní jej považují za nutný předpoklad pro rozvoj světové
ekonomiky (McGregor et al., 2015).

Mnozí kritici jednotného vzdělávacího systému poukazují na myšlenky,
které již v dávných dobách hlásal Jean Jacques Rousseau. Ten například už
v roce 1762 ve svém díle „Emil, aneb o výchově“ zdůrazňuje, že vzdělání by
mělo sledovat přirozený růst a vývoj dítěte spíše než požadavky společnosti
(Sliwka, 2008).

Sliwka (2008) poukazuje na to, že již v 19. století byla v mnoha zemích vi-
ditelná aktivita reformátorů, kteří s klasickým státním vzdělávacím systémem
tehdejší doby nesouhlasili a rozhodli se podnikat kroky na podporu alterna-
tivních vzdělávacích přístupů.

Vůbec první školy, které můžeme oficiálně řadit mezi školy alternativní,
začaly vznikat v USA v 60. letech 19. století. Zpočátku se jednalo především
o školy v soukromém sektoru, ale později vznikaly takovéto školy i jako školy
veřejné. Takto vznikající školy se daly rozdělit na dvě hlavní skupiny. Tou
první byly alternativní školy vznikající za účelem zprostředkování vzdělávání
sociálně či jinak znevýhodněným žákům, kterým nebylo umožněno vzdělá-
vat se v tradičních školách. Druhou skupinu tvořily alternativní školy, které
se zaměřovaly na využívání alternativních forem výuky a sloužily především
k zefektivnění stávajících způsobů vzdělávání (Raywid, 1999).
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Podle Sliwka (2008) můžeme Ellen Key s její knihou „Století dítěte“, vyda-
nou v roce 1909, zařadit mezi průkopníky v oblasti práv a potřeb dětí a jejich
vzdělávání. Aktivitu v této oblasti vyvíjeli například také němečtí reformá-
toři Hermann Lietz, Paul Geheeb a Kurt Hahn, kteří v této době zakládali
reformní venkovské internátní školy, které měly dětem na rozdíl od škol teh-
dejších průmyslových měst poskytovat holistické vzdělání.

Počátkem 20. století bylo založeno několik alternativních vzdělávacích hnutí,
jejichž myšlenky mají přesah i do současnosti. Takovým příkladem mohou být
Waldorfské a Montessori školy, jejichž původ sahá do takto dávné minulosti
(Sliwka, 2008).

V roce 1907 italská pediatrička Maria Montessori otevírá první Casa de
Bambini, neboli dům základního vzdělávání pro děti, kde uplatňuje vlastní
poznatky o dětském vývoji, které získala během své praxe (Lillard, 2013).

První Waldorfská škola, jejíž vzdělávací koncept dnes využívá velké množ-
ství škol po celém světě, byla založena rakouským filozofem Rudolfem Steine-
rem v roce 1919 (Barnes, 1991; Sliwka, 2008; Sobo, 2015).

Kvůli oficiální kritice svých inovativních výukových metod byl v roce 1935
francouzský pedagog Célestin Freinet nucen odstoupit ze své funkce učitele ve
veřejné škole. Následně založil vlastní školu ve městě Vence, kde se již mohl
naplno věnovat rozvíjení alternativních vzdělávacích přístupů. V Severní Ame-
rice založili John Dewey, Francis Parker a další reformátoři velmi progresivní
vzdělávací hnutí založené na přesvědčení, že vzdělávání by mělo sloužit přede-
vším potřebám dětí a mělo by být tedy zaměřeno spíše na pochopení, činnosti
a zkušenosti než na znalosti a učení se nazpaměť (Sliwka, 2008).

Dalším průkopníkem na poli alternativního vzdělávání byl profesor Peter
Petersen, který počátkem 20. století vedl experimentální školu využívající nové
výukové metody při univerzitě v Jeně. Jeho metody jsou v dnešní době známy
jako tzv. Jenský plán (Azevedo and Ferreira, 2013).

Sliwka (2008) popisuje, že během šedesátých a sedmdesátých let dvacátého
století se alternativní vzdělávání stává předmětem rozšířeného společenského
hnutí. V Evropě byl do hnutí zapojen například rakouský filozof Ivan Illich,
skotský pedagog a zakladatel alternativní školy Summerhill Alexander Suther-
land Neill nebo německý pedagog Hartmut von Hentig. Ve Spojených státech
to byl například John Holt, zastánce domácího vzdělávání a směru nazývaného
jako unschooling (Wheatley (2009) jej definuje jako výuku dětí skrze jejich zá-
jmy a každodenní život bez přítomnosti školní docházky), Jonathan Kozol
nebo Herbert Kohl, pedagog a autor více než 30 knih o vzdělávání. V Brazílii
do tohoto hnutí spadal velmi známý Paulo Freire, brazilský pedagog a filozof,
který je považován za předního obhájce tzv. kritické pedagogiky.

V současné době přichází snaha podpořit školy zapojené do OECD v jejich
autonomii. Mnoho zemí světa navíc umožňuje rodičům a pedagogům získávat
dotace pro zakládání nových škol s alternativními vzdělávacími přístupy. S po-
čátkem 21. století dochází ve větší míře také k tomu, že mnoho vzdělávacích
metod a přístupů, které známe z alternativního školství, proniká i do výuky na
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tradičních veřejných školách a hranice mezi těmito dvěma systémy již nejsou
tak zřetelné (Sliwka, 2008).

Sliwka and Istance (2006) dodávají, že v zemích střední Evropy (Maďar-
sko, Polsko, Česká republika) je vzdělávání definováno jako politické a občan-
ské právo a soukromé vzdělávání přestavuje podle jejich názoru jeden z pro-
středků, který přispívá k pluralismu post-sovětské éry. Stejně tak v těchto ze-
mích můžeme pozorovat zakládání celé řady alternativních škol a tato snaha,
řízena v dané oblasti do značné míry samotnými rodiči, je známkou vyšší
připravenosti vyjadřovat poptávku v oblasti vzdělávání.

2.4 Vývoj alternativního školství v ČR

Rozvoj alternativního školství, který ve světě probíhal ve 20. a 30. letech mi-
nulého století, neminul ani tehdejší Československo. To dokonce v této době
patřilo ve vývoji alternativního vzdělávání mezi nejprogresivnější země. Teh-
dejší reformní pedagogika byla na vysoké úrovni a na téma alternativního
školství bylo v té době vedeno mnoho výzkumů. Nezapomínalo se však ani
na poznatky přicházející ze zahraničí, i ty byly ve velké míře zahrnovány do
praxe. Mezi nejvýznamnější představitele reformní pedagogiky u nás řadíme
například pedagoga a psychologa Václava Příhodu. Ten se v tehdejší době zú-
častnil několika studijních pobytů v USA, odkud k nám přinesl řadu cenných
poznatků o trendech ve vývoji alternativního školství (Průcha, 2004).

Tehdejší alternativní (jinak také nazývány jako reformní) školy vznikaly
díky nadšení a tvořivosti mnoha učitelů, což dokazuje počet individuálních
pokusů učitelů o vytváření alternativních forem vyučování, množství vzniklých
reformních škol v této době (Praha, Humpolec, Kladno a další) nebo počet
různých alternativních učebních materiálů – učebnic, testů atd. Současně byly
tyto školy podporovány pedagogickou teorií a výzkumem (Průcha, 2004).

Reformní pedagogika u nás byla rozvíjena především v letech mezi dvěma
světovými válkami, v období socializmu až do roku 1989 byly však takové školy
z ideologických důvodů odmítány a kritizovány. Události kolem roku 1948
vedly k násilnému přerušení vývoje alternativního školství u nás a následky
tohoto přerušení pociťujeme téměř až dodnes. Způsobilo totiž to, že nyní více
shromažďujeme poznatky o alternativním školství ze zahraničí a zapomínáme
v tomto ohledu na naši vlastní historii. Přesto bychom se ale mohli v mnoha
ohledech těmito původními tradicemi znovu inspirovat (Průcha, 2004).

Po roce 1989 přišla snaha o nápravu nedostatků vzdělávacího systému
způsobených totalitním režimem. To zahrnovalo deideologizaci právních do-
kumentů včetně úpravy kurikulárních programů a učebnic (Mays et al., 1996).
Průcha (2004) uvádí, že po roce 1989 u nás vznikla početně rozsáhlá publi-
kační a přednášková aktivita týkající se alternativních škol a docházelo také
k velkému importu informací o alternativním školství ze zahraničí.
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V letech, kdy byl rozvoj alternativního školství přerušen se výuka v čes-
kých školách zaměřovala především na reprodukci znalostí. Po roce 1989 ale
měli učitelé znovu příležitost učit se o různých alternativních a inovativních
pedagogických přístupech. Příkladem může být pedagogika podle Montessori
nebo Steinera, který přinesl koncept Waldorfských škol. Tyto alternativní pe-
dagogické přístupy se snaží v žácích kultivovat specifické dovednosti, které
byly v rámci socialistického školství zanedbávány (například kritické myšlení)
(Strakova and Simonová, 2013).

V posledních letech vzniká alternativních směrů a škol velké množství, což
je na jednu stranu dobře, protože veškeré alternativy a inovace jsou zdravým
prvkem ve vývoji vzdělávacího systému, na druhou stranu je nutné, aby tyto
nově vznikající počiny na poli alternativního vzdělávání byly sledovány a vy-
hodnocovány. Je potřeba hodnotit jejich přínos a užitek pro vzdělávající se
subjekty, a tím i pro celou společnost. Fenomén alternativního školství by ne-
měl být ponechán pouze vlivům tržních sil, módních snah a v žádném případě
by nemělo jít pouze o nekritické kopírování zahraničních vzorů. Vše je potřeba
poznávat, hodnotit a následně korigovat (Průcha, 2004).

2.5 Druhy alternativních škol
Průcha (2004) ve své knize dělí alternativní školy celkem na tři typy – klasické
reformní školy, církevní školy a moderní alternativní školy. Do klasických re-
formních škol zařazuje školy Waldorfské, Montessori, Daltonské, Freinetovské
a Jenské. Moderní alternativní školy v knize dále rozděluje na ty, které fungují
přímo u nás v České republice (Zdravá škola, Otevřená škola, projekt Začít
spolu a další) a ty, které známe ze zahraničí (Školy s volnou architekturou,
Cestující školy, Magnetové školy atd.).

V následujících podkapitolách zmiňujeme 2 typy alternativních škol, se
kterými se u nás v ČR můžeme setkat nejčastěji – Montessori a Waldorfské
školy. Třetí typ alternativních škol – lesní školy – zařazujeme do práce jako ur-
čitou zajímavost a pokusíme se stručně nastínit přínos tohoto typu vzdělávání
v rámci environmentální výchovy. V České republice se, alespoň podle našeho
zjištění, nenachází žádná lesní škola, která by poskytovala vzdělávání pro vyšší
než 1. stupeň a z tohoto důvodu nejsme schopni žádnou z těchto škol zařadit
do výzkumné části práce. Jedna z vybraných škol se však v mnoha ohledech
lesní pedagogikou inspiruje. Na školy církevní, které bývají řazeny mezi školy
alternativní, se v práci nezaměřujeme z toho důvodu, že alespoň co se týče
vzdělávacích přístupů k obecným předmětům a environmentální výchově se
nijak výrazně neliší od škol tradičních.

2.5.1 Montessori školy
Ačkoli byla Maria Montessori první ženou v Itálii, která získala lékařský titul,
po celém světě vstoupila ve známost spíše pro své průkopnické pedagogické zá-
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sluhy. Její metody výuky se stále používají na tisících mateřských, základních
i středních škol po celém světě (Cascella, 2015).

Velmi záhy po studiích opustila svou kariéru lékařky a naplno se skoro
50 let věnovala vývoji a vylepšování svého vzdělávacího systému, jehož první
úspěchy ji velmi motivovaly (Lillard, 2013). Na počátku jejího pedagogického
působení jí bylo nejdříve umožněno uvést své poznatky z antropologie do pe-
dagogické praxe v mateřské škole, kde poté vyvinula výukové metody vhodné
pro děti od tří do šesti let (Cascella, 2015). Za svůj život pak propracovala
vzdělávací systém pro děti od narození do dvanácti let věku. Když v roce 1952
ve věku svých 81 let zemřela, pracovala právě na vývoji vzdělávací metody pro
dospívající (Lillard, 2013).

Své poznatky Maria Montessori postupně zaznamenala do několika knih,
takže se její vzdělávací metody mohly rozšířit do celého světa. Už za dob jejího
života byly také s velkým nadšením přijímány širokým okruhem lidí (Cascella,
2015).

Montessori vzdělávací systém získal v posledních letech na oblibě. Odhady
ukazují, že více než 5000 škol ve Spojených státech se věnuje výuce metodou
Montessori a tento způsob výuky zde nachází uplatnění i na několika středních
školách (Lillard and Else-Quest, 2006).

Mnoho lidí se domnívá, že Montessori vzdělávání je finančně náročnou
a exkluzivní záležitostí. Když se ale podíváme do dob jeho vzniku, zjistíme, že
ve své době bylo takové vzdělání určeno spíše chudším dětem a náklady s ním
spojené bývaly dokonce nižší než náklady běžného školství (Lillard, 2013).

Výchovné a vzdělávací metody podle Montessori jsou založeny na dvou
hlavních principech – nezasahování do individuality a svobody dítěte a pou-
žití specifického senzorického výcviku v raném stadiu vývoje. Metoda klade
důraz na nezávislost, svobodu a respekt k přirozenému psychickému, fyzic-
kému a sociálnímu vývoji dítěte (Cascella, 2015).

Učení se odehrává ve třídách, které jsou pro děti pohodlné a umožňují
maximální nezávislost žáků. Prostředí ve třídách působí jasným a teplým do-
jmem a žákům je zde k dispozici mnoho výukového materiálu, včetně velkého
množství knih. Součástí výuky je také snaha o propojení s přírodou, k čemuž
slouží domácí mazlíčci chovaní v některých třídách nebo možnost návštěvy
školní zahrady (Sliwka, 2008).

Děti si v rámci Montessori vzdělávání volí a vybírají svou činnost, což
jim poskytuje pocit svobody. Učitel je přesto, ačkoli velmi jemně, stále vede
(Lillard, 2013).

V průběhu výuky na Montessori školách se můžeme setkat s věkově smíše-
nými skupinami dětí a nepřerušovanými výukovými bloky trvajícími zpravidla
několik hodin (Cascella, 2015). Podle Lillard (2013) hraje v Montessori školách
důležitou roli řada speciálních pomůcek a nejrůznějších výukových materiálů,
skrze které se děti za pomoci vyškoleného Montessori učitele učí. Pomůcky
jsou rozděleny do sad, přičemž každá sada je určena pro výuku odlišných té-
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mat a dětem umožňuje poznávání nejen pomocí zraku a sluchu, ale především
skrze hmat.

Montessori velmi často poukazovala na důležitost rovnováhy mysli a těla.
Možnost vykonávat poznávací činnosti samostatně, nejlépe s doplněním k tomu
vhodných předmětů, bylo podle ní pro dítě stěžejní. Klíčem k získání této rov-
nováhy, je především intenzivní koncentrace, které se při těchto procesech
dítě přirozeně učí a která je pro jeho budoucí život velmi důležitá (Rathunde,
2001).

Lillard and Else-Quest (2006) vedli výzkum, který měl za cíl prozkoumat,
jak si žáci Montessori škol vedou v porovnání s žáky ze standardních škol. Do
výzkumu bylo zařazeno téměř 60 žáků Montessori škol a stejný počet žáků
z běžných škol tvořilo kontrolní skupinu. Výsledek ukázal na značné rozdíly
mezi žáky, které byly patrné především na skupině žáků ve věku 5 let. Žáci
byli testováni v oblasti kognitivních, znalostních, sociálních a behaviorálních
dovedností. Děti z Montessori škol dosahovaly ve všech oblastech testování
lepších výsledků než děti z běžných škol. Takto výrazné rozdíly už u starších
dětí ve věku 12 let pozorovány nebyly, nicméně u starších dětí z Montessori
škol byl ve srovnání s vrstevníky z klasických škol přítomen výraznější smysl
pro spolupráci a lepší schopnost vnímání pocitů ostatních lidí.

Co se týče přístupu k environmentální výchově žáků, snaží se Montes-
sori vzdělávání seznamovat žáky s ekologickými vztahy mezi živou a neživou
přírodou a podněcovat žáky k pozorování těchto vztahů v rámci celých pří-
rodních systémů. Žáci se učí, že vše v přírodě vykazuje známky propojenosti
a na tomto konceptu je postupně vystavěno jejich další environmentální po-
znání. Žáci se dozvídají, jak jejich chování ovlivňuje životní prostředí a jsou
tak vedeni k odpovědnému chování vůči přírodě. Důležitou roli v environmen-
tálním vzdělávání hraje samozřejmě osobní zkušenost dětí s přírodou. Žáci
proto často provádí různá pozorování a výzkumy přímo v přírodě a neomezují
se na teoretickou výuku uvnitř školy (Lewis and Baudains, 2007).

2.5.2 Waldorfské školy
Historie waldorfského vzdělávání je velmi zajímavá a sahá až do roku 1919,
kdy Emil Molt, majitel továrny na výrobu cigaret s názvem Waldorf – Astoria
v německém Stuttgartu, požádal rakouského vědce a pedagoga Rudolfa Stei-
nera, zda by nebyl ochoten založit školu pro děti pracovníků továrny. Steiner
souhlasil pod podmínkou, že škola bude přístupná i pro ostatní děti a bude
naprosto politicky i ekonomicky nezávislá a její řízení bude zcela v rukou pe-
dagogického sboru (Sobo, 2015).

Rozvinul poté nový koncept vzdělávání, které je dnes známo pod názvem
waldorfské. Vzdělávání rozdělil na tři fáze – na fázi raného dětství, středního
dětství a dospívání. Hlavní charakteristikou raného dětství je potřeba propo-
jení učení se smyslovým vnímáním a imitací, střední dětství je charakteri-
zováno představivostí a nakonec dospívání můžeme vyjádřit jako poznávání
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již poznaného v novém světle a toto období charakterizuje velká nezávislost
(Barnes, 1991).

Waldorfské školství se vyznačuje výukou, která není členěna na jednotlivé
předměty a hodiny, ale v rámci které se studenti po dlouhou dobu zabývají
jedním tématem hlouběji. Velký důraz je kladen také na vytvoření silného
vztahu mezi žáky a učitelem (Barnes, 1991). Takový vztah podle Sliwka (2008)
umožňuje učiteli lépe reagovat na vzdělávací i emocionální potřeby každého
dítěte. Třídní učitel často učí stejnou skupinu dětí celých osm let a tráví se
třídou určitý čas každý den. V tomto můžeme vidět rozdíl například oproti
Montessori vzdělávání, ve kterém je úloha učitele spíše nepřímá. V případě
Montessori školství je, spíše než přímé výchovné a vzdělávací působení na žáka,
úkolem učitele zajišťovat pro žáky stimulující učební prostředí a připravovat
pro ně učební materiály a pomůcky.

Ve waldorfských školách se, stejně jako ve většině jiných alternativních
škol, nesetkáme s tradičním uspořádáním prostoru ve školní třídě a ve zvý-
šené míře se zde dbá na estetickou stránku daného učebního prostředí. Wal-
dorfská školní architektura se vyznačuje přírodními prvky a často se setkáme
s výskytem nejrůznějších zaoblených tvarů (Sliwka, 2008).

Barnes (1991) tvrdí, že když mají děti možnost propojit nové informace
s prožitkem a získat tak vlastní zkušenost, jsou do procesu učení mnohem
lépe zapojeny a získávají pocit, že se na svém učení výrazně více podílejí.
Učení ve waldorfských školách je přesně takto koncipováno. Ač existuje mnoho
stovek waldorfských škol, žádná z nich není úplně stejná, každá ze škol je svým
přístupem jedinečná.

Jak uvádí Sliwka (2008), výuka ve waldorfských školách se snaží o pro-
pojení praktických, uměleckých a intelektuálních dovedností. Sobo (2015) po-
pisuje, že náročná analytická práce je ve waldorfských školách posunuta do
pozdějšího věku. U mladších dětí je poznávání propojováno s pohybem a je
při něm dbáno na zdravý růst a vývoj. Příliš brzké zařazování analytického
myšlení a učení se znalostem omezuje studenty v jejich přirozeně pružném vý-
voji. Učení se znalostem s sebou totiž podle Steinera a zastánců waldorfského
vzdělávání nese riziko strnulosti, statického přijímání a ukládání do paměti
bez vlastního aktivního přístupu.

Waldorfský přístup se snaží dbát nejen na vzdělávání, ale také na jeho pro-
vázanost s duchovní podstatou bytí a neopomíjí ani stránku fyzického zdraví.
Zastánci waldorfského vzdělávání tvrdí, že přístup učitelů v rámci tohoto vzdě-
lávání je salutogenní a to hlavně z toho důvodu, že je zde dbáno na přirozený
pohyb všech žáků (Sobo, 2015). Jak popisuje Barnes (1991), waldorfští učitelé
věří, že je zapotřebí na žáky pohlížet jako na celistvé bytosti a není možné
opomíjet jejich vývoj v žádné z oblastí. Tuto myšlenku učitelé vyjadřují větou,
že vzdělávání není pouze o mozku, ale také o srdci.

K otázkám týkajícím se environmentálních postojů žáků waldorfských škol
se zmiňuje ve svém článku Gidley (1998). Uvádí v něm, že waldorfští žáci, kteří
byli dotazováni na důležitost některých témat ve výuce, řadili environmentální
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témata na první místa důležitosti a téměř všichni dotázaní měli zájem o probí-
rání těchto témat ve škole. Žáci projevovali velký zájem dozvědět se o možných
způsobech snižování zátěže na životní prostředí a řešení ekologických problémů
světa (Gidley, 1998). Waldorfské školy se podobně jako Montessori školy snaží
zprostředkovat žákům co nejvíce osobních zážitků s přírodou a okolním pro-
středím. K tomuto účelu slouží v mnoha waldorfských školách zahrady a pří-
rodní pozemky, které školy využívají jako jakési přírodní učebny (Malone and
Tranter, 2003).

2.5.3 Lesní školy
Lesní školy jsou založeny na výuce v přírodním (nejlépe přímo v lesním) pro-
středí a snaží se dětem zprostředkovat možnost, aby se podílely na svém vlast-
ním učení. V rámci výuky na lesních školách mohou děti přirozeně zakusit
existenci rizika pohybu v přírodě, mají možnost volit a plánovat svá rozhod-
nutí a iniciovat své vlastní vzdělávání (Slade et al., 2013). Koncept lesních škol
se začal rozvíjet již před několika desetiletími ve Skandinávii. Oficiální zmínky
o tomto typu školství však přišly ze Spojeného království skrze zaměstnance
a studenty z jedné z místních univerzit, kteří s byli tímto výukovým koncep-
tem seznámeni během svého pobytu v Dánsku v roce 1993 (Maynard, 2007).
Jak píše ve své vědecké publikaci Slade et al. (2013), v kontextu ke snižující
se propojenosti s přírodním prostředím a přírodou obecně, mohou lesní školky
a školy v tomto ohledu znamenat pro budoucí generace významnou pozitivní
změnu a mohou našim dětem poskytnout neocenitelné zkušenosti.

Děti navštěvují lesní školu po celý školní rok a celý čas, dokonce i v nepříliš
příznivém počasí, tráví venku. To jim dává možnost zažívat venkovní prostředí
ve všech ročních obdobích. Děti jsou v takových školách povzbuzovány svými
učiteli ke zkoumání a ke hrám v přírodním prostředí (Maynard, 2007; Turtle
et al., 2015). Primárním cílem lesních škol je podporovat v dětech vývoj zdra-
vého sebevědomí a nezávislosti. Sekundárním cílem těchto škol je vypěstovat
v dětech vztah k životnímu prostředí a přírodě natolik, aby v budoucnu měly
samy zájem o životní prostředí pečovat a respektovat jej (Maynard, 2007).

Turtle et al. (2015) uvádí, že vlivem pohybu ve venkovním prostředí do-
chází u žáků lesních škol k rozvoji motorických dovedností. U žáků těchto škol
můžeme také sledovat vyšší stupeň znalostí, porozumění životnímu prostředí
a s tím spojený větší zájem o toto téma. To potvrzuje několik dalších studií,
ve kterých bylo dokázáno, že pozitivní zkušenosti z přírodního prostředí mo-
hou mít vliv na vývoj citlivosti a pocitu zodpovědnosti ve vztahu k tomuto
prostředí (Maynard, 2007; Ridgers et al., 2012; Turtle et al., 2015).

2.6 Ekoškoly
Program Ekoškola je zajišťován mezinárodní neziskovou organizací FEE (Foun-
dation for Environmental Education) a počátky jeho existence můžeme vysle-
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dovat již v roce 1994. Důvodem vzniku tohoto programu byl Summit Země
konaný v roce 1992 v Riu de Janeiro a jeho cílem bylo zapojení mladých lidí
do procesu hledání východisek pro udržitelný rozvoj (Činčera, 2008; Pirrie
et al., 2006). Projekt se nejprve rozšířil v Evropě, ale díky podpoře UNEP
a Evropské komise, se dostal i do ostatních zemí světa – například do Afriky,
Latinské Ameriky, Oceánie nebo východní Asie (Činčera, 2008).

Na webových stránkách věnovaných Ekoškolám v České republice, se mů-
žeme dočíst, že v nynější době je do projektu zapojeno celkem 67 zemí na 6
kontinentech a celkový počet žáků zapojených do programu Ekoškola, čítá 16
milionů. Celkem se projektu účastní 49 000 škol a jedná se o největší vzdělá-
vací program pro školy na světě. U nás v České republice je v současnosti do
programu zapojeno celkem 400 škol (Ekoškola, 2018).

Program je v České republice určen všem třem stupňům vzdělávání a za-
pojit se tedy mohou nejen základní, ale i střední školy. O koordinaci projektu
se v naší zemi stará sdružení Tereza (Činčera, 2008).

Hlavním posláním programu je podnítit v žácích zájem o porozumění en-
vironmentálním problémům současného světa. To vše se děje skrze nejrůznější
aktivity a práci ve třídě nebo na školních a komunitních akcích. Žáci jsou
především vedeni k vědomému snižování environmentálního dopadu školy na
životní prostředí. Součástí metodiky je sedm kroků, jimiž se žáci spolu se svými
pedagogy a koordinátory projektu řídí a inspirují při snižování environmen-
tálního dopadu své školy. Až poté, co škola těchto sedm kroků, obsahujících
nejrůznější kritéria, úspěšně splní, může zažádat o udělení titulu Ekoškola,
který platí po dobu dvou let. To, zda škola všechna kritéria řádně splňuje, je
posouzeno pomocí odborného auditu (Činčera, 2008).

V roce 2001 byl v Irsku uskutečněn výzkum srovnávající žáky škol, které
se zapojily do projektu Ekoškola. Školy byly rozřazeny celkem do tří skupin
podle délky své účasti v programu, přičemž poslední skupinu tvořily pouze
školy, které již získaly speciální ocenění Zelená vlajka, které je v projektu udě-
lováno školám, které splní všechny podmínky programu. Údaj ve studii uvádí,
že k roku, kdy byla studie prováděna, bylo do programu Ekoškola zapojeno
v Irsku přes 800 základních a středních škol. Z tohoto počtu program úspěšně
dokončilo a získalo zmíněnou Zelenou vlajku celkem 48 škol (O’Mahony and
Fitzgerald, 2001).

Do studie bylo zapojeno 47 škol s různě dlouhou dobou účasti v programu,
které navštěvovalo více než 5 tisíc žáků. Vědci se ve studii zaměřili například
na porovnání produkce odpadu Ekoškol a ostatních škol, přičemž výzkum
ukázal, že výrazně méně odpadu produkovaly oceněné školy a více odpadu
školy, které byly do programu zapojeny teprve krátkou dobu. Rozdíly přitom
nebyly zanedbatelné, protože rozdíl mezi nejhorší a nejlepší skupinou škol do-
sahoval až 45 % produkce odpadu na jednotlivce. Výzkum měl i druhou část,
ve které bylo cílem porovnat environmentální uvědomění žáků jednotlivých
skupin škol. Do této části studie se zapojilo 17 škol oceněných Zelenou vlaj-
kou a 19 škol, které do programu Ekoškola nebyly vůbec zapojeny. V každé
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skupině bylo 654 žáků ve věku 10–13 let. Obě skupiny byly testovány znalost-
ním testem, ve kterém byly jejich výsledky téměř srovnatelné. V čem ale žáci
oceněných Ekoškol dosáhli lepších výsledků, bylo jejich pro-environmentální
chování, na které byly ve výzkumu dotazováni pomocí dotazníků (O’Mahony
and Fitzgerald, 2001).

Studie, kterou vedla v Turecku Ozsoy et al. (2012) byla zaměřena na srov-
návání environmentální gramotnosti dětí z Ekoškoly a z běžné základní školy,
která do tohoto programu zapojena nebyla. Pro účely studie byli žáci roz-
děleni do dvou skupin podle toho, jakou školu navštěvovali. Experimentální
skupinu tvořilo 156 žáků Ekoškoly a kontrolní skupinu tvořilo 160 žáků běžné
základní školy. Všichni žáci vybraní do studie, byli žáci druhého stupně. En-
vironmentální gramotnost byla zjišťována pomocí dotazníku, který obsaho-
val 45 uzavřených otázek. Otázky však nezjišťovaly pouze teoretické znalosti,
ale žáci byli tázáni i na své postoje, obavy a chování ve vztahu k životnímu
prostředí a své odpovědi uváděli do dotazníku pomocí Likertovy škály. Žáci
Ekoškoly dosáhli průměrně lepších výsledků než žáci kontrolní skupiny. Podle
Sibel Ozsoy bylo pravděpodobné, že výsledky žáků z Ekoškol budou lepší. Mezi
jeden z hlavních důvodů řadí skutečnost, že žáci Ekoškol se otázkám týkají-
cím se životního prostředí a jeho ochrany věnují v celé řadě předmětů a škola
se žáky snaží zapojovat do nejrůznějších environmentálních projektů. Oproti
tomu žáci běžných škol se s environmentálními tématy setkávají většinou jen
v přírodovědných předmětech.

Stejnému tématu se věnovali ve své studii i Krnel and Naglic (2009).
Svou studii prováděli ve Slovinsku a taktéž porovnávali žáky Ekoškol a běž-
ných základních škol, přičemž statisticky významných rozdílů si všimli pouze
v případě environmentálních znalostí. V těch dosahovali lepších výsledků žáci
Ekoškol. V ostatních kategoriích, na které se zaměřovali, a do kterých patřilo
především pro-environmentální chování a postoje žáků, byly výsledky obou
skupin téměř srovnatelné. Autoři studie se také zamýšlejí nad výsledky a zdů-
razňují, že i mezi samotnými Ekoškolami mohou být značné rozdíly v přístupu
k zařazování environmentální výchovy do výuky. Pouze určitá část Ekoškol
zařazuje environmentální témata do osnov mnoha dalších předmětů, které žáci
navštěvují. A ač je většina Ekoškol zapojena do environmentálních projektů,
povaha těchto projektů se může značně lišit. Některé projekty se vyznačují vel-
kou mírou vedení samotnými učiteli a žáci, kteří mohou být pouhými účastníky
již předem připraveného projektu, při nich mnohem méně zapojují své vlastní
kritické myšlení. Žáci pak necítí dostatečnou míru participace a vlastní zodpo-
vědnosti, což může být důvodem, proč ne všechny Ekoškoly podnítí v žácích
změny jejich skutečného přístupu k ochraně životního prostředí.

Obdobnou výzkumnou otázkou se zabývala i česká studie, ve které bylo
cílem porovnat environmentální uvědomění 1219 žáků Ekoškol a běžných škol.
Co se týče žáků Ekoškol, do studie byli vybráni pouze žáci patřící do tzv. eko-
týmu. Tento tým je sestaven z žáků, učitelů a dalších pracovníků Ekoškoly
a má hlavní slovo při plánování a realizaci školních environmentálních aktivit.
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Žáci zapojení do studie vyplňovali webový dotazník, který se věnoval tématům
snižování ekologické stopy v oblasti spotřeby vody a energie v domácnostech.
Zjišťovány byly jak znalosti žáků, tak jejich chování ve vztahu k těmto té-
matům. V dotazníku byli účastníci přizváni k řešení simulované situace dvou
rodin, kterým měli za úkol pomoci snížit jejich ekologickou stopu. Za jednotlivé
kroky řešení byli účastníci bodováni. Průměrně vyšších bodových hodnocení
dosáhli žáci Ekoškol a rozdíl byl zpozorován také mezi děvčaty a chlapci. Dívky
dosahovaly lepších výsledků než chlapci. Výsledky v testu pozitivně korelovaly
s úrovní vnímané účasti v rozhodovacím procesu a taktéž se vztahem ke škole
(Činčera and Krajhanzl, 2013).
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Kapitola 3
Environmentální výchova na

školách

Podle jedné z definic, které zazněly na mezinárodní konferenci v Tbilisi ko-
nané v roce 1977, je hlavním úkolem environmentální výchovy vytvoření no-
vých vzorců chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku ve vztahu
k ochraně životního prostředí. Prostředky, které by k tomu měly sloužit,
jsou například nejrůznější výchovně-vzdělávací programy rozvíjející environ-
mentální uvědomění a motivující k odpovědnému environmentálnímu chování
(Činčera, 2013).

Environmentální výchova u žáků rozvíjí pozitivní vztah k přírodě, přináší
znalosti v oblasti životního prostředí a vede žáky k ohleduplnému environ-
mentálnímu chování. Poukazuje především na nutnost toho, aby vztah člověka
k přírodě nebyl pouze antropocentrický (Li and Lang, 2015).

Hlavní zlom v zavedení environmentální výchovy do škol znamenal rok 1972,
kdy Stockholmská deklarace zařadila rozvoj environmentálního vzdělávání
mezi nejdůležitější cíle udržitelného rozvoje. Od této doby UNESCO a UNEP
podporuje školy po celém světě v rozvoji environmentální výchovy, usiluje o je-
jich zapojování do nejrůznějších environmentálních projektů, poskytuje ško-
lám výukové materiály, snaží se zvyšovat jejich informovanost v tomto ohledu
a pozitivně ovlivňovat postoje žáků k životnímu prostředí (Li and Lang, 2015).

V rámci environmentální výchovy by žáci měli být motivováni k odpověd-
nému chování k životnímu prostředí, ale konečné rozhodnutí musí být pone-
cháno na nich samotných. Hlavním cílem tedy není formovat u žáků specifické
vzorce chování, ale spíše v nich pěstovat tzv. akční kompetence, tedy určitý
zájem zapojovat se v budoucnosti do environmentální problematiky (Činčera,
2013).
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3. Environmentální výchova na školách

3.1 Historie environmentální výchovy
Přestože slova „environmentální“ a „výchova“ nebyla používána ve vzájemné
souvislosti až do poloviny 60. let 20. století, vývoj samotného enviromentálního
vzdělávání významně ovlivnily již některé osobnosti 18. a 19. století. Patřili
mezi ně myslitelé, spisovatelé a pedagogové, z nichž se mezi nejvýznamnější
zařadili Goethe, Rousseau, Humboldt, Haeckel, Froebel, Dewey a Montessori
(Palmer, 2002).

V roce 1762 Jean-Jacques Rousseau vydává knihu „Emil, aneb o výchově“,
edukačně filozofické dílo psané ve formě románu. V tomto díle uvádí, že vzdě-
lání by mělo zahrnovat zaměření na životní prostředí, dále tvrdí, že jedna
z hlavních věcí, kterou učitel musí udělat, je dávat žákům příležitosti k samo-
statnému vzdělávání a také v knize diskutuje o fázích lidského vývoje a jejich
důsledcích pro výuku a vzdělávání (McCrea, 2006).

Montessori a Dewey přikládali velkou důležitost takovému způsobu výuky,
při kterém mají děti přímé zkušenosti s přírodou, přírodními jevy a materiály
(Davis, 1998; Torquati et al., 2013). Tvrdili, že rozvoj dětí je těmito zkuše-
nostmi výrazně posílen, děti se učí snáze a rychleji. Byli také přesvědčeni, že
takováto kvalitní výuka v raném dětství ovlivňuje budoucí environmentální
smýšlení těchto dětí v dospělosti. Děti, které se při výuce více setkávaly s pří-
rodou, častěji vyhledávaly kontakt s přírodou i v dospělosti a měly kladný
postoj k ochraně životního prostředí. Toto podporuje přesvědčení, že dětský
kontakt s přírodou je důležitý a poskytuje silný základ pro budování udržitel-
ných vztahů mezi lidmi a přírodou (Davis, 1998).

Zatímco tito průkopníci jednoznačně přispěli k myšlence důležitosti zájmu
o životní prostředí a praxi v oblasti ochrany životního prostředí, mnozí vědci
(např. S. Sterling) za zakladatele environmentálního vzdělávání ve Velké Bri-
tánii označují skotského profesora botaniky a také člověka, který se zabýval
územním a krajinným plánováním, sira Patricka Geddesa (1854–1933). Právě
on je považován mnoha odborníky za člověka, který si jako první uvědomil
toto důležité spojení mezi kvalitou životního prostředí a kvalitou vzdělávání
– environmentální výchovy. Geddes vymyslel a propagoval názorné metody,
které přivedly studenty do přímého kontaktu s jejich okolním životním pro-
středím. Střediskem jeho práce se stala vyhlídková věž v Edinburghu, kterou
otevřel v roce 1892, a právě zde vytvořil metody ”Občanského a regionál-
ního průzkumu”s inovativními myšlenkami a metodami terénního průzkumu
(Palmer, 2002).

Termín „environmentální výchova“ byl údajně poprvé použit v Paříži v roce
1948 Thomasem Pritchardem na schůzi Mezinárodní unie pro ochranu přírody
a přírodních zdrojů (Union for the Conservation of Nature and Natural Re-
sources – IUCN). První prokazatelně zaznamenané použití výrazu ”environ-
mentální výchova”lze vysledovat na konferenci, která se konala v roce 1965 na
Keele University v Staffordshire ve Velké Británii za účelem zkoumání ochrany
přírody a jejích důsledků pro vzdělávání. Tato konference byla pro Spojené
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království významná tím, že se jednalo o první příležitost, při které se setkali
pedagogové a ochránci přírody a vedla k založení Rady pro environmentální
vzdělávání (Council for Environmental Education – CEE). Rada pro environ-
mentální vzdělávání byla založena jako sdružení pro organizace zapojené do
vzdělávání v oblasti životního prostředí a měla tři obecné cíle: podporovat
rozvoj environmentální výchovy v praktické i teoretické rovině, propagovat
koncepci environmentální výchovy a usnadnit její uplatnění ve všech sférách
vzdělávání a sledovat pokrok v oblasti environmentální výchovy a hodnotit
její účinnost (Palmer, 2002).

3.2 Vhodný věk pro zařazení environmentální
výchovy

Bavorská studie vedená Liefländer (2015) se zaměřovala na zjišťování efekti-
vity environmentální výchovy u žáků ve věku 9–13 let a jejím hlavním cílem
bylo podrobně prozkoumat, jak jsou jednotlivá environmentální témata žáky
v tomto věku vnímána. Ve výzkumu si kladla za cíl nalézt co nejvhodnější
strukturu výuky jednotlivých témat tak, aby co nejlépe odpovídala vyspělosti
žáků. Věkové rozmezí vybraných účastníků bylo zvoleno na základě poznatků
v oblasti vývojové psychologie. Ve věku kolem 11 let můžeme očekávat, že děti
ve svém rozvoji přechází do pokročilejší etapy vývoje. To, v jaké fázi vývoje se
žáci nachází, je potřeba brát v potaz, kdykoliv se rozhodujeme o zařazení urči-
tých vzdělávacích aktivit. Teprve tehdy může dojít k adekvátnímu pochopení
a spolupráci ze strany žáků.

V rámci studie bylo 200 dětí rozděleno do dvou skupin. První skupinu
tvořily děti ve věku 9–11 let a druhou skupinu děti ve věku 11–13 let a obě
skupiny pak absolvovaly krátkodobý program environmentální výchovy. Vý-
sledkem studie bylo zjištění, že na obě skupiny měl program v krátkodobém
horizontu obdobný vliv, z dlouhodobějšího hlediska pozitivní vliv přetrval déle
u mladších účastníků. Obecné závěry studie ukázaly na důležitost zvážení
vhodného věku žáků pro zavedení environmentální výchovy. Zatímco ve věku
mezi 9–11 lety, je vhodné u dětí zvyšovat povědomí o přírodě a vhodném
chování k životnímu prostředí, u starších žáků je pak vhodné se zaměřovat
na složitější environmentální témata a budování jejich postojů k nejrůznějším
problémům týkajících se ochrany životního prostředí (Liefländer, 2015).

Studie, kterou vedli Li and Lang (2015) v Číně se zaměřovala na zkoumání
vztahu k životnímu prostředí u žáků z 6. tříd. Studie měla za cíl prozkoumat
vliv školy a rodičů na tento vztah. Žáci byli vybráni z tzv. Zelených škol, které
musí splňovat určité normy školního environmentálního managementu. Čín-
ské děti jsou zvyklé podřizovat svůj život rodině, názorům a postojům svých
rodičů a jsou proto svými rodiči ovlivňovány v mnoha oblastech. Jak výzkum
ukázal, nejinak je tomu i v případě jejich vztahu k životnímu prostředí. Ve
studii se navíc ukázalo, že čím vyšší vzdělání rodičů, tím větší existoval zá-
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jem o ochranu životního prostředí v celé rodině. Výzkum však ukázal i značný
vliv školy na tento vztah. Ukázalo se totiž, že mnoho žáků prokazovalo větší
pro-environmentální chování a uvědomění než jejich rodiče. Tento fakt můžeme
pozorovat v dnešní době stále častěji. Environmentální vzdělávání a informace
v této oblasti jsou pro mladší generaci dostupnější, než byly pro generaci jejich
rodičů, a mají na budování postojů k životnímu prostředí značný vliv.

Obecně můžeme jen těžko určit, jaký věk je pro výuku environmentální
výchovy nejvhodnější. Pokud je však výuka přizpůsobena věku, dá se říci,
že nikdy není na její zařazení brzy. Nejmladší děti se například mohou učit
ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí skrze vlastní prožitky a zážitky
přímo v přírodě. Úkolem rodičů a učitelů je v tomto raném období dětem co
nejvíce zprostředkovávat kontakt s přírodou, protože děti se v tomto období
nejvíce učí pomocí smyslů a vlastních prožitků. Již u předškolních dětí je tedy
určitě vhodné zařazovat do programu co nejvíce činností v přírodě. Environ-
mentální vzdělávání v nízkém věku by mělo být založeno především na určitém
pocitu obdivu k přírodě a radosti z objevování okolního světa (Wilson, 1996).

Mackey (2012) ve své studii přiklání k názoru, že již dětem v nízkém věku
je vhodné dát možnost zapojovat se do rozhodování, která ovlivňují jejich
život, včetně těch, která se týkají udržitelnosti a životního prostředí. Tato
možnost spolurozhodování přispívá v budoucnu k jejich účelnému jednání
v těchto oblastech. Mezinárodní setkání UNESCO konané ve švédském Göte-
borgu v roce 2007 věnované tématu participace dětí na udržitelném rozvoji
bylo zdůrazněno, že environmentální vzdělávání musí u dětí začít jich v raném
věku. V dětství jsou totiž položeny důležité základy pro budoucí smýšlení. Au-
tor však v článku současně upozorňuje, že nemá docházet k zatěžování dětí
globálními environmentálními problémy, ale je zapotřebí je s danou tématikou
seznamovat citlivě s ohledem k jejich věku. Jestliže jsou návrhy a nápady dětí
pro zlepšení vyslyšeny a dospělí s nimi umí dobře pracovat, mají děti dosta-
tečný pocit participace na udržitelném rozvoji a mají větší touhu se podílet
na rozhodování i v budoucnu.

3.3 Přístupy k výuce environmentální výchovy
Přístup jednotlivých škol k environmentální výchově je mnohdy velmi od-
lišný. Jeronen et al. (2009) vedli výzkum ve více než dvou desítkách finských
přírodních škol (Nature Schools), ve kterých při tvorbě výukových plánů en-
vironmentální výchovy vycházejí z poznatků, které přinesly některé předchozí
studie (např. Bögeholz (2006)), a to sice, že zkušenosti z dětství v oblasti
ochrany životního prostředí mají významný vliv na postoj k těmto tématům
i v dospělosti. Tyto školy dále předpokládají, že dlouhodobé přírodovědné
vzdělávání zvyšuje u žáků zájem o přírodu a rozvíjí jejich sociální dovednosti
ve vztahu k přírodě a z toho důvodu se snaží při výuce environmentálních
témat dbát právě na tyto aspekty. Velmi často se v těchto školách můžeme
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setkat s výukou environmentální výchovy prostřednictvím naučných výletů
a vycházek do přírody. Neméně zastoupené ve výuce jsou hry zaměřené na
environmentální témata, vypracovávání drobných výzkumných zpráv z oblasti
ochrany životního prostředí, divadelní hry a další metody zážitkového učení.
Přírodní školy ve Finsku zdůrazňují důležitost pěstování vřelého vztahu žáků
k životnímu prostředí prostřednictvím individuálních prožitků.

Tento přístup k výuce environmentální výchovy se ukazuje jako efektivní
nejen v této studii, ale za velmi přínosný jej považují i vědci zapojení do pol-
ské studie, kterou vedla Gola (2017) a v rámci které zkoumala polské učebnice
a jejich dopad na kvalitu výuky environmentální výchovy. Do studie přizvala
odborníky, kteří se vyjadřovali k jednotlivým metodám výuky environmen-
tální výchovy a právě oni poukazovali na důležitost přímého kontaktu žáků
s okolní přírodou. Doporučovali zařazovat do environmentální výuky co nej-
více venkovních aktivit a pozorování. Jedině přímý kontakt s přírodou podle
nich umožní žákům poznat její důležitost a krásu a naučit je respektu k život-
nímu prostředí.

Důležitost kontaktu s okolním prostředím v rámci environmentální vý-
chovy zdůrazňují ve své studii také Rios and Menezes (2017). Mnohé problémy
a hrozby si totiž děti neuvědomují, dokud s nimi nepřijdou do styku. Tento
fakt patří mezi zásadní překážky ve výuce environmentální výchovy přede-
vším u dětí z městského prostředí, které jsou od vnějšího prostředí a přírody
mnohem více izolovány. Jestliže pro děti bude „divoká“ příroda představovat
něco exotického nebo dokonce nebezpečného, zajisté to bude mít důsledky na
jejich budoucí vztah k přírodě, životnímu prostředí a jejich ochraně.

Alternativní školy, které se zúčastnily výzkumu (Waldorf, Ekoškoly, lesní
školy) v Portugalsku, dbají na to, aby žáci mohli zasahovat do výuky a mohli
projevovat vlastní iniciativu. Dalším důležitým znakem těchto škol je jejich
smysl pro komunitu. Nejen žáci, učitelé a zaměstnanci školy, ale také například
rodiny žáků se často zapojují do dění v těchto školách. Zapojení žáků do
výuky, důraz na vlastní prožitek a budování dobrých vztahů v komunitě jsou
možná zcela zásadní aspekty, které pomáhají v žácích pěstovat silné pouto
k životnímu prostředí a zvyšují jejich environmentální uvědomění (Rios and
Menezes, 2017).

3.4 Vývoj environmentální výchovy u nás
Vývoj výchovy k ochraně přírody byl v někdejším Československu násilně pře-
rušen po roce 1948. Pozvolný návrat environmentální výchovy nastal až v 70.
letech a zasadilo se o něj několik volnočasových organizací (např. Hnutí Bron-
tosaurus, Český svaz ochránců přírody). V oblasti formálního vzdělávání se
pak environmentální výchova začala vyskytovat až v 80. letech především zá-
sluhou D. Kvasničkové, E. Liškové a dalších osobností. Po roce 1989 u nás
došlo k velkému rozvoji environmentální výchovy a vzniku nejrůznějších stře-
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disek ekologické výchovy, která nabízela a dodnes nabízí své programy envi-
ronmentální výchovy školám. Kvůli nedostatečné propojenosti se zahraničím
a tamějšími studiemi na poli environmentální výchovy však chyběl programům
zpočátku dostatečný odborný základ (Činčera, 2013).

V nynější době patří environmentální výchova mezi tzv. průřezová témata
v Rámcovém vzdělávacím programu. Průřezová témata mohou být vzděláva-
cími institucemi uchopena s určitou mírou flexibility a jejich realizace se proto
liší ať už mezi jednotlivými školami nebo přímo mezi jednotlivými vyučujícími
(Činčera, 2013).

Ke konkrétnějšímu uchopení tématu slouží učitelům soubor doporučených
očekávaných výstupů (DOV), který upřesňuje a vykládá jednotlivé kompe-
tence, které má environmentální výchova rozvíjet (Činčera, 2011). Na koncepci
environmentální výchovy se v českých školách podílí koordinátor environmen-
tální výchovy. Ten kromě zajišťování nejrůznějších environmentálních aktivit
pomáhá učitelům zařadit prvky environmentální výchovy do výuky různých
předmětů. Koordinátory se obvykle stávají učitelé přírodovědných předmětů,
kteří projdou speciálním výcvikem v centrech environmentální výchovy (Peter
et al., 2017).
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Kapitola 4
Budování vztahu k přírodě

Vzdělávání můžeme považovat za hlavní nástroj ke zlepšení udržitelného roz-
voje společnosti. Zkoumání vztahu člověka k přírodě je pro tvorbu nových
pedagogických přístupů a postupů velmi důležité. V případě, že porozumíme,
jakou roli hraje budování vztahu dětí k přírodě ve vztahu k jejich budoucímu
respektu k životnímu prostředí, budeme moci poznatky uvést do vzdělávací
praxe co nejdříve, například již u dětí předškolního věku (Ärlemalm-Hagsér,
2013).

O’Brien and Murray (2007) se ve své práci, v souvislosti s prohlubováním
vztahu k přírodě u dětí útlého věku, zmiňují o tzv. hypotéze biofilie. Podle této
hypotézy má člověk vrozenou afinitu k přírodě a s tím spojenou přirozenou
potřebu o tento vztah s přírodou pečovat. Vztah k přírodě je prohlubován
skrze osobní zkušenosti a prožitky, které je vhodné zprostředkovat dětem již
od útlého věku a docílit tak toho, aby měla příroda v jejich životě své místo.
Vybudování pozitivního vztahu k přírodě u dětí je předpokladem pro jejich
budoucí respekt k přírodě a přirozené potřeby chránit životního prostředí.

White (2004) uvádí, že příroda má prokazatelně pozitivní vliv na psy-
chickou i fyzickou pohodu dospělých lidí. Vzhledem k ještě větší vnímavosti
a plasticitě u dětí nás nepřekvapí, že pozitivní vliv má příroda i na ně. Kon-
takt s přírodou například zlepšuje kognitivní vývoj dětí a hry v přírodním
prostředí v dětech podněcují kreativitu a eliminují protispolečenské chování.
S tímto pohledem souhlasí i Bell and Dyment (2008), kteří ve své práci popi-
sují, že pravidelný kontakt s přírodou je základním prvkem pro zdravý vývoj
dětí. Pobyt v přírodě má za následek zvyšování odolnosti dětí a může výrazně
zlepšit i jejich schopnost učení. Děti, u kterých je pěstován pozitivní vztah
k přírodě, mívají taktéž lepší vztahy s ostatními lidmi. O’Brien and Murray
(2007) uvádí, že děti, které byly zvyklé být v dětství v pravidelném kontaktu
s přírodou, tento kontakt vyhledávají i v dospělosti.

Anatomicky moderní člověk (Homo sapiens) se vyvíjel v jakési sounále-
žitosti s přírodou po celou dobu své existence a život člověka ve městech,
která jsou od přírody často velmi vzdálená, je otázkou nedávné historie. Dříve
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si děti zcela běžně hrály v přírodě, běhaly venku v lesích, lezly po stromech
nebo si hrály poblíž přírodních vodních ploch a toků. A i ve chvíli, kdy již do-
cházelo ke značné urbanizaci, stále byla znát touha dětí objevovat nepoznaný
svět v okolí a většinu svého volného času trávit venku. K dispozici neměly
tolik volné přírody, ale vyrážely ven alespoň do parků, na dětská hřiště nebo
jen tak do ulic města. Životy dnešních dětí jsou však již odlišné a kontakt dětí
s přírodou je kvůli mnoha faktorům omezen. Rodiče se například bojí pouštět
své děti samotné ven a vybírají pro ně raději různé bezpečné zájmové aktivity,
které by je navíc s ohledem k budoucímu uplatnění vhodně rozvíjely (White,
2004). Stejně tak Gundersen et al. (2016) uvádí, že na omezení pohybu dětí
v přírodě mají často vliv samotní rodiče, kteří se obávají o bezpečnost svých
potomků.

Gundersen et al. (2016) upozorňují také na skutečnost, že příroda je dosti
nejednoznačný pojem. Pro děti vyrůstající ve velkých městech může přírodu
představovat i pár květin v parku nebo na zahrádce u domu, děti vyrůsta-
jící v příměstských oblastech nebo mimo silně obydlené oblasti si pod tímto
pojmem představí možná spíše lesy, louky a jiné přirozené přírodní areály.

Dyment (2005) se ve své práci zamýšlí také nad úbytkem outdoorových
aktivit, do kterých se děti mohou zapojit v rámci školní výuky. Příkladem
může být Velká Británie, kde byl pozorován značný úbytek až téměř vymizení
terénních aktivit, které byly dříve běžnou součástí přírodních věd ve školách.
Obdobná situace nastala například také v Kanadě, kde byl dokonce předmět
environmentálních věd, v rámci něhož studenti podnikali aktivity a pozoro-
vání v přírodě, vyřazen z kurikulárních dokumentů. Případů, kdy došlo k eli-
minaci venkovního učení, existuje bohužel mnoho. Důvodem jsou často obavy
o zdraví a bezpečnost studentů při pohybu ve venkovním prostředí, nejistota
učitele ohledně znalostí okolní přírody a především také nedostatek času pro
nadstandardní metody a formy výuky.

Venkovní výuka může mít mnoho podob, od prostého přesunutí vyučování
do venkovních prostor až po podnikání nejrůznější terénních cvičení a vychá-
zek nebo realizace rozmanitých outdoorových projektů. Úbytek těchto venkov-
ních aktivit může mít za následek ztrátu mnoha benefitů, které tyto aktivity
provázejí. Studie uvádí, že studenti, kteří měli možnost zapojit se do tako-
výchto venkovních aktivit vykazovali oproti výuce v uzavřených prostorách
zvýšenou schopnost učení a koncentrace. Učitelé u žáků pozorovali obnovení
nadšení pro výuku, rozvoj kreativního myšlení a zlepšení výkonu (Dyment,
2005). A nemusí se jednat pouze o kontakt s přírodou v průběhu vyučování.
Děti, které měly možnost využívat během školní docházky přírodní plochy
k učení a trávení volného času, uváděly, že pociťují přínos tohoto kontaktu
s přírodou v podobě zlepšení nálady. U dětí, jejichž školy dbaly na pravidelný
kontakt s přírodou, bylo pozorováno také větší environmentální uvědomění
(Bell and Dyment, 2008).
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4.1. Environmentální uvědomění

4.1 Environmentální uvědomění
Environmentální uvědomění můžeme definovat jako individuální přesvědčení
o environmentálních aktivitách a problémech, které vyúsťuje v určité behavi-
orální záměry (Çokçaliskan and Çelik, 2017). Z pohledu vědy je environmen-
tální uvědomění součástí kognitivní domény člověka a je předmětem zkoumání
především sociální psychologie. Obecně je uvědomění vytvářeno prostřednic-
tvím pocitů a činností, které se vzájemně ovlivňují. Uvědomění pak můžeme
pozorovat jako změny chování a postojů, ke kterým dochází po získání ur-
čitých informací. Environmentální uvědomění je ovlivněno osobností člověka
a hodnotovým systémem, ve kterém byl člověk vychováván nebo ve kterém
žije v dospělosti (Wihardjo et al., 2017).

Wihardjo et al. (2017) ve své práci nabízí výklad pojmu „environmen-
tální uvědomění“ od různých autorů. Podle Bennetta (1997 citovaný Wihardjo
a kol. 2017) rozhodují o environmentálním uvědomění individuální znalosti,
pocity a tendence člověka. Značnou měrou se na utváření tohoto uvědomění
podílí však také zkušenosti a emocionální spojení s danými tématy vzniklé pro-
střednictvím formálního, neformálního nebo informálního vzdělávání. Podle
Millera (1993 citovaný Wihardjo a kol. 2017) je environmentální uvědomění
je způsob, jak se člověk snaží zachovat přírodu v pořádku a ochránit ji před
vlivy těch, kteří se k ní nechovají zodpovědně. Koncept environmentálního
uvědomění podle něj vychází ze změny pohledu společnosti na životní pro-
středí. Tento nový pohled na životní prostředí je přijímán jako paradigma,
které předpokládá, že přírodní zdroje nejsou nekonečné, lidé a příroda musí
být harmonicky propojeni, každý člověk má odpovědnost za řešení environ-
mentálních problémů a že člověk je součástí přírody, nikoli jejím vládcem.
Toto paradigma v konečném důsledků říká, že pokud člověk zničí přírodu,
zničí nakonec i sám sebe.

Ve vztahu k environmentálnímu uvědomění nemůžeme počítat s tím, že
jedinec bude věnovat pozornost něčemu, čeho si není vědom a o čem nikdy
dříve neslyšel. Znalosti v oblasti životního prostředí a možnosti jeho ochrany
jsou proto základem budoucího pro-environmentálního chování (Çokçaliskan
and Çelik, 2017). Obdobný názor zastává i Wihardjo et al. (2017), který tvrdí,
že pokud chceme v dětech pěstovat environmentální uvědomění, potřebujeme
k tomu environmentální vzdělávání. Mezi hlavní cíle environmentální výchovy
podle něj patří podnícení citlivosti žáků vůči přírodě, porozumění životnímu
prostředí a jeho problémům, uvědomění si důležitosti přispívání k ochraně
životního prostředí a poskytnutí příležitosti k účasti na řešení problémů ži-
votního prostředí. Çokçaliskan and Çelik (2017) navíc dodávají, že je nej-
vhodnější, aby bylo environmentální vzdělávání zahájeno co nejdříve a bylo
zajišťováno nejen rodinou, ale také školou a společností.

Školy hrají v budování environmentálního uvědomění důležitou roli. V ně-
kterých případech mohou navíc hodnoty, které získají žáci ve škole, přijmout
i rodiny žáků. Pokud se dětem dostává vhodného vedení k environmentálnímu
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uvědomění jak ze strany rodičů, tak i ze strany školy, bývá dosahováno nejlep-
ších výsledků. Na environmentální uvědomění dětí má podle výsledků studie
škola i výchova ze strany rodičů obdobně velký vliv (Wihardjo et al., 2017).

Ve studii, kterou vedli Arı and Yılmaz (2017) bylo zjištěno, že středoškol-
ští studenti vykazující větší environmentální uvědomění častěji nakupovali
ekologicky šetrné výrobky a hleděli na tuto vlastnost výrobků častěji než stu-
denti s nižším environmentálním uvědoměním. Dívky zapojené do studie byly
environmentálně uvědomělejší než chlapci a celkově lepšího environmentál-
ního uvědomění dosahovali studenti, kteří měli vzdělanější rodiče. Odhalen
byl v tomto případě především vliv matek, které často dbaly na dopad rodiny
na životní prostředí a vedly k environmentálně šetrnému chování i ostatní
členy rodiny. Otcové se v souvislosti s environmentálními tématy zabývali
především ekonomickými a finančními aspekty. Jistých genderových rozdílů
v oblasti environmentálního uvědomění si ve své studii všimli i Karakaya and
Yilmaz (2017). Při zkoumání učitelů přírodních věd z různých typů turec-
kých škol dosahovaly lepšího environmentálního uvědomění ženy. Hammami
et al. (2017) ve výsledcích studie taktéž uvádí, že dívky vykazovaly větší envi-
ronmentální uvědomění než chlapci a bylo možné vysledovat souvislost mezi
vyšším dosaženým vzděláním matek a větším environmentálním uvědoměním
dětí.

Větší znalosti a povědomí o environmentálních tématech a problémech
vedou ke změně postojů k životnímu prostředí. Tyto znalosti a postoje pak
výrazně ovlivňují chování jedince ve vztahu k životnímu prostředí. Environ-
mentální uvědomění se netýká pouze základních faktických informací o život-
ním prostředí, ale toto uvědomění by v sobě mělo zahrnovat širší povědomí
o environmentálních problémech a dlouhodobých dopadech určitých činností
na životní prostředí (Arı and Yılmaz, 2017). Nedostatek environmentálního
uvědomění dnešní společnosti způsobil již mnoho ekologických škod a stále
způsobuje další ničení životního prostředí. Zlepšení environmentálního uvědo-
mění mladé generace pro nás proto představuje naději na zlepšení této situace
(Wihardjo et al., 2017).

4.2 Vztah k přírodě jako základ environmentálního
uvědomění

Můžeme si všimnout, že hry a aktivity v přírodě mají pozitivní dopad nejen
na rozvoj motorických dovedností a zvýšení duševní pohody dětí, ale také na
jejich environmentální vnímání. Děti pohyb v přírodě přirozeně velmi láká
a přírodnímu prostředí dávají ve většině případů přednost před aktivitami
v prostředí uměle vytvořeném člověkem. Obzvláště přirozená a člověkem ne-
upravená příroda jim totiž poskytuje příležitost uniknout dohledu dospělých
a zažít dobrodružství ve členitém a zajímavém terénu, kde mohou lézt, kopat,
hrabat nebo třeba využívat přírodních materiálů jako stavebních prvků. V ta-
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kovém prostředí mohou děti zažít skutečné propojení s přírodou a díky těmto
zážitkům si k přírodě vybudovat pozitivní vztah (Gundersen et al., 2016).

Interakce s přírodou v raném věku může mít stěžejní vliv na budoucí zájem
o péči a ochranu přírody v dospělosti. Dokonce můžeme vysledovat i určitou
souvislost mezi pozitivními zkušenostmi s přírodou v dětství a pozdějším vý-
běrem povolání v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje
(Chawla, 1998; Ewert et al., 2005). Již předškolní vzdělávání by mělo klást dů-
raz na otázky týkající se životního prostředí a ochrany přírody. Skrze aktivity
by mělo být dětem ukázáno, že i ony jsou součástí přírody a mohou přispívat
k její ochraně. Děti by v předškolním vzdělávání měly získat pozitivní vztah
k přírodě. To, jak dobře se tento vztah podaří u dětí vybudovat samozřejmě
z velké části závisí na tom, jaký vztah mají k přírodě samotní učitelé mateř-
ských škol, jaké jsou jejich znalosti o environmentální výchově a především,
jak dobře dokáží tato témata dětem zprostředkovat. Vedení dětí k respektu
k přírodě je nejlepším možným prostředkem k rozvíjení jejich environmentál-
ního uvědomění (Ärlemalm-Hagsér, 2013).

Zkušenosti s přírodou jsou dnešním dětem často zprostředkovány pomocí
médií a virtuální reality, což může zapříčinit, že děti získají pocit o jakési
exotičnosti veškeré přírody a pocitu, že s takovou skutečností se nemohou
reálně setkat (White, 2004).

Jedním z aspektů environmentálního uvědomění je tzv. environmentální
senzitivita neboli míra citlivosti a vnímavosti vůči problematice životního pro-
středí a potřeba jeho ochrany (Chawla, 1998). Tento jev je v posledních letech
dobře patrný. Jelikož se zviditelnilo mnoho ekologických problémů, narostly
obavy veřejnosti o budoucnost životního prostředí. Lidé se snaží snížit svůj
dopad na životní prostředí a díky tomu se například zvyšuje poptávka po eko-
logických a recyklovaných produktech. Můžeme si všimnout pozitivní korelace
mezi úrovní znalostí o životním prostředí a pro-environmentálním chováním
(Arı and Yılmaz, 2017). Obavy o životní prostředí jsou důležitou hybnou silou
změn k přístupu k jeho ochraně (Wihardjo et al., 2017). Na druhou stranu
Chawla (1998) dodává, že environmentální senzitivita sama o sobě nemusí
postačovat k tomu, aby donutila jedince ke změně jejich chování k životnímu
prostředí.

Nisbet et al. (2009) se obávají, že odpojení člověka od přírodního světa, ke
kterému v moderní společnosti dochází, může vést až k úplnému zničení pla-
nety Země. Ve své studii navrhli speciální stupnici, pomocí níž zjišťovali u 831
účastníků studie jejich propojení s přírodou. Účastníci byli tázáni na otázky
týkající se jejich životního stylu, například jaké kupují potraviny, zda dávají
přednost používání recyklovaných a ekologických výrobků, jestli jsou členy ně-
jaké ekologické organizace nebo kolik času tráví v průměru venku. Výsledky
studie ukazují, že míra sounáležitosti s přírodou a potřeba její ochrany pozi-
tivně koreluje s časem stráveným venku v přírodě. Účastníci, kteří rádi a často
trávili čas v přírodě, vykazovali lepší propojenost s přírodou a měli větší ten-
denci chránit životní prostředí. Přesto i tato studie prokázala, že existuje roz-
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díl mezi pro-environmentální senzitivitou a skutečným pro-environmentálním
chováním. Za pomoci psychologů musíme nadále hledat řešení, jak propast
mezi těmito jevy eliminovat.
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Kapitola 5
Ekologická stopa

Od druhé poloviny 18. století začínají lidé měnit planetu Zemi nebývalou
a především dlouhodobě neudržitelnou rychlostí. V této době dochází k vý-
znamnému nárůstu využívání krajiny a přírodních zdrojů a současně s touto
situací se také zvyšuje produkce odpadu. Nejen, že tato situace přetrvává do
současnosti, ale míra tlaku člověka na životní prostředí se stále zvyšuje (Ho-
ekstra and Wiedmann, 2014).

V této souvislosti můžeme především v posledních dvou desetiletích vy-
sledovat vznik nejrůznějších kvantifikátorů, pomocí kterých je možné dopad
činnosti člověka na životní prostředí alespoň v určité míře změřit. Pomocí
těchto měření můžeme snáze pochopit environmentální změny, ke kterým pů-
sobením člověka dochází a podrobněji zkoumat možné dopady těchto činností
například na biologickou rozmanitost, lidské zdraví nebo ekonomiku (Hoekstra
and Wiedmann, 2014).

Zastřešujícím pojmem mezi kvantifikátory je tzv. ekologická stopa, pomocí
které můžeme změřit potřebu přírodního kapitálu pro určitou lidskou činnost
nebo nároky na život obecně a která v sobě zahrnuje několik dalších složek,
které lze měřit také samostatně (Wackernagel and Galli, 2007).

Mezi složky ekologické stopy patří například půdní stopa, která nahlíží na
půdu jako na zdroj důležitých surovin, uhlíková stopa měřící množství emisí
skleníkových plynů nebo stopa vodní, která měří jednak spotřebu pitné vody
jako zdroje a jednak využití čisté vody k asimilaci odpadu. Pod ekologickou
stopu ale můžeme zařadit také sledování biodiverzity, které měří dopad lidské
činnosti na biologickou rozmanitost (Hoekstra and Wiedmann, 2014).

Hammond (2006) ve své studii poukazuje na důležitost měření ekologické
stopy. To má podle něj značný vliv na tzv. udržitelný rozvoj, tedy rozvoj,
který bere zřetel na životní prostředí, především pak na schopnost regenerace
biosféry. Velký význam má měření ekologické stopy celých států, které je sice
pro nejrůznější rozdíly v klimatu, terénu nebo například v hustotě zalidnění
obtížnější, avšak dobře odhalí, které státy zatěžují životní prostředí nejvíce.
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5.1 Vznik pojmu ekologická stopa
Vůbec první, kdo pojem ekologická stopa použil, byl William Rees a jeho
student Mathis Wackernagel. Stalo se tak krátce po roce 1990 a po Summitu
Země, který se konal v roce 1992 v Riu de Janeiro, byl pojem ekologická
stopa zmiňován stále častěji. Potřeba snižovat dopad lidské činnosti na životní
prostředí se po Summitu Země dostala do popředí zájmů. Z toho důvodu bylo
zapotřebí mít možnost současný stav a budoucí vývoj zátěže člověka na životní
prostředí změřit. Metoda měření ekologické stopy, kterou Rees a Wackernagel
přinesli, se ukázala jako vhodný nástroj (Wackernagel and Galli, 2007).

5.2 Povědomí veřejnosti o ekologické stopě
S pojmem ekologická stopa se můžeme setkat například v rámci studie, která
zkoumala environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství v České
republice. Celkem 218 respondentů z řad učitelů a studentů učitelství různých
aprobací odpovídalo v dotaznících na otevřené otázky týkající se několika
základních environmentálních pojmů (např. skleníkový efekt, Dobsonova jed-
notka, invazní druh, udržitelný rozvoj nebo ekologická stopa). Studie ukázala,
že ač je pojem ekologická stopa stále rozšířenější a velmi často se objevuje
i v médiích, při jeho definici dosáhli respondenti nejhorších výsledků. Vyho-
vujícím způsobem pojem definovala pouze třetina všech dotázaných. Téměř
stejný počet respondentů se s pojmem dokonce nikdy nesetkal. Respondenti
pojem ekologická stopa často zaměňovali za ekologickou havárii nebo se omezili
pouze na určitou oblast (např. množství vyprodukovaného oxidu uhličitého),
která sice pod pojem ekologická stopa spadá, ale k úplné definici rozhodně
nepostačuje (Matějček and Bartoš, 2012).

Autoři studie se zamýšlejí také nad tím, jak si učitelé a studenti učitelství
vedou v porovnání se žáky a odkazují se k diplomové práci, kterou ve stejném
roce napsala Kasková (2008). Na základě výsledků výzkumu Kaskové zjistili,
že učitelé a studenti učitelství si vedli při definici pojmu ekologická stopa
hůře než žáci 9. tříd. Sami však uvádí, že výsledky těchto dvou výzkumů není
možné relevantně porovnávat, protože na rozdíl od učitelů a studentů učitelství
nemuseli žáci 9. tříd odpovídat na otevřenou otázku, ale museli pouze vybrat
vhodnou definici ekologické stopy z nabídky (Matějček and Bartoš, 2012).

Velmi podobný výzkum vedla v Malajsii Esa (2010), která se zaměřila na
studenty učitelství biologie a jejich environmentální gramotnost. Do výzkumu
bylo zapojeno celkem 115 studentů, přičemž přes 90 % z nich studovalo ve
třetím ročníku tohoto oboru. Co se týče jejich schopnosti definovat a vysvětlit
pojem ekologická stopa, uspělo pouze 3,6 % všech účastníků. Žádný z dalších
environmentálních pojmů studentům nedělal takové potíže jako právě ekolo-
gická stopa. Norizan Esa se v souvislosti s tímto pojmem domnívá, že neúspěch
studentů se odvíjí od skutečnosti, že pojem ekologická stopa patří mezi mo-
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derní novodobé pojmy, se kterými se tato generace studentů ještě neměla šanci
dostatečně seznámit.

5.3 Možnosti měření ekologické stopy
Weidema et al. (2008) ve svém článku poukazují na rozšiřující se trend měření
ekologických stop pomocí nejrůznějších internetových kalkulátorů. Ve svém
článku se zabývají konkrétně uhlíkovou stopou, se kterou je veřejnost již dobře
seznámena a která se v posledních letech stala velmi populární. Uhlíková stopa
se totiž dá velmi snadno spočítat online a vypočítaná hodnota je dobře pocho-
pitelná i pro laiky. Díky své popularitě a jednoduchosti měření se tak uhlíková
stopa stala výborným prostředkem k tomu, aby se veřejnost mnohem více
zamýšlela nad svým chováním. I přesto, že na trend měření uhlíkové stopy
reagují i firmy a kvůli svým spotřebitelům zavádí označování svých výrobků
údaji o uhlíkové stopě, stále musíme měření této stopy chápat jako velmi
zjednodušený ukazatel. Ne všechny výrobní procesy jsou totiž emisemi uhlíku
provázeny a v takových případech je zapotřebí použít určitý způsob přepočtu.

Je zřejmé, že jeden ukazatel nebude nikdy zcela dostačující. Jako příklad
mohou posloužit biopaliva, která z hlediska uhlíkové stopy dosahují oproti
jiným druhům paliva výborných výsledků. Do měření uhlíkové stopy však není
zahrnuta jejich náročnost na využívání půdy, především pak tlak na využívání
deštných pralesů a jiných bohatých stanovišť (Weidema et al., 2008).

Slabinou jednoduchých internetových kalkulátorů je pak velká nepřesnost
z důvodu nejasnosti, zda takové kalkulačky skutečně zahrnují do výpočtu celý
životní cyklus produktu. Příkladem toho mohou být kalkulačky pro výpočet
uhlíkové stopy letu letadlem, ve kterých nebývá specifikováno, zda výsledné
tuny oxidu uhličitého zahrnují například i výrobu letounu (Weidema et al.,
2008).

I přesto, že využívání uhlíkové stopy jako spolehlivého ukazatele skýtá
mnohá úskalí, přínos v oblasti informovanosti široké veřejnosti o environmen-
tální zátěži je nezastupitelný (Weidema et al., 2008).

5.4 Ekologická stopa jednotlivých států světa
Globální ekologická stopa vzrostla mezi lety 1961–1999 o 80 % a ke konci ti-
síciletí již potřeby lidstva podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF)
překračovaly nosnou kapacitu prostředí o 20 %. Lidská populace v této době
čítala kolem 6 miliard, což je ve srovnání s rokem 1960 dvojnásobek obyva-
tel. S narůstajícím počtem obyvatel a rychlým vývojem společnosti však rychle
vzrůstá také celosvětová ekologická stopa (viz obrázek 5.1). Fosilní paliva a zá-
soby nerostných surovin jsou čerpány mnohem rychleji, než by bylo z hlediska
jejich dotváření vhodné a další rozvoj tímto směrem je zcela jistě neudržitelný
(Hammond, 2006).
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Většinou nám k podrobnému pohledu na situaci nestačí znát pouze glo-
bální ekologickou stopu a jsme nuceni se podívat na ekostopy menších území,
nejčastěji na ekostopy jednotlivých států. Jak již bylo řečeno, výpočty ekolo-
gické stopy pro jednotlivé státy jsou však velmi komplikované. Složitost celého
procesu si můžeme nastínit na příkladu dovozu a vývozu určité suroviny. Často
se setkáváme s tím, že určitý stát si některé suroviny nechává dovážet z ji-
ného státu, ať už z důvodu nedostatku oné suroviny ve své zemi nebo čistě
z důvodu větší ekonomické výhodnosti. Současně s tímto krokem je ale značně
ovlivněna skutečná ekologická stopa obou států, které se obchodu účastní. Do-
voz a vývoz je z toho důvodu potřeba začlenit do výpočtu ekologické stopy,
což je možné díky převedení těchto položek na ekvivalentní jednotky. Ty jsou
pak do celostátních výpočtů ekologické stopy zahrnuty a nedochází díky tomu
k tak velké míře zkreslení (Hammond, 2006).
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Obrázek 5.1: Zvyšující se ekostopa světa. Obrázek vychází ze statistických
údajů a znázorňuje, jak se v průběhu let zvyšovala světová ekostopa. Zatímco
do roku 1970 se ekologická zátěž planety pohybovala v hranicích světové bio-
kapacity, vývoj posledních let tuto kapacitu výrazně převyšuje a podle teore-
tických výpočtů by dnešní společnost potřebovala ke stejnému způsobu života
více než 1,5 planety Země (Global Footprint Network, 2019).

Hammond (2006) poukazuje také na to, že ve většině případů můžeme vy-
sledovat i určitý vztah mezi některými atributy jako je například průměrný
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Obrázek 5.2: Ekostopa jednotlivých států (přepočet na osobu). Ekologická
stopa jednotlivých států světa je barevně odstupňována a vyznačena na mapě.
Čím tmavší barvou je oblast státu vybarvena, tím vyšší ekostopu na obyvatele
stát má (Global Footprint Network, 2019).

finanční příjem na obyvatele a ekologickou stopou daného státu. Průmyslově
vyspělé státy častěji patří mezi státy, které více zatěžují životní prostředí.
Příkladem mohou být Spojené státy americké s pouhými 4,5 % světové popu-
lace, které měly k roku 2000 na svědomí 23 % celosvětových emisí uhlíku do
ovzduší.

Ekologická stopa je přepočítávána na tzv. globální hektary, jednotky, které
ukazují na biokapacitu prostředí (Syrovátka, 2007). Pokud bychom chtěli žít
do budoucna udržitelně, každý člověk na planetě by měl momentálně k dispo-
zici 1,7 globálního hektaru. Toto číslo bylo zjištěno z celkové nosné kapacity
prostředí, která byla vydělena počtem všech lidí na planetě. Ekologická stopa
lidí v některých státech však mnohonásobně tento limit překračuje. Česká
republika je v žebříčku všech světových států na 31. místě v případě, že se
zaměříme na průměrnou ekologickou stopu jedné osoby a státy seřadíme od
těch s nejvyšší průměrnou ekostopou. Ta v ČR činí 5,6 globálního hektaru na
osobu. Před námi v žebříčku se vyskytují například Spojené státy americké,
Kanada, Dánsko, Austrálie, Švédsko, Finsko, Norsko nebo například sousední
Rakousko. Lépe je na tom se zátěží životního prostředí v přepočtu na osobu
například Německo, Velká Británie, Irsko, Francie, Polsko, Slovensko, Itálie,
atd. Žebříček čítá celkem 188 států světa (Global Footprint Network, 2019).
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Obrázek 5.2 znázorňuje, jakou zátěž pro životní prostředí představují obyva-
telé jednotlivých zemí světa.

Jelikož máme metodiku, pomocí níž můžeme spočítat spotřebu bioproduk-
tivní plochy jednotlivce nebo určité populace, můžeme stejně tak vypočítat
dostupnou velikost této bioproduktivní plochy pro jakékoliv území. Tuto veli-
kost bioproduktivní plochy nazýváme pojmem biokapacita území. Ekologickou
stopu dané populace pak můžeme v ideálním případě porovnat přímo s danou
biokapacitou území, na kterém se populace vyskytuje (Syrovátka, 2007).

Porovnání ekologické stopy populace a biokapacity území se často využívá
v rámci jednotlivých států. Díky výpočtům bylo například zjištěno, že území
České republiky může poskytnout každému jejímu obyvateli 2,6 globálního
hektaru. Průměrná ekologická stopa v ČR je však 5,6 gha na osobu (Global
Footprint Network, 2019). V případě, že je ekologická stopa dané populace
vyšší než biokapacita území, na kterém se populace vyskytuje, říkáme, že po-
pulace vykazuje tzv. lokální ekologický deficit. Pokud je tomu naopak, říkáme,
že populace žije v rámci únosné kapacity prostředí (Syrovátka, 2007). Obrázek
5.3 ukazuje, které státy využívají své území v rámci této kapacity a které tuto
kapacitu již překračují.

Obrázek 5.3: Biokapacita jednotlivých států světa. Obyvatelé červeně označe-
ných států překračují svým způsobem života biokapacitu prostředí, ve kterém
se vyskytují. Naopak zelené oblasti značí, že populace státu žije v rámci únosné
biokapacity prostředí. Tmavší odstín značí vyšší ekologický deficit/rezervu
(Global Footprint Network, 2019).
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Na příkladu Indie můžeme vidět, že i přesto, že průměrná ekologická stopa
jednoho člověka činí pouze 1,1 gha, vykazuje zdejší populace lokální ekologický
deficit. Děje se tak z toho důvodu, že biokapacita území daného státu nabízí
pouze 0,5 gha na osobu. Mezi další státy, které vykazují lokální ekologický
deficit můžeme zařadit například Německo, Francii, Španělsko, Itálii, Čínu,
USA a mnoho dalších států (Global Footprint Network, 2019).

Existuje však i určité procento států, jejichž populace naopak žijí v rámci
únosné kapacity prostředí. Příkladem může být Brazílie, Austrálie, Rusko, Fin-
sko, Norsko, Švédsko nebo Kanada. Neznamená to však, že ekologická stopa
populace daného státu musí být nutně nízká. Ve většině případů je to do-
konce právě naopak a průměrná ekostopa jednoho obyvatele takového státu, je
mnohdy vyšší než průměrná ekostopa obyvatele státu, který vykazuje lokální
ekologický deficit. Důvodem je totiž především fakt, že tyto státy mají výrazně
vyšší biokapacitu prostředí. Například každý průměrný obyvatel Kanady ne-
využije 7,2 gha, které by mu biokapacita daného prostředí ještě umožňovala.
Celková biokapacita na osobu zde však činí celých 15,7 gha, a tak i při značně
vysoké ekostopě (8,5 gha na osobu) žije průměrný Kanaďan udržitelně, tedy
v rámci únosné kapacity prostředí (Global Footprint Network, 2019).
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Kapitola 6
Environmentální problémy

dnešního světa

Následující kapitola je věnována příkladům některých globálních environmen-
tálních problémů současnosti a zaměřuje se především na témata, která byla
součástí skupinových rozhovorů. Jelikož je každé z témat velice rozsáhlé, jedná
se v tomto případě pouze o jakýsi stručný vhled do dané problematiky.

6.1 Odpad a možnosti jeho dalšího využití

Člověk v současnosti produkuje nesmírně velké množství rozmanitých odpadů
a životní prostředí, které musí nevyhnutelně sloužit jako jejich úložiště, již dále
nezvládá tuto zátěž absorbovat. Důsledkem toho ve stále větší míře dochází
k jeho znečišťování a poškozování (Dunlap and Jorgenson, 2012).

Problém s nadměrnou produkcí odpadu se týká především vyspělých států
světa. Podle průzkumu o množství vyprodukovaného odpadu na osobu v jed-
notlivých zemí světa z roku 2018 vyprodukovaly nejvíce odpadu Spojené státy
americké. Průměrný občan Spojených států vyprodukoval v tomto roce 2,58
kilogramu odpadu denně. Nad 2 kilogramy odpadu denně vyprodukovali také
obyvatelé Kanady, Austrálie a Německa. Nejméně (0,34 kg denně) vyprodu-
kovali podle průzkumu obyvatelé Indie (Statista, 2019).

Někdy se můžeme setkat s porovnáváním produkce odpadu jednotlivých
zemí na základě HDP (v mezinárodních pramenech známé jako GDP), což je
celková peněžní hodnota služeb a statků, která byla vytvořena za dané ob-
dobí na určitém území. HDP na obyvatele je hrubý domácí produkt rozdělený
středním stavem obyvatelstva, tedy počtem obyvatel daného území v okamžiku
zvoleném za střed sledovaného období (Khajuria et al., 2008).

Pokud údaje o množství vyprodukovaného odpadu v jednotlivých zemích
světa z roku 2018 srovnáme s údaji o HDP těchto zemí, zjistíme, že určitý
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vztah mezi vyšším HDP a vyšší produkcí odpadu skutečně existuje (The World
Bank, 2019).

To potvrzují i výsledky studie Alajmi (2016), které podpořily tvrzení, že
hospodářský růst obecně zvyšuje produkci komunálního odpadu.

Obdobné informace získáme při pohledu na podrobné průzkumy světové
produkce plastového odpadu. I v tomto případě bylo porovnáváno HDP na
obyvatele ve vztahu k produkci plastového odpadu. Obecně, i když existují
výrazné rozdíly napříč zeměmi na všech úrovních rozvoje, můžeme říci, že pro-
dukce plastového odpadu se s přibývajícím bohatstvím země zvyšuje. Plastový
odpad na obyvatele s nízkými příjmy bývá výrazně menší (Ritchie and Roser,
2018).

Na první pohled by se mohlo zdát, že větší množství plastového odpadu
produkují spíše méně bohaté státy. Důvodem však může být jejich špatné
nakládání se vzniklým odpadem, nikoliv produkce tohoto odpadu převyšující
bohatší státy. Průzkumy ukazují, že zatímco produkce plastového odpadu na
obyvatele má se zvyšujícím se HDP vzrůstající tendenci, tento vztah neplatí,
pokud uvažujeme o dalším hospodaření s tímto odpadem. V takovém případě
dostaneme vztah vyjádřený Kuznetsovou křivkou (tvar obráceného písmene
U). Státy s nízkým HDP na obyvatele mají nízkou produkci odpadů, se kterými
je špatně nakládáno. Státy s vysokým HDP na obyvatele mají sice produkci
plastového odpadu vysokou, ale s odpadem dokáží vhodně nakládat. Nejhůře
jsou na tom v nakládání s odpadem státy se středními příjmy (Ritchie and
Roser, 2018).

Dále se v práci budeme zabývat globálními environmentálními problémy
spíše v evropském kontextu.

Podle statistických údajů společnosti Eurostat vyprodukoval každý oby-
vatel EU v roce 2017 průměrně 487 kilogramů odpadu. V České republice pak
průměrné množství odpadu na osobu činilo v tom samém roce 344 kilogramů
(Eurostat, 2019c). Na obrázku 6.1 je znázorněn graf s údaji o množství odpadu
vyprodukovaného jednotlivými státy Evropské unie za rok 2016.

Pokud se budeme zajímat o další nakládání s odpadem v EU ve stejném
roce, z údajů zjistíme, že z celkových 487 kg na osobu bylo 144 kg recyklováno,
133 kg spáleno, 114 kg bylo uloženo na skládky a 81 kg bylo kompostováno
(Eurostat, 2019c).

Statistický úřad Evropské unie dále uvádí údaje o množství spotřebova-
ných obalových materiálů v EU za rok 2016. Jejich průměrná spotřeba v da-
ném roce činila 170 kg na osobu (Eurostat, 2019d).

V podrobnějších popisech tohoto statistického měření zjistíme taktéž po-
díly jednotlivých složek obalových materiálů v přepočtu na hmotnost. Nejvíce
zastoupen byl papír, který tvořil 41 % celkového množství. Stejně procentuálně
zastoupeno (19 %) bylo sklo a plasty. Kovy tvořily 5 % celkového množství
(Eurostat, 2019d).

Je zapotřebí si uvědomit, že výpočet podílu jednotlivých složek byl učiněn
s ohledem na jejich hmotnost. Jeden kilogram plastu má však oproti jednomu
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Obrázek 6.1: Množství odpadu vyprodukovaného jednotlivými státy EU za rok
2016. Na ose y je uvedeno množství odpadu v kilogramech, které připadá na
jednoho obyvatele daného státu. Na ose x jsou umístěny jednotlivé členské
státy EU (Eurostat, 2019c).

kilogramu skla výrazně větší objem. V České republice bylo v roce 2016 z cel-
kového množství obalových materiálů 75 % recyklováno (Eurostat, 2019e).

Z údajů US EPA (United States Environmental Protection Agency) mů-
žeme zjistit, jak velká část různých vyrobených materiálů prochází ve Spoje-
ných státech procesem recyklace. Pokud použijeme údaje z roku 2015, dozvíme
se, že z veškerého vyrobeného papíru bylo 67 % znovu recyklováno. 26 % to
bylo v případě skla, 34 % v případě kovů a pouhých 9 % v případě plastů
(US EPA, 2019).

Podle údajů Eurostatu z roku 2016 je na tom v recyklaci plastu Evrop-
ská unie o poznání lépe. Z veškerého vyrobeného plastu zde bylo recyklováno
42,4 % (Eurostat, 2019a). Obrázek 6.2 ukazuje, jak jsou na tom v nakládání
s plastovým odpadem jednotlivé státy EU.

Nejnovější statistické údaje ukazují, že v roce 2018 byla v Evropské unii
průměrná spotřeba plastu 31 kilogramů na osobu. Celkově činilo množství
spotřebovaných plastů v EU za tento rok 15,8 milionů tun (Eurostat, 2019b).

Pokud nás bude zajímat, jaký objem je roven 31 kilogramům plastového
odpadu, zjistíme, že by se jednalo téměř o 240 litrů, tedy objem větší varianty
běžné plastové popelnice na kolečkách (Our Seas Our Future, 2019).

Přepočet byl proveden pro lehké plastové materiály (např. PET lahve)
určené ke třídění do kontejneru na plasty. Jedná se především o obalové ma-
teriály, u kterých je nízká hmotnost logickým požadavkem.

Nakonec můžeme uvést také údaje z nejnovějšího výroční shrnutí z roku 2017
společnosti EKO-KOM, která je výhradním provozovatelem systému pro tří-
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Obrázek 6.2: Nakládání s plastovým odpadem ve státech EU. Graf ukazuje,
kolik procent z plastového odpadu jednotlivé státy ukládají na skládky a dále
nezpracovávají (oranžová oblast grafu), recyklují (světle modrá) nebo jinak
využívají, například spalují pro získávání energie (tmavě modrá) (Wecker,
2018).

dění, recyklaci a využití obalových materiálů pro Českou republiku. Celkové
množství obalů spotřebovaných v tomto roce činilo 3 326 520 tun a recyklace
byla zajištěna pro 804 086 tun. Z 90 % a tedy nejvíce ze všech materiálů se
recykloval papír, sklo bylo recyklováno ze 75 %, plast ze 69 % a kovy ze 62 %.
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Nejmenšího podílu recyklace dosahuje nápojový karton, který byl v tomto
roce recyklován pouze z 25 %. Celkem bylo v České republice v roce 2017
zrecyklováno 74 % všech obalů (Ekokom, 2019).

V České republice se na třídění odpadu podílí 73 % obyvatel, což Českou
republiku ve srovnání s Evropou řadí na nejvyšší příčky (Ekokom, 2019).

O tom, zda se lidé ve svých domácnostech rozhodnou podílet na recyklaci
odpadů, tedy zda budou třídit odpad, rozhoduje mnoho faktorů. Častěji odpad
třídí lidé, pro které má životní prostředí hodnotu a chtějí se podílet na jeho
ochraně. Mezi faktory, které toto chování ovlivňují však můžeme zařadit na-
příklad také situační faktory nebo znalosti potřebné ke správnému provádění
této činnosti (Barr et al., 2001).

Na skutečnost, že recyklace není řešením všech problémů s odpadem, po-
ukazuje studie, kterou vedli Villalba et al. (2002). Tým vědců v této studii
upozorňuje na to, že materiály nejsou většinou recyklovatelné v plném roz-
sahu a existují značné rozdíly v tom, kolikrát se dají jednotlivé druhy odpadu
recyklovat. Recyklovatelnost ve svém článku definují jako schopnost mate-
riálu znovu získat stejné vlastnosti, které měl původně. Většina materiálů je
s ohledem na tuto definici nerecyklovatelná, protože jakmile projdou procesem
recyklace, nemají již stejné vlastnosti, jaké měly před recyklací.

K označení míry recyklovatelnosti se využívá tzv. recyklačního indexu. Pří-
kladem materiálu s dobrým recyklačním indexem může být měď. Ta může po
recyklaci dosáhnout obdobných vlastností, jaké měla před recyklací a z toho
důvodu má recyklační index 1. Příkladem materiálu s nižším indexem recyklo-
vatelnosti je oproti tomu například papír, protože jeho druhý cyklus vykazuje
nižší čistotu barev a pružnost vláken. Stanovení indexu recyklovatelnosti je
vhodným měřítkem pro porovnávání jednotlivých materiálů. Index recyklo-
vatelnosti však není synonymem pro možnou opakovatelnost recyklace. Sklo
nemá vysoký index recyklovatelnosti, protože po recyklaci nedosahuje pri-
mární kvality, nicméně je možné jej recyklovat takřka neomezeně a má tedy
vysokou opakovatelnost recyklace (Villalba et al., 2002).

Mezi materiály s vysokým indexem recyklovatelnosti řadíme kovy, které
se po recyklaci mohou použít stejným způsobem a nedochází ke snižování
hodnoty materiálu. Naproti tomu velmi nízký index recyklovatelnosti má vět-
šina polymerů. Příkladem může být polyetylen, který již nelze využít stejným
způsobem jako před recyklací (Villalba et al., 2002).

Problematickým materiálem je v současnosti také nápojový karton, jehož
nejznámějším typem je všem dobře známý Tetra Pak stejnojmenné švédské
firmy. Nápojové kartony jsou kompozitní materiály, což znamená, že jsou
složené z několika vrstev a obsahují kromě papíru také hliník a polyetylen.
K dalšímu zpracování tohoto materiálu je zapotřebí jeho separace při sběru.
Ke sběru nápojových kartonů slouží speciální oranžové kontejnery. V někte-
rých lokalitách je zavedeno ukládání těchto obalů do kontejnerů na plasty
nebo papír (podle označení speciální nálepkou). Ve srovnání se západoevrop-
skými státy, ve kterých dochází až k 75% recyklaci těchto obalů, třídí obyvatelé
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České republiky nápojový karton ve velmi malé míře. Příčinou je jednak nedo-
statečné povědomí obyvatelstva o možnostech třídění a nedostatečné množství
speciálních kontejnerů (Ecoservis, 2019).

V případě možnosti třídění nápojových kartonů do speciálně označených
kontejnerů na plasty nebo papír byla zaznamenána určitá nejistota občanů
v ohledu dalšího nakládání s obsahem těchto kontejnerů. Nezřídka se stává, že
se občané obávají, že dochází k mísení odpadů, nikoli k požadovanému třídění
(Návoj, 2004).

Problém je v České republice zatím i se samotným zpracováním vytřídě-
ného nápojového kartonu. Současné zpracovatelské systémy se potýkají s pro-
blémy velmi pomalého rozvlákňování nápojových kartonů a pořizovací cena
linek využívajících nové technologie je pro zpracovatele zatím příliš velkou
investicí (Návoj, 2004).

Papír využívaný pro výrobu nápojových kartonů je materiálem bez pří-
davku sběrových vláken, tedy je na něj spotřebovávána nejkvalitnější papí-
renská surovina. V případě vhodné recyklace lze z nápojových kartonů tuto
surovinu získat ve stále velmi hodnotném stavu. Častěji o tuto surovinu však
přicházíme, protože pro většinu běžných zpracovatelů znamená tento obalový
materiál více problémů než užitku. Kvůli vysoké spotřebě energie na jeho
recyklaci je většina hodnotného papíru vyhozena spolu s nepapírovou fólií
(Návoj, 2004).

Další neopomenutelnou složkou celkového odpadu tvoří elektroodpad. Vy-
řazené vybavení jako jsou mobilní telefony, notebooky, televize nebo například
chladničky obsahuje potenciálně nebezpečné látky, které představují zdravotní
i environmentální rizika v případě nevhodného zacházení při likvidaci. Sou-
časně elektroodpad obsahuje některé hodnotné nebo dokonce vzácné zdroje
surovin, což představuje důvod k jejich recyklování a zařazení do oběhového
hospodářství (Balde et al., 2017).

Do roku 2016 vytvořil svět 44,7 milionů tun elektroodpadu a pouze 20 %
z tohoto množství bylo vhodně recyklováno. Je zapotřebí, aby bylo nakládání
s tímto druhem odpadu právně ošetřeno ve větším počtu zemí a aby na dodr-
žování těchto právních předpisů jednotlivé země a jejich obyvatelé dbali v co
největší míře (Balde et al., 2017).

V České republice existuje několik možností, jak třídit elektroodpad. Drobný
elektroodpad je možné vhazovat do sběrných kontejnerů kolektivních systémů.
Dále je možné využít sběrných dvorů nebo možnosti vrácení elektrozařízení
v prodejnách s elektrospotřebiči. V České republice se zpětně odevzdá při-
bližně 40 % všech elektrických spotřebičů (Třídění odpadu, 2019).

Recyklace elektroodpadu umožňuje opětovné využívání materiálů, čímž
dochází k šetření přírodních zdrojů a současně je omezováno zatěžování život-
ního prostředí škodlivými látkami. Opětovné využití materiálů z elektrood-
padu se pohybuje mezi 50–80 %. V největší míře je znovu využíváno železo,
plasty a barevné kovy (Asekol, 2019).
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6.1.1 Zero Waste
Jako odpověď na problémy s nadužíváním obalových materiálů a vzniku vel-
kého množství odpadu se v posledních letech zformoval životní styl, který nese
název Zero Waste.

Podle oficiální definice z roku 2018, kterou lze najít na stránkách Zero
Waste International Alliance, se životní styl Zero Waste snaží o ochranu všech
zdrojů prostřednictvím odpovědné výroby a spotřeby, opětovného využívání
produktů, omezení výroby a užívání jednorázových obalů a materiálů, které
mají škodlivý vliv na jakoukoliv ze složek životního prostředí (Zero Waste
International Alliance, 2019).

Propagátorka Zero Waste, Bea Johnson, sestavila pět základních principů
tohoto životního stylu, které uvádí ve své knize „Domácnost bez odpadu“.
Z původního anglického vydání knihy, ve kterém se pravidla nazývají 5 R,
byla do českého vydání přeložena jako 5 Z. Po seřazení pravidel od toho, na
které by mělo být dbáno nejvíce, získáme jejich kompletní výčet: zamítnout,
zredukovat, zužitkovat, zrecyklovat, zkompostovat. Pravidla ukazují na to, jak
nakládat s věcmi v našem životě tak, aby nevznikal zbytečný odpad (Johnson,
2016).

6.2 Problematika plastů
Žijeme v éře, kterou mnozí nazývají jako „Doba plastová“. Celosvětová pro-
dukce plastu se v posledních desetiletích výrazně zvýšila a v současné době
dosahuje přibližně 350 milionů tun plastu za rok (viz obrázek 6.3) Plast je ma-
teriál skýtající mnoho výhod jako je trvanlivost, voděodolnost, pevnost a pruž-
nost, které jej společně s nízkou cenou činí nepostradatelným a všudypřítom-
ným materiálem každodenního života. Nicméně existuje stále více důkazů, že
výroba, používání a likvidace plastů vede k poškozování suchozemských i vod-
ních ekosystémů a plast se tak stává novodobou hrozbou (Heidbreder et al.,
2019).

Znečištění světových moří a oceánů plastovým odpadem získalo v posled-
ních letech velkou pozornost vědců i široké veřejnosti. Rozhodně se tak neděje
bezdůvodně, jelikož problém s plastovým odpadem má stále narůstající ten-
denci. Každoročně přibude do oceánů od 4,8 do 12,7 milionů tun plastového
odpadu a většina těchto plastů pochází z pozemních zdrojů. Velký problém
představují mikroplasty s velikostí částic 0,001 mm – 1 mm a nanoplasty
s velikostí částic <0,001 mm. V některých případech jsou tyto drobné plas-
tové částice cíleně vyráběny, často však vznikají postupným rozkladem větších
částic plastů, které se v oceánu již nacházejí (Haward, 2018).

Germanov et al. (2018) ve své studii upozorňují na skutečnost, že mikro-
plasty představují problém nejen z hlediska nemožnosti jejich odstranění z oce-
ánů, ale současně představují velké zdravotní riziko zejména pro filtrátory. Ti
se živí planktonem, který filtrují z vody a kvůli přítomnosti mikroplastů jsou
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Obrázek 6.3: Globální produkce plastů. Graf znázorňuje vzrůstající globální
produkci plastových materiálů za několik posledních desetiletí (Ritchie and
Roser, 2018).

vystaveni toxickému působení plastových částic. Mikroplasty mohou pozřít
dvojím způsobem, buď přímo z vody nebo konzumací drobných živočichů,
kteří v sobě tyto částice již mají. Mikroplasty představují pro zažívací trakt
filtrátorů nestravitelné částice, které jej mechanicky poškozují a blokují jeho
absorpční funkci.

Větší částice plastu a nejrůznější plastové výrobky představují pro mořské
živočichy také značné nebezpečí. Například igelitové sáčky, vlasce nebo sítě
způsobují zaškrcení končetin nebo určitých částí těla živočichů, kteří se do
nich zamotají. Pozření plastových úlomků u živočichů způsobuje poruchy pří-
jmu potravy, hormonální obtíže a další závažné poruchy. Plastové částice jsou
pro živočichy nestravitelné a zůstávají přítomny v jejich žaludcích, což vede
k neustálému pocitu nasycení. Živočichové živící se selektivně často nevědomě
zaměňují plastové úlomky se svou přirozenou potravou (Derraik, 2002).

Plastové znečištění se týká prakticky všech mořských ptáků, dokonce i pta-
čích populací Antarktidy a způsobuje častá úmrtí těchto ptáků. Zvláště zra-
nitelné jsou také některé druhy mořských želv, které si kořist nezřídka pletou
s polyetylenovými sáčky a tyto sáčky jsou často nacházeny v jejich trávicích
traktech (Derraik, 2002).

Úlomky plastů jsou v tělech živočichů nebezpečné také pro svou toxicitu.
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Polychlorované bifenyly obsažené v plastech vedou k častým poruchám repro-
dukce a zvyšují riziko úmrtí. Škodlivé účinky mají již při nižších koncentracích
(Derraik, 2002).

Pietrelli et al. (2018) ve své studii uvádí, že první nálezy plastových čás-
tic v žaludcích vodních ptáků byly nalezeny již v roce 1969 a o pouhé tři
roky později si vědci všimli přítomnosti mikroplastů v Sargasovém moři. Ma-
sová výroba mikroplastů využívaných například v kosmetice přitom začala až
v devadesátých letech.

Obrázek 6.4: Plastový odpad v oceánu. Plastový odpad se vlivem činnosti
oceánských proudů shromažďuje v několika oblastech a tvoří zde odpadové
skvrny (Fendrychová and Kropáček, 2018).

Závažný problém představuje vysoká míra používání igelitových sáčků.
Nízká cena a snadná dostupnost se ukázaly jako hlavní důvody širokého vyu-
žívání těchto výrobků. Mezi hlavní problémy, které igelitové sáčky způsobují,
patří smrt zvířat, zablokování odtoku odpadních vod, znehodnocení životního
prostředí a negativní vliv na lidské zdraví. Využívání igelitových sáčků stále
narůstá i přes vzrůstající povědomí o jejich škodlivosti. Aby došlo ke snížení
těchto problémů, je zapotřebí v tomto ohledu zavést vzdělávání veřejnosti,
omezit používání těchto sáčků, používat ekologicky šetrné alternativy těchto
sáčků vyrobené z textilu, přírodních materiálů a papíru. Zavedení legislativ-
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ních omezení plastových sáčků a ukončení jejich bezplatné distribuce maloob-
chodníky je vhodnou cestou k omezení jejich nadužívání (Adane and Muleta,
2011).

Plast se v oceánu shromažďuje na určitých místech a tvoří tak jakési plas-
tové skvrny (viz obrázek 6.4 ). Největší z nich je nazývána jako Velká ticho-
mořská odpadková skvrna a s nejméně 79 000 tunami plastu se rozkládá na
ploše 1,6 milionu km2. Vědci odhadují, že skvrna se skládá z 1,8 bilionu kusů
plastu (Lebreton et al., 2018).

6.3 Plýtvání jídlem
Ročně se v Evropské unii vyhodí kolem 88 milionů tun jídla v ceně 143 bilionů
eur. Plýtvání potravinami není však jen etickým a ekonomickým problémem,
ale vyčerpává také omezené přírodní zdroje (European Commission, 2019).
Obrázek 6.5 ukazuje, jak jsou na tom s plýtváním potravinami jednotlivé
země EU.

Obrázek 6.5: Plýtvání jídlem v jednotlivých zemích EU. Graf ukazuje celkové
množství jídla (v tunách), které bylo vyplýtváno v zemích EU. Údaje pochází
z roku 2010 (Our World in Data, 2019).

Jídlo slouží k uspokojení jedné z nejzákladnějších lidských potřeb. Nicméně
naplnění této potřeby je po celém světě velmi nerovnoměrné. Zatímco 805
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milionů lidí, tedy 11 % světové populace trpělo v roce 2014 podvýživou, přesto
došlo k vyhození jedné třetiny veškerého jídla (Usubiaga et al., 2018).

V České republice se problematikou plýtvání jídla a jeho aktivním snižová-
ním zabývá například společnost Zachraň jídlo. Společnost pořádá řadu akcí,
které mají za cíl záchranu potravin, které by se jinak nezkonzumovaly. Věnují
se také osvětě veřejnosti a na jejich internetových stránkách lze najít mnoho
informací o plýtvání potravinami. Je zřejmé, že jejich cílem není pouze čte-
náře seznámit s údaji o míře plýtvání, ale i je těmito výroky šokovat a donutit
k zamyšlení. Zde je výběr několika z nich:

• přibližně polovina všech chycených ryb je vyhozena mrtvá zpět do moře,

• na jeden kilogram požadované ryby připadá šestnáct kilogramů zbytečně
zabitých mořských živočichů,

• v EU dochází k plýtvání jídlem ze 40 % na úrovni domácností,

• průměrnou britskou domácnost stojí plýtvání potravinami ročně v prů-
měru 17 000 korun,

• na výrobu jednoho kilogramu hovězího masa se spotřebuje 15 500 litrů
vody (Zachraň jídlo, 2019).
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Část II

Praktická část
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Kapitola 7
Metodika

V rámci praktické části jsme si položili následující výzkumné otázky: ”Existují
rozdíly (případně jaké) v environmentálním uvědomění mezi žáky z tradič-
ních a alternativních škol? Jakými faktory mohou být případné rozdíly způ-
sobeny?”. K zodpovězení těchto výzkumných otázek jsme zvolili kvalitativní
výzkumný design, který byl uskutečněn prostřednictvím metody skupinových
rozhovorů se žáky. Do výzkumu byli zapojeni žáci 2. stupně z celkem šesti
škol, přičemž polovinu z nich můžeme zařadit mezi školy alternativní a dru-
hou polovinu mezi školy tradiční. Tabulky 7.1 a 7.2 obsahují základní infor-
mace o všech školách, jejichž žáci se zúčastnili výzkumu. Jednotlivé školy jsou
pro potřeby výzkumu anonymizovány a jména respondentů jsou pozměněna.
Příslušnost žáků k jednotlivým školám je, v případě citování jejich výroků,
uvedena za jejich jmény formou zkratek, které jsou taktéž uvedeny v těchto
tabulkách.

Skupinové rozhovory byly provedeny s průměrným počtem 6 žáků, nejpo-
četnější skupina čítala 8 žáků a nejméně početná pak 4 žáky. Celkem bylo do
výzkumu zapojeno 36 žáků ze 6.–8. tříd. Žáci byli vybíráni na základě vlast-
ního zájmu o účast v rozhovoru. Zájemcům byly následně rozdány formuláře
s informovaným souhlasem (viz Příloha C) k účasti v rozhovoru. V žádné třídě
se nestalo, že by zájem výrazně převyšoval požadovaný počet žáků, takže ne-
bylo nutné žáky dále vybírat a některé zájemce odmítat. Pokud se v některých
třídách přihlásilo více zájemců, stejně nakonec někteří z nich nedodali pode-
psané souhlasy a výzkumu se nezúčastnili.

Průměrná délka rozhovoru byla 1 hodina a 20 minut. Nejkratší rozhovor
trval 49 minut, nejdelší pak 1 hodinu a 36 minut. Při doslovném přepisu rozho-
vorů jsme se dostali na průměrných 26,8 normostran. Nejdelší rozhovor čítal
po přepisu 35,8 normostran, nejkratší 16 normostran textu. Z důvodu takto
velkého rozsahu nejsou přepisy rozhovorů k práci přiloženy.

V průběhu rozhovoru byli všichni žáci ze skupiny tázáni na předem při-
pravenou sadu otázek (viz Příloha B). Otázky byly v případě potřeby upřes-
ňovány, případně mírně pozměňovány podle aktuální situace.
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Zkratka
školy alt 1 alt 2 alt 3

ZŠ/víceleté
gymnázium ZŠ ZŠ víceleté

gymnázium

Koncepce
vzdělávání waldorfský styl výuky

svobodné a demokratické
vzdělávání s prvky
Montessori pedagogiky

vzdělávání s důrazem
na projektové
vyučování a výuku
v přírodním
prostředí

Kraj Praha Středočeský Praha
Školní
budova

prostory sdíleny s
jinou školou vlastní budova prostory sdíleny s

jinou školou
Velikost
školy malá (do 100 žáků) malá (do 100 žáků) malá (do 100 žáků)

Věkové zařazení
účastníků rozhovoru 6. třída 6. třída sekunda

Další informace
o škole

Škola donedávna
poskytovala vzdělávání
pouze pro 1. stupeň.
Postupně rozšiřuje
působnost
a otevírá i třídy
2. stupně.

Žáci jsou ve škole
vzděláváni ve věkově
smíšených skupinách
a škola si klade za cíl
ponechat v průběhu
vzdělávání
co největší iniciativu
na samotných žácích.
Vůbec se
zde nesetkáme
s direktivním
přístupem ze strany
pedagogů a žákům je
ponechána co největší
míra svobody.

Gymnázium vzdělává žáky
2. a 3. stupně, ale nové
třídy neotevírá každý rok,
takže zmíněné věkové
spektrum nepokrývá plně.
Největší podobnost lze
v případě této
alternativní školy spatřit
s lesními školami.
Žáci se učí podle běžných
rozvrhů a koncepce
výuky by se dala v mnoha
ohledech přirovnat k výuce
v tradičních školách.
Škola však oproti
tradičním školám klade
velký důraz na
projektové vyučování,
a především na výuku
v přírodním prostředí.
Celý kolektiv školy se
účastní výjezdů
do přírody, na kterých
tráví v součtu 6–8 týdnů
ze školní roku.
Výjezdy jsou koncipovány
tak, aby žáci byli v co
největším přímém kontaktu
s přírodou a trávili
na nich většinu dne
výukou v přírodním
prostředí.

Tabulka 7.1: Základní informace o alternativních školách
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Zkratka
školy trad 1 trad 2 ekotrad 3

ZŠ/víceleté
gymnázium ZŠ víceleté

gymnázium ZŠ

Koncepce
vzdělávání

tradiční se specifikem
slovního hodnocení tradiční tradiční

Kraj Praha Středočeský Středočeský
Školní
budova vlastní budova vlastní budova vlastní budova

Velikost
školy velká (500–600 žáků) velká (500–600 žáků) střední (do 200 žáků)

Věkové zařazení
účastníků rozhovoru 6. třída sekunda a tercie 8. třída

Další informace
o škole

Slovně hodnoceni jsou
žáci 1. i 2. stupně.

Gymnázium poskytuje
vzdělání ve čtyřleté
a osmileté formě
studia. Každoročně
je v této škole
otevírána jedna třída
osmiletého studia a
tři třídy studia čtyřletého.

Škola je držitelem
mezinárodního titulu
Ekoškola.
Ve škole jsou kromě
běžných tříd zřízeny
také věkově smíšené
třídy pro žáky
se specifickými
poruchami učení.

Tabulka 7.2: Základní informace o tradičních školách

Rozhovory byly v prvotní fázi analyzovány formou otevřeného kódování
dle Švaříček and Šeďová (2014), které umožnilo zmapovat rozdíly v environ-
mentálním uvědomění mezi jednotlivými respondenty a odhalit přítomnost
faktorů, které mohou mít na toto uvědomění vliv. Výroky pak byly na základě
jednotlivých kódů seskupeny do několika větších tematických celků a z těchto
celků byly nakonec vybírány k citování v jednotlivých kapitolách praktické
části práce.

Dále nás zajímalo, zda existují rozdíly v přístupu k ochraně životního
prostředí mezi jednotlivými školami. Abychom byli schopni mezi sebou školy
porovnat, předem jsme si stanovili soubor kritérií, která sloužila ke zhodnocení
těchto rozdílů. Kritéria zahrnovala následující položky:

• třídění odpadu,

• aktivita environmentálního koordinátora,

• pořádání projektů s environmentální tématikou nebo účast v obdobných
projektech,

• biologický/ekologický kroužek ve škole,

• šetrné chování k životnímu prostředí (iniciativa školy),

• možnost chození ven o přestávkách nebo v rámci výuky,

• možnosti nákupu svačiny ve škole.
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V jednotlivých položkách pak byly školy obodovány a body byly zazname-
nány do připraveného formuláře (viz Příloha A). Jednotlivé položky byly kon-
zultovány buď s environmentálním koordinátorem nebo (například v případě,
že škola tohoto koordinátora neměla) s pedagogem, který byl dobře seznámen
s chodem školy (případně se na něm přímo podílel) a byl schopen poskyt-
nout požadované informace o přístupu školy k ochraně životního prostředí.
Hodnocení pomocí kritérií bylo na všech školách provedeno až po uskuteč-
nění rozhovorů se žáky. Výsledky porovnávání škol jsou uvedeny a podrobněji
rozebrány v kapitole 8.4.

Porovnání škol pomocí kritérií bylo do výzkumu zařazeno, aby napomohlo
k odhalení případných rozdílných vlivů jednotlivých škol na environmentální
uvědomění žáků a lepšímu zmapování faktorů, které mohou mít na toto uvě-
domění vliv. Jednalo se o dodatečný nástroj umožňující případné odlišné roz-
dělení zkoumané skupiny žáků podle jiného parametru, než jakým je rozdělení
na základě typu školy (tradiční nebo alternativní). Zařadit školy striktně mezi
tradiční nebo alternativní je nelehký a mnohdy také nereálný úkol, a právě
z tohoto důvodu jsou školy srovnávány také pomocí zvolených kritérií.
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Kapitola 8
Výsledky a diskuze

V rozhovorech bylo možné vysledovat, jaké faktory nejvíce ovlivňují environ-
mentální uvědomění žáků. V následujících kapitolách jsou jednotlivé faktory
shrnuty a podrobněji popsány. V textu jsou využity datové fragmenty zís-
kané v rozhovorech se žáky, ty jsou dále interpretovány a doplněny o srovnání
s výsledky dalších odborných studií zabývajících se obdobnou tématikou.

8.1 Vliv rodiny
Vliv rodiny můžeme mezi faktory ovlivňující environmentální uvědomění bez-
pochyby zařadit, a dokonce si můžeme dovolit jej prohlásit za jeden z těch
vůbec nejvýznamnějších. Žáci hovořili mnoha různými způsoby o tom, jak
a v čem je konkrétně ovlivňuje rodina. Zmiňovali názory a chování svých ro-
dičů a dalších příbuzných, často se v rozhovorech vyjadřovali v první osobě
množného čísla a uváděli tak, jak se v určitých situacích chová celá jejich ro-
dina. Některými výroky pak také na možné souvislosti s postoji a chováním
celé rodiny nepřímo poukazovali. V následujících odstavcích se budeme vlivu
rodiny věnovat podrobněji.

Mezi jedno z hlavních témat v rozhovorech patřilo třídění odpadu. Sou-
časně se jedná o oblast, na které můžeme vliv rodiny velmi dobře pozorovat.
Základ tohoto chování většinou pokládá právě rodina, protože s nakládáním
s odpadem děti přichází do kontaktu už od raného dětství, dříve, než začnou
navštěvovat mateřskou či základní školu. Nejednou se v rozhovoru objevilo, že
třídění odpadu je pro žáky od dětství osvojené chování: „No, že já jsem si na
to vlastně tak zvykla, že jsem vlastně od malička třídila, takže jsem si na to
prostě zvykla a už to mám jakože automatický,“ (Kamila, alt 1). Toto chování
může být v rámci rodin už natolik zažité, že si děti návyk třídit odpad odnáší
i do dospělosti a již nad ním nemusí přemýšlet. Scalco et al. (2017) ve své
studii popisují, že pro-environmentální chování zahrnující třídění odpadu je
značnou měrou ovlivňováno sociálním tlakem okolí, především rodinou a přá-
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teli. Existuje velká pravděpodobnost, že se jedinec do tohoto procesu zapojí
také, pokud bude odpad třídit i jeho okolí.

Ve chvíli, kdy se děti ve starším věku setkají s problematikou týkající se
odpadu, návyky z rodiny mohou být doplněny o vysvětlující informace vedoucí
k větší motivaci a upevnění tohoto chování. Třídění odpadu je sice nadále
zautomatizovaným chováním, avšak již založeným na konkrétních důvodech
pro jeho provádění: „Já jsem na to naučená od malička, že třídim a i potom
teď jak jsem starší a různě ty sociální sítě, když tam vidim ty… odpadový
ostrovy třeba, ty plastový, tak je to šílený. A řikam si prostě, že jsem ráda, že
fakt těch třináct let třídíme,“ (Šárka, trad 2).

Na výroku Šárky (trad 2) si můžeme všimnout, že důvody pro třídění od-
padu a obecně jakékoliv ohleduplné chování vůči životnímu prostředí k žákům
přicházejí z různých zdrojů. V mnoha případech jsou to však právě rodiče,
kteří seznamují své děti s důvody určitého chování. Ať tak nebo tak, mů-
žeme se domnívat, že jakékoliv opodstatněné jednání a chování bude mít větší
šanci, že v něm člověk bude pokračovat v dospělosti než chování, které je
pouze určitým návykem bez zvláštního důvodu. Kačka (alt 3) uvádí, jak ji
maminka obeznámila s důvody svého jednání. Vyrábí si domácí peeling, pro-
tože se dozvěděla, že některé z komerčně vyráběných kosmetických výrobků
obsahují mikroplasty. Nechce tedy tyto výrobky dále podporovat a důvod je-
jího počínání je Kačce dobře znám: „Tak u nás máma dělá vatičky do uší
z takovejch párátek. Tak to děláme. Potom ještě máma, protože nějak zjistila,
že prej takový ty drobečky z peelingu co je, tak že je to špatný, že ono se to
pak nějak nedá filtrovat, tak to si děláme doma, respektive máma si to dělá
pro sebe doma, takovej nějakej peeling z nějakýho kávovýho lógru a z medu
a z olivovýho oleje,“ (Kačka, alt 3).

Obdobným příkladem může být výrok Zuzky (alt 1), jejíž rodina nechce
používat igelitové tašky, aby nepřispívala k nadměrné produkci plastů. Proble-
matika plastového odpadu je rodičům zřejmě dobře známa a pohnutky svého
chování vysvětlují také své dceři: „Jak se v obchodech nabízí různý takový tašky
plastový, tak mamka to nebere, protože mi říká, že ty plastový tašky jako pak
to je jako v moři různě a tak. Takže my používáme papírový,“ (Zuzka, alt 1).

Rodiče mohou tímto způsobem přímo ovlivňovat smýšlení svých dětí ohledně
environmentálních témat. Taktéž dětem nenásilně poskytují vhled do někte-
rých globálních environmentálních problémů a skrze toto vysvětlování svého
chování dětem poskytují o této problematice určité základní informace.

Susongko and Afrizal (2018) ve své studii uvádí, že povědomí o součas-
ných environmentálních problémech může přispívat k prohloubení environ-
mentálního uvědomění. Postoj rodičů k těmto environmentálním problémům
má přímý vliv na zájem o tato témata ze strany dětí.

Rodiče dětem současně ukazují možnosti řešení, které má každý jednotlivec
ve svých rukou, aby se na prohlubování těchto problémů nepodílel. Děti pak
nejrůznější alternativy přirozeně přijímají za něco naprosto běžného, protože
jsou na jejich používání zvyklé od dětství. Příkladem v rozhovorech často
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zmiňovaných alternativ jsou látkové sáčky, které mohou zcela nahradit běžné
igelitové sáčky v obchodech: „Takže, jak říkal Marek, tak, že máma taky koupila
nějaký svoje textilní pytlíky, abysme nemuseli v obchodech používat igeliťáky…,“
(Kačka, alt 3).

Více dětí v rozhovorech uvádělo, že jsou na používání těchto látkových
sáčků z domova zvyklé. Někteří rodiče své děti v tomto ohledu záměrně ovliv-
ňují a podporují jejich zájem o ochranu životního prostředí. Takovým příkla-
dem je i výrok Šárky (trad 2): „(…) Takže já jsem od mámy dostala frusak,
což jsou takový ty… né igeliťáky právě a za to jsem strašně ráda a používam to
a ono jich bylo docela dost v tý krabici, tak jsem to dala i mámě, i tátovi, ať to
takhle… protože já moc nakupovat nechodim, takže ať se nemusej produkovat
ty igelitový sáčky. (…),“ (Šárka, trad 2).

Látkové sáčky si některé rodiny šijí samy, nicméně, jak již naznačila Kačka
(alt 3) svým výrokem o pár řádků výše, existuje dnes také již mnoho možností
k jejich zakoupení. Frusack [frusak] je jednou z nejznámějších firem na našem
trhu, která se výrobou těchto sáčků zabývá a která způsobila, že název jejich
sáčků už takřka zlidověl. V rozhovorech jsme se proto, jak je vidět i na tvrzení
Šárky (trad 2), několikrát setkali s výroky o tom, že rodiny používají „frusaky“.

Zjištění objevující se v rozhovorech se žáky jsou zdokumentovány také
v různých studiích. Například ve studii Çokçaliskan and Çelik (2017) se au-
toři zmiňují o důležitosti seznamování dětí s možnostmi ochrany životního pro-
středí jako o hlavním prostředku ovlivňování environmentálního uvědomění.
Wihardjo et al. (2017) a Çokçaliskan and Çelik (2017) pak uvádí, že děti by
v tomto ohledu měly být vzdělávány od co nejnižšího věku, přičemž v prvních
letech života má stěžejní vliv na utváření budoucích pro-environmentálních
postojů a návyků právě rodina. Výsledky studie Arı and Yılmaz (2017) taktéž
potvrzují důležitost vlivu rodiny a popisují v rámci vlivu rodiny jev, kterého
si bylo možné všimnout i v našich rozhovorech se žáky. Podle studie totiž en-
vironmentální uvědomění dětí ovlivňují matky více než otcové. Autoři tento
výsledek zdůvodňují tím, že matky se častěji zaměřují na zajištění blahobytu
a zdraví celé rodiny, což s sebou nese i zájem o kvalitu okolního prostředí
a možnosti jeho ochrany. Studie Tekin and Gunes (2018) se podobným té-
matem zabývala také a odhalila signifikantní vztah mezi vyšším dosaženým
vzděláním matek a větším environmentálním uvědoměním dětí. V předcho-
zích výrocích jsme si několika zmínek týkajících se ovlivnění environmentál-
ního uvědomění ze strany matek mohli všimnout a stejně tak následující řádky
mohou na existenci tohoto faktoru poukázat.

Na následujícím výroku Jáchyma (trad 2) lze také vidět, že osvojování
nových návyků v dospělosti je mnohdy mnohem náročnější a pomalejší proces,
než jak je tomu v případě dětí: „Já sám nechodim nakupovat, ale občas chodím
nakupovat s rodiči. Tak máma, ta je uvědomělá, ta používá právě frusaky
a snaží se to po rodině šířit, ale táta moc ne, táta pořád kupuje všechno
v igelitových pytlících, ne všechno, ale dost věcí,“ (Jáchym, trad 2).

Důvodů pro chování Jáchymova otce může být celá řada. Pokud je člo-
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věk zvyklý chovat se po velkou část života určitým způsobem, síla zvyku ho
v tomto chování udržuje. V takovém případě musí vynaložit značné úsilí, aby
své dosavadní zvyklosti překonal a osvojil si nové vzorce chování. Dalším dů-
vodem samozřejmě může být také nedostatečná motivace pro změnu, která
by v tomto případě mohla pramenit například z nedostatečné informovanosti
o dané problematice. Na výroku Dany (trad 2) se pokusíme nastínit další dů-
vod neochoty ke změně, se kterým se může potýkat dospělá populace. Sama
Dana (trad 2) říká, že by byla ráda, kdyby její rodina používala „frusaky“.
Uvádí však také, že její rodiče se jejich používání brání: „A rodiče právě moc
ještě nechtěj nakupovat bez těch igelitových sáčků, maj látkový tašky, ty už
měli vlastně tak nějak odjakživa. Jinak nechtěj používat něco jako ty frusaky
různý, takový znovupoužitelný sáčky. (…) No, právě jakoby si myslí, že by tam
byli trochu za blázny, za takový jako hodně výstřední,“ (Dana, trad 2).

Látkové tašky jako alternativa stále běžně využívaných igelitových tašek
nepatří mezi nejnovější trendy a jsou tedy pro její rodiče přijatelné. Látkové
sáčky jsou však zatím doménou velmi malého procenta uživatelů a obzvláště
v některých menších městech mohou zcela jistě vzbuzovat nevyžádanou po-
zornost. Ta je zřejmě pro Daniny rodiče tak velkou překážkou, že se používání
této alternativy se všemi jejími výhodami z hlediska vlivu na životní prostředí
raději zřeknou.

Na tomto místě můžeme zmínit studii Chawla (1998), která se zabývala
vztahem mezi environmentální senzitivitou a pro-environmentálním chováním.
Výsledky této studie ukázaly, že vysoká environmentální vnímavost a uvědo-
mování si důsledků svého chování pro životní prostředí nemusí nutně vést
k odpovídajícímu pro-environmentálnímu chování. Důvodů této inkongruence
může být celá řada a jejich odhalení vyžaduje další podrobný výzkum. Aj-
zen (1991) pro zmapování aspektů, které mohou ovlivnit konečnou podobu
chování, vyvinul analytickou metodu TPB1, ve které popisuje, že jakémukoliv
chování předchází nejprve určitý behaviorální záměr (pravděpodobnost, že se
v určité situaci budeme chovat určitým způsobem). Tento záměr je ovlivněn
jednak osobním postojem ke sledovanému chování, dále určitým společenským
tlakem okolí a také individuálním vnímáním obtížnosti chování. Metoda TPB
byla využita ve více studiích (De Leeuw et al., 2015; Harland et al., 1999;
Yadav and Pathak, 2017) zaměřených na sledování faktorů ovlivňujících pro-
environmentální chování. Výsledky ve všech případech poukázaly na skuteč-
nost, že ke změně chování přispívají osobní názory a postoje pouze malou
měrou a jako zcela zásadní se ukazují být subjektivní normy chování a vě-
domá kontrola tohoto chování, tedy působení onoho společenského tlaku okolí
a pocity nebo přesvědčení o obtížnosti změny svého chování. Studie De Leeuw
et al. (2015), na které spolupracoval přímo autor metody TPB, navíc uvádí, že
vliv rodiny je v rámci subjektivních norem chování nejdůležitějším faktorem

1Teorie plánovaného chování (Theory od Planned Behavior) – vychází z původní socio-
logické teorie odůvodněného jednání, jejímiž autory byli Martin Fishbein a Icek Ajzen.
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a pokud má dojít k efektivnímu ovlivnění environmentálního uvědomění dětí,
musí environmentální vzdělávání cílit i na ostatní členy rodiny a blízké osoby
z jejich okolí.

Na příkladu posledního výroku jsme si mohli všimnout, že generace rodičů
je někdy méně ochotna jednat v rozporu s většinovou společností. Příčinou
neochoty k používání alternativních látkových sáčků v tomto případě jistě
není pouze fakt, že látkové sáčky nebyly přirozenou součástí jejich života od
dětství. Spíše se můžeme domnívat, že rozdílný byl v průběhu jejich života
celkový přístup k ochraně životního prostředí. Ta rozhodně, především pro
nedostatek informací a nových poznatků, nebyla stavěna na přední místa dů-
ležitosti. Tato generace se tak setkává s celosvětově rozšiřujícím se zájmem
o ochranu životního prostředí až nyní a kroky vedoucí k udržitelnému rozvoji
jsou pro ni zatím méně přirozené.

Už proto je zcela jistě vhodné seznamovat děti s tématy ochrany životního
prostředí v co nejnižším věku. Cílem výchovy by mělo být vytvoření takového
hodnotového systému, který dětem v budoucnu pomůže se zorientovat v nej-
různějších situacích, včetně otázek týkajících se přístupu k ochraně životního
prostředí.

Materiály a poznatky o nich se stále vyvíjí, což samozřejmě platí i pro
pohled na jejich dopad na životní prostředí. Látkové sáčky a některé další al-
ternativy jednorázových výrobků jsou trendem posledních let, ale je jasné, že
další a další podobné alternativy se budou mezi lidmi v budoucnu dále rozši-
řovat. Úkolem, před kterým stojí generace dnešních dětí, je proto především
naučit se jednat v budoucnu podle svého přesvědčení i za cenu toho, že ta-
kové chování nebude zpočátku ve společnosti zcela běžné. Pokud budou rodiče
svým chováním poukazovat na důležitost ochrany přírody jako na prioritu,
děti tento vzorec chování s velkou pravděpodobností od rodičů převezmou.
Jakékoliv alternativní přístupy pak budou považovat za součást přirozeného
vývoje v této oblasti.

Ke stejnému závěru dospěl ve své studii Wihardjo et al. (2017), který
pojednává o důležitosti vytvoření vhodného hodnotového systému v dětství
a mládí, na jehož základě se člověk rozhoduje o svém chování v budoucnosti.
Hodnotový systém, který je v nízkém věku utvářen především skrze rodinu
a školu, má podle výsledků studie na environmentální uvědomění značný vliv.
Biggs and Tap (1986) uvádí, že vzhledem k neustálému vývoji v oblasti en-
vironmentální tématiky, nemůže být environmentální vzdělávání zaměřeno
pouze na problémy a témata přítomná v daném okamžiku, ale mělo by žáky
vybavit takovými obecnými znalostmi a dovednostmi, které jim v jejich roz-
hodování pomohou i v budoucnu.

Na výroku Josefa (trad 1) je vidět, že překážky v cestě za ohleduplným
chováním k životnímu prostředí rozhodně existují, a ne vždy se jedná o pře-
kážky vycházející z vlastních omezujících představ o ideální podobě našeho
chování ve společnosti. Někdy se jedná o nepochopení ze strany některých
lidí, kteří přímo nebo nepřímo zasahují do rozhodování druhých. Síla přesvěd-
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čení o správnosti určitého jednání je pak rozhodujícím faktorem, zda si člověk
bude za svým chováním stát nebo se podvolí cizím požadavkům. Současně
použijme Josefův výrok jako ukázku toho, že chování dětí již v takto nízkém
věku může dobře odrážet smýšlení a chování celé rodiny: „(…) Několikrát jsem
šel třeba, že jo, do Tesca a prostě jsem si vzal třeba rohlík bez igeliťáku, takže
jsem takhle pak přišel za paní a paní mi začala hnedka nadávat, že proč jsem
si to nedal do toho do igeliťáku a já jsem jí prostě řek, že to, že to je neekolo-
gický a ona, že prostě ať si ho příště vezmu,“ (Josef, trad 1). Jak Josef uváděl
i v jiných svých odpovědích, je jeho rodina zvyklá v obchodech s igelitovými
sáčky šetřit. Josef tuto zvyklost rodiny přejímá a snaží se chovat stejně.

Podobnou souvislost lze vysledovat nejen v případě chování, ale i v případě
názorů a postojů vůči některým skutečnostem. Děti je totiž velmi často sdílí
se svými rodiči. Tuto skutečnost lze vysledovat přímo (děti parafrázují některé
názory svých rodičů) nebo také nepřímo, jak ukazuje výrok Anežky (alt 3):
„My třeba bydlíme tady na Praze 7 a strašně nám tady chybí nějakej kompostér,
protože to prostě tady nikde není (…) ,“ (Anežka, alt 3). Svým tvrzením
vlastně poukazuje na postoj ostatních členů rodiny k této záležitosti. Můžeme
se domnívat, že její rodiče doma o kompostéru mluvili nebo mluví častěji
a Anežka s nimi jejich postoj k této situaci sdílí.

Vliv rodiny na utváření environmentálního uvědomění byl jako jeden ze
stěžejních faktorů prokázán například ve studii Li and Lang (2015). Té se
zúčastnili kromě dětí také jejich rodiče, což umožnilo provedení následné ko-
relační analýzy, jež odhalila, že environmentální uvědomění dětí úzce souvisí
s environmentálním uvědoměním rodičů. Děti podle výsledků studie přejímaly
názory na environmentální témata od svých rodičů.

Dobře můžeme do postojů a názorů jednotlivých rodin nahlédnout skrze
další z hlavních témat diskutovaných v rozhovorech, kterým bylo plýtvání
jídlem.

Do protikladu můžeme dát výroky Anežky (alt 3) a Milana (ekotrad 3).
Anežka nám nepřímo sděluje, že její rodiče dbají na to, aby jejich rodina ne-
plýtvala jídlem. Vzhledem k tomu, že Anežka dobře ví, jak se s jídlem v jejich
domácnosti zachází, můžeme z toho vydedukovat, že toto chování (dojídání
jídel v následujících dnech nebo konzumace potravin po datu minimální tr-
vanlivosti) není v jejich rodině ojedinělé, ale naopak časté: „No u nás je to
tak, že se většinou něco navaří a pak to třeba máme ještě druhej den k večeři
nebo tak něco. Mamka navíc peče vlastní chleba, kterej hodně dlouho vydrží,
takže se nám třeba díky tomu chlebu moc nekazí pečivo a když je něco právě
třeba tři dny prošlý, tak to vlastně i sníme,“ (Anežka, alt 3). Anežčina rodina
se tedy snaží aktivně zamezovat plýtvání jídlem.

Milan (ekotrad 3) naopak poukazuje na skutečnost, že rodiče na plýtvání
jídlem nedbají, dokonce se na něm přímo podílejí. Podle Milanových slov uva-
řené jídlo v jejich rodině dojídá pouze matka. Toto její chování však přesto
nemůže sloužit pro jejich syna jako dostatečný příklad zamezování plýtvání,
protože ta nedojídání jídla ze strany otce a syna tiše toleruje: „U nás je to spíš
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takový, že takový ty věci jako párky, to se všechno sní, ale třeba když máma
uvaří, tak třeba já a tatínek, my jíme oběd a co už bylo na oběd, to už nejíme
k večeři. (…) No já a táta, my jíme jídlo teplý a pak když už se ohřeje, tak prostě
už to nejíme,“ (Milan, ekotrad 3). Můžeme se domnívat, že pokud by takové
chování Milanův otec nevykazoval, Milana by nikdy nemuselo napadnout, že
nebude chtít jíst znovu ohřáté jídlo.

Výrok Šárky (trad 2) naopak ukazuje, jak mohou být děti velmi přirozeně
skrze rodičovský vzor vedeny k šetrnému hospodaření s jídlem a minimalizaci
jeho plýtvání: „No, já se snažim jako neplýtvat a třeba vždycky, když jsme na
nějaký dovolený nebo ne uplně dovolený, ale když třeba jedem na hory nebo
tak, tak s tátou to děláme tak, že já si dam jídlo a když jsou to na mě moc
velký porce, tak to dojí muj táta a buď si dá ještě jídlo on sám a nebo mu stačí
tohle,“ (Šárka, trad 2).

Je zcela přirozené, že v rodinách, kde se rodiče nad určitými tématy neza-
mýšlí, nebudou těmto záležitostem věnovat pozornost v tomto věku ani jejich
děti. Na otázku, jaký mají pocit z množství odpadu, který vyprodukují, od-
povídaly některé děti velmi pohotově a se zápalem, že mají dojem, že odpadu
produkují příliš mnoho. Příkladem je výrok Jirky (alt 1), který v jedné větě
hned dodává, že rodina nad tématem uvažuje a snaží se s tím něco dělat:
„No, my ho máme myslim že docela hodně toho odpadu, ale snažíme se to ně-
jak omezovat no. (…),“ (Jirka, alt 1). Ve věku našich respondentů, tedy mezi
12–14 lety děti většinou samy od sebe neřeší, jaké množství odpadu rodina
vyprodukuje a zda není na místě se snažit o nějaké omezení jeho produkce. Je
zřejmé, že tyto postoje se u nich utváří na základě tvrzení, která slyší doma od
rodičů. Naopak pokud rodiče problém velkého množství odpadu neřeší, děti
nemají důvod si myslet, že je u nich doma něco v nepořádku. Samozřejmě
také velmi záleží na tom, kde člověk spatřuje normu pro množství odpadu.
Každopádně z výroků některých dětí je jasné, že tématu množství odpadu se
doma nevěnují a nad touto otázkou se nezamýšlí. Děti pak v takovém případě
uvádějí, že množství odpadu jejich domácností jim připadá v pořádku. Takový
postoj si můžeme demonstrovat na výroku Robina (alt 2): „No my jako ne
úplně s našim odpadem, ale s tím odpadem, co se slyší většinou jakože s tím
celosvětovým. To si někdy říkám, že by se s tím něco mělo jako dělat. Jinak
doma mi to přijde ok,“ (Robin, alt 2).

Robin navíc zmiňuje názor, který se v rozhovorech objevil vícekrát a mohl
by ukazovat na existenci určité souvislost mezi environmentálním uvědoměním
a pocitem vlastní odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Respondenti, z je-
jichž výpovědí bylo patrné, že rodina si dobře uvědomuje důležitost chování
každého jednotlivce ve vztahu k ochraně životního prostředí, častěji uváděli
více způsobů, kterými se snaží zasadit o udržitelný rozvoj. Není divu, že lidé,
kteří pociťují důležitost chování každého jednotlivého člověka vůči životnímu
prostředí, jsou sami velmi motivovaní podnikat pro ochranu přírody konkrétní
kroky: „No já vždycky, když něco kupujem, no, prostě přemejšlim nad tim, že
když to koupim já, tak ono se to zdá málo, ale když by to takhle dělal každej
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člověk na světě, tak je to strašně moc,“ (Šárka, trad 2).
Lidé zastávající názor, že v přístupu k ochraně přírody záleží na každém

z nás, se snaží na environmentální problematiku nahlížet holisticky a jsou
ochotni přebírat zodpovědnost za své vlastní činy. Někteří lidé naopak naby-
dou dojmu, že problémy životního prostředí jsou tak rozsáhlé, že s nimi sami
nic nezmůžou, zvláště proto, že mnoho lidí v jejich okolí se změnit současný
stav věcí dostatečně nesnaží: „(…) A já si myslím, že zrovna my ten plast
neprodukujeme zas tak hodně. Myslím, že jsou i rodiny, který ho produkujou
mnohem mnohem víc,“ (Marek, alt 3).

Marek v rozhovoru několikrát uváděl nespokojenost s množstvím plasto-
vého odpadu, a to i na úrovni vlastní rodiny. I z dalších jeho výroků bylo
možné vyčíst, že i přesto, že rodina disponuje patřičnými znalostmi v oblasti
ochrany životního prostředí a členové rodiny si jsou vědomi dalších možností,
jak k této ochraně přispět, pocit nedostatečného vlivu na současnou situaci
jejich větší snahu v této oblasti brzdí. Marek pravděpodobně i na základě po-
stojů rodičů k této problematice shrnuje jakousi bezvýchodnost situace s nad-
bytečnou produkcí plastů: „No, jako teď není zatím moc řešení, jak to udělat,
abyste si nenakupovala žádný plasty, když jdete do obchodu. Já nevím, kolik
prostě tam těch výrobků zabalenejch do plastu, ale fakt hrozně moc. (…) Když
byste kupovala jenom věci, který nejsou v plastu, tak byste jedla pečivo, ovoce,
to by možná šlo bez obalu, potom byste možná, když byste chodila do toho
obchodu tam toho (Bez obalu) … ale jako nakupovat šunky, sýr a takový ty
polívky, maso…,“ (Marek, alt3).

Znalost problematiky a nespokojenost s některými skutečnostmi tedy ještě
není zárukou maximální snahy změnit v tomto ohledu své chování. V rozho-
vorech často zaznívalo, že ač rodiny s některými věcmi nesouhlasily, nevi-
děly východisko, které by pro ně bylo dostupné. Ať už z finančního hlediska
nebo kvůli narušení současného pohodlí. V rozhodnutí je navíc utvrdil fakt,
že mnoho lidí v jejich okolí se o ochranu přírody snaží ještě méně a oni sami
tedy situaci nijak zvlášť neovlivní.

Toto zjištění potvrzuje také studie Kollmuss and Agyeman (2002), která
uvádí, že pocit bezmoci a neexistující možnosti současné environmentální pro-
blémy jakkoliv zvrátit, vede k absenci další snahy podniknout kroky vedoucí
k lepšímu pro-environmentálnímu chování. I přesto, že lidé pociťují ohledně
situace smutek a hněv a k problémům životního prostředí jsou velmi vnímaví,
pocit, že nemohou současný stav změnit nebo dostatečně ovlivnit, může vést
až k apatii a rezignaci. Takoví lidé v pro-environmentálním chování sice pokra-
čují z určité morální povinnosti, nicméně s velkou pravděpodobností nebudou
vyvíjet žádné nové proaktivní kroky ke zlepšení tohoto chování. Častým do-
provodným příznakem tohoto postoje je, i v některých výrocích uváděné, de-
legování odpovědnosti za nedostatečné pro-environmentální chování na okolí.

Mnozí respondenti uváděli, že pokud by byla možnost vybrat si mezi zbo-
žím s podobnou cenou a kvalitou, jejich rodiny by si zvolily variantu, která by
byla k životnímu prostředí ohleduplnější a lépe by korespondovala s jejich pře-
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svědčením. Jak uvádí Kačka (alt 3), dokud její rodina neměla jinou možnost
volby, byli nuceni navštěvovat obchod, který v tomto ohledu zrovna nejlépe
nesplňoval jejich požadavky: „Já bych měla ještě, že vlastně vůbec problém je,
že to ty výrobci vůbec vyráběj ty plasty, protože vy nemůžete říct lidem jako
nekupujte to, i když je to tady jako plný, jsou naplněný obchody tim prostě,
musíte si nějak sehnat nějaký svoje vlastní. Jako u nás je to ještě docela dobrý,
protože tam máme ten bio-obchůdek a když tam nebyl, tak jsme chodili nor-
málně do Billy a měli jsme tam jenom igelitový pytlíky, protože tam prostě
nic jinýho není,“ (Kačka, alt 3).

Lidé se proto často cítí svázáni současnou situací, která je všudypřítomná
ve většině běžných obchodů, které spotřebitelům nenabízí příliš možností jiné
volby. Zboží je baleno do několika obalů a lidé jsou v mnoha případech nuceni
se na tomto stavu věcí podílet. Nezabalené zboží je zcela nedostupné nebo
přinejmenším hůře dostupné než zboží zabalené a o případné koupi rozho-
dují spotřebitelé také na základě ceny a vzhledu. Tento fakt potvrzuje svým
tvrzením například Josef (trad 1) a Lenka (trad 1):

„Tak my většinou kupujeme to zabalený, protože to je vždycky levnější.
Když to vezmete jakoby, že máte třeba čtyři ty cibule jako samotný a když
vezmete velké balení, tak je to levnější třeba o 30 korun,“ (Josef, trad 1).

„(…) Nebo jako nějaký věci kupujeme samozřejmě v těch baleních, protože
když třeba v obchodě jsou nějaký brambory, který jsou úplně shnilý a vedle toho
zabalený, tak vezmeme ty balený,“ (Lenka, trad 1).

Kromě zmíněných témat o množství odpadu a jeho třídění nebo plýtvání
jídlem jsme se v rozhovoru věnovali také obsáhlému tématu balení svačin do
školy, které s vlivem rodiny úzce souvisí. To, zda a jak se rodiče zamýšlí nad
způsobem balení svačin, přímo ovlivňuje také environmentální uvědomění dětí
v tomto směru. S nošením svačiny se děti setkávají od první chvíle, kdy začne
jejich povinná školní docházka a tato záležitost je provází prakticky po celou
dobu jejího trvání. Ať už rodiče dávají dětem svačinu s sebou z domova nebo
si děti svačinu kupují samostatně, vždy jsou to právě rodiče, kteří minimálně
v počátku školní docházky o této věci rozhodují. V tématu školních svačin
jsme tak mohli zpozorovat, do jaké míry se rodiče snaží v tomto směru chovat
udržitelně a ohleduplně k životnímu prostředí a skrze své postoje ovlivňo-
vat i postoje svých dětí. V rozhovorech jsme se setkali s několika možnostmi.
Žádné z dětí neuvedlo, že by si pravidelně muselo obstarávat svačinu i pití.
Většina dětí uvedla, že svačinu dostává pravidelně již z domova. Některé děti
si však každodenně kupovaly novou plastovou láhev s pitím. Toto chování,
jehož následkem dochází k značné nadprodukci plastového odpadu, je rodiči
zcela jistě podporováno už proto, že na zakoupení pití od nich děti musí dostá-
vat peníze. Dále existovaly rozdíly v balení svačin a pití, které si děti nosily do
školy z domova. Setkali jsme se s případy, kdy rodina nakupovala nové mikro-
tenové sáčky, do kterých děti svačinu dostávaly, používala znovu jednorázové
plastové lahvičky a sáčky z obchodů nebo volila jinou alternativu, například
znovupoužitelné plastové krabičky, látkové sáčky a speciální znovupoužitelné
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plastové nebo skleněné lahve na pití.
Z výroků dětí je patrné, že lhostejnost nebo naopak uvědomělost rodičů

při používání obalů na svačiny je dětmi velmi často přirozeně napodobována,
k čemuž zajisté přispívá i fakt, že s tímto chováním děti přichází do styku
prakticky denně po dobu mnoha let. Rodiče Milana (ekotrad 3) nakupují každý
týden nové mikrotenové sáčky na jeho svačiny a nijak se nezabývají jejich
spotřebou. Výrok Milana (ekotrad 3) můžeme použít jako ukázku přejímání
chování rodičů ve vztahu ke spotřebě igelitových sáčků: „Třeba se mi stalo, že
jsem šel vařit a šáhnul jsem, nevím, třeba po čem, prostě jsem tam do něčeho
šáhl a najednou na mě vypadly všechny ty role sáčků. Tak jsem to musel
všechno sbírat a pak jsem několik z nich vyhodil, protože nevíme co s nima
máme dělat,“ (Milan, ekotrad 3).

Komentář Lenky (trad 1) ukazuje naopak na přejímání uvědomělého cho-
vání v tomto směru. Lenka dostává od rodičů svačinu ve znovupoužitelných
krabičkách a je tedy z domova zvyklá přemýšlet o tom, jaké obaly využívá na
nošení svačiny a pití do školy. Zmiňuje také, že i když se nejedná přímo o školní
svačinu, snaží se vícekrát využívat zakoupenou plastovou láhev a zbytečně ne-
kupovat stále další: „Já si svačinu nosim v takovejch plastovejch krabičkách,
který docela střídám, protože jich máme doma docela dost, že se docela na-
střádaly a pití si nosim v lahvích, který jsou buď plastový nebo skleněný, který
prostě se daj používat hodně dlouho a nebo když už teda třeba někam jedu
a nechci si tu láhev zničit, tak si koupim nějakou balenou vodu, kterou pak
používam po zbytek toho pobytu,“ (Lenka, trad 1).

V případě zajišťování školních svačin se také můžeme setkat s určitou
spoluprací mezi rodinou a školou. Může se jednat například o možnost pití
z vlastního hrnečku, který mají děti stále k dispozici ve škole. Takovou mož-
nost v rozhovorech zmínili pouze žáci z alternativních škol. Je pravděpodobné,
že tato možnost bude vycházet přímo ze strany školy a je nabídnuta dětem
a rodičům, kteří díky ní mohou omezit nadměrnou spotřebu plastu.

Hammami et al. (2017) potvrzuje, že nejefektivnějším způsobem ovliv-
ňování environmentálního uvědomění je spolupůsobení více faktorů v růz-
ných oblastech. Pokud škola nebude ovlivňovat pouze žáka, ale bude působit
v tomto ohledu také na jeho okolí, především na jeho rodinu, může mít v ovliv-
nění environmentálního uvědomění daleko větší dosah.

V rámci jednotlivých rodin si můžeme všimnout rozdílů v míře zapojo-
vání dětí do pro-environmentálních aktivit celé rodiny. Některé děti například
uváděly, že rodina třídí odpad, ale o jeho konečnou separaci do speciálních
kontejnerů se starají rodiče. Děti v takových případech věděly, že určitý druh
odpadu rodina třídí, ale nevěděly již, kam se tento odpad ukládá. Jako příklad
můžeme uvést výrok Evy (alt 3): „No, hliník, když má většinou… nevím, kam
ho nosíme, ale protože vždycky to je na takový poličce, no a já jsem se třeba
už i kolikrát vzbudila a už to tam nebylo,“ (Eva, alt 3).

Naopak výrok Josefa (trad 1) ukazuje na to, že rodiče jej zapojují do
těchto činností ve větší míře, což přirozeně prohlubuje v těchto tématech i jeho
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znalosti: „My třídíme odpady a já je pak vynášim z domu a pak to vynášim do
košů, který jsou na ulici. Jenže většinou jsou plný, protože nějakej obchod je
tam nelegálně dává. Dává si tam svoje odpadky, svoje papírový věci dává do
koše, i když to se nesmí, protože mají mít svůj koš,“ (Josef, trad 1).

Je pravděpodobné, že pokud děti lépe poznají celý proces správného vy-
třídění jednotlivých složek odpadu, automaticky budou tuto činnost provádět
i v dospělosti. V případě, že jsou některé děti zvyklé třídit pouze v rámci do-
mácnosti a nejsou seznámeny s dalším nakládáním s danou složkou odpadu,
může se v budoucnu stát, že samy v třídění některých složek pokračovat nebu-
dou. V této souvislosti stojí za zmínku příklad, který uvedl environmentální
koordinátor (alt 2) při popisu přístupu školy k ochraně životního prostředí,
který byl následně bodován a zaznamenáván do formuláře. Koordinátor zdů-
razňoval, že žáci jsou vedeni k třídění nápojových kartonů, o jejichž konečné
vytřídění se pak ale stará vedení školy. Žáci v rozhovoru uváděli, že nápojové
kartony třídí ve škole a někteří z nich také doma a sdělovali, že nápojové kar-
tony podle nich patří do kontejneru na papír. Lokalita, ve které žáci bydlí a ve
které se nachází i jejich škola, má však celoplošně zaveden sběr nápojových
kartonů do kontejnerů na plastový odpad. Zde je jasně vidět, jakou důležitost
může hrát prakticky seznámit děti s celým procesem třídění a vytvořit u nich
správné návyky, které si odnesou do dospělosti.

Také podle výsledků studie Hammami et al. (2017) je v rámci ovlivňování
environmentálního uvědomění nezbytné působit kromě teoretického vzdělávání
také na podobu chování, přímo jej ovlivňovat a vést žáky k samostatnému pro-
environmentálnímu jednání.

Vliv rodiny je velmi obecný pojem skrývající v sobě hned několik konkrét-
ních oblastí, které mohou mít na environmentální uvědomění vliv. Jak jsme již
uvedli v této kapitole, může se jednat o vliv přímý, kdy nejčastěji rodiče cíleně
vedou děti k určitému chování, ale i nepřímý, v rámci kterého například do-
chází k ovlivnění postojů, názorů nebo návyků skrze chování a projevy názorů
a postojů ostatních členů rodiny. Ovlivnění v rámci rodiny může vycházet od
rodičů, sourozenců nebo také dalších příbuzných, se kterými je člověk v častém
kontaktu. Jak se ukázalo i v rámci rozhovorů, v rodinách se ovlivňují všichni
členové navzájem a nemusí se vždy jednat o jednostranné působení rodičů na
děti. Ve věku školní docházky přichází děti do styku s environmentálními té-
maty velmi často i mimo domov a jejich postoje a chování se tak mohou od
ostatních členů rodiny odlišovat. Příkladem je odpověď Milana (ekotrad 3) na
otázku, zda jeho rodina třídí odpad: „U nás jenom já,“ (Milan, ekotrad 3).

Zásadní vliv na Milanovo (ekotrad 3) environmentální uvědomění tedy
určitě neměla rodina a tyto návyky získal jinde než v rodině. Na výroku Dany
(trad 2) si můžeme ukázat, že ani v tomto věku nemusí vždy ovlivňovat rodiče
environmentální uvědomění svých dětí, ale naopak děti v této oblasti ovlivňují
své rodiče a sourozence: „Já jsem se o to začala víc zajímat vlastně až poměrně
nedávno. Do tý doby jsem si vlastně vůbec nikdy neuvědomovala, že ten odpad
nejen že stačí ho vlastně zrecyklovat, ale že se nemusí vůbec vytvářet a začala
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jsem to hodně u nás doma jako… propagovat. A teďka vlastně si to začíná
uvědomovat i rodiče a bližší rodina. A třeba vidí, že když je někde zbytečně
moc těch obalů, tak si to dřív vůbec neuvědomovali, stejně jako já a teďka
třeba se jim někdy hnusí až nakoupit některý ty potraviny, co jsou zabalený na
třikrát. A vlastně jsem se hodně začala zajímat o to jako zero waste a snažim
se opravdu co nejvíc omezit ten odpad, co doma máme, ale stejně třeba rodiče
nechtěj dělat tolik věcí, kolik bych chtěla dělat já a tim mi to vlastně ztěžujou,“
(Dana, trad 2).

Zmíněná tvrzení současně odhalují existenci dalších faktorů, které mohou
mít kromě rodiny na environmentální uvědomění vliv. Žáky vícekrát zmiňo-
vaný vliv školy je obsahem následující kapitoly.

8.2 Vliv školy
Jeden ze zmíněných dalších vlivů na environmentální uvědomění představuje
škola. Vliv školy je stejně jako vliv rodiny tvořen mnoha konkrétními fak-
tory, mezi které můžeme zařadit například vliv učitelů nebo spolužáků, náplň
předmětů, účast v nejrůznějších projektech, prostředí ve škole atd.

Školy zpravidla poskytují žákům možnost třídit jednotlivé složky odpadu.
Mezi školami sice existují rozdíly v počtu složek, které je možné třídit, nicméně
obecně platí, že tato oblast pro-environmentálního chování nebývá školami
opomíjena. Zajištění možnosti třídění odpadu má ve škole na starosti zpravi-
dla environmentální koordinátor, ale můžeme se setkat i s případy, kdy škola
tohoto koordinátora nemá. V rámci našeho výzkumu jsme se s tímto případem
setkali u všech alternativních škol. V takovém případě se o environmentální
aktivity, včetně zmíněného třídění odpadu, stará některý z pedagogů nebo
v této věci spolurozhoduje a spolupracuje celý tým vedení školy. Můžeme
si všimnout, že pokud škola zajišťuje možnost třídění určité méně obvyklé
složky odpadu (např. baterií, hliníku nebo bioodpadu), dochází podle slov
žáků k tomu, že této možnosti nevyužívají pouze žáci a učitelé v době výuky
a přestávek, ale využívají ji celé rodiny žáků této školy, případně i někteří
vzdálenější příbuzní a známí. Tuto skutečnost popisuje Vítek (trad 2): „Tak
baterky, to vlastně na základce, kam chodí moji bráchové, tam se sbíraj baterky,
takže tam dáváme baterky,“ (Vítek, trad 2). Rodiny střádají složky odpadu,
pro které například nemají v blízkosti bydliště speciální kontejnery a následně
je předávají dětem, aby je vytřídily ve škole.

Třídění odpadu je také žáky nejčastěji udávaná oblast environmentálního
vzdělávání, ve které se cítí být školou nějakým způsobem ovlivněni. Žáci byli
tázáni na to, o kterých tématech, která byla předmětem rozhovoru, se dozví-
dali nějaké informace ve škole. Vzhledem k tomu, že většina žáků uvedla, že
nejvíce na ně škola působila v oblasti informací o třídění odpadu, můžeme se
domnívat, že tato oblast tvoří největší část obsahu environmentální výchovy
na školách. Třídění odpadu je zcela jistě základní dovednost, kterou je vhodné
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a důležité u žáků podporovat a rozvíjet. Společnost, včetně dětí, je však v této
oblasti stále více informovaná a třídění odpadu se v poslední době možná po-
malu stává naprostou samozřejmostí. Existuje ale mnoho dalších témat, se
kterými by bylo vhodné žáky v rámci školní docházky seznamovat a skrze
která by bylo možné budovat jejich vztah k ochraně přírody a zvyšovat jejich
environmentální uvědomění. Odpovědi žáků tak možná poukazují na nedosta-
tečně rychlý rozvoj environmentálního vzdělávání na školách, které se z větší
části zabývá již dobře známými environmentálními tématy a využívá v tomto
směru léty prověřené výukové postupy.

Naši interpretaci podporují i výsledky studie Činčera et al. (2009), je-
jímž cílem byla evaluace programů environmentální výchovy na území České
republiky. Ta ukázala na skutečnost, že české programy environmentálního
vzdělávání obecně nepokrývají jednotlivé klíčové oblasti stejnou měrou a ně-
které dovednosti důležité pro rozvoj pro-environmentálního chování nejsou
skrze tyto programy dostatečně rozvíjeny. Žák s největší pravděpodobností
získá určitý základní přehled o ekologii, globálních environmentálních problé-
mech a osvojí si vzorce chování související s tříděním odpadu. Naopak mu
ale nejspíše bude chybět dovednost problémy samostatně analyzovat, rozumět
souvislostem a rozhodovat se na tomto základě o svém budoucím chování.

Z rozhovorů bylo patrné, že žáci mají zájem se o aktuálních environmentál-
ních problémech a možnostech jejich řešení dozvídat, což potvrzuje i odpověď
Markéty (trad 1) na otázku, zda se o tématech probíraných v rozhovoru do-
zvěděla něco ve škole: „Mně to moc nepřijde, ale je mi to líto, protože by
mě bavily takovýhle jako rozhovory o tom jako,“ (Markéta, trad 1), se kterou
souhlasí Lenka (trad 1): „Já taky souhlasím s Markétou. Ale ještě chci říct, že
my jsme tady třeba sázeli krokusy nebo jsme sázeli lípu, myslim, takže myslim,
že i trošku se tady do toho nějak zapojujeme, ale jinak souhlasim s Markétou,
že bychom se měli naučit nějak tu přírodu chránit víc, než jenom vědět, jak
vypadá a tak,“ (Lenka, trad 1).

Fakt, že žáci projevují zájem o rozšiřování environmentálních znalostí
v rámci školní výuky, potvrzuje i zjištění Hausbeck et al. (1992). Na vzorku
3200 respondentů z řad studentů bylo zkoumáno jejich environmentální uvědo-
mění a možnosti jeho ovlivnění ze strany školy. Více než polovina respondentů
uvedla, že by se o environmentálních tématech rádi dozvídali ve škole výrazně
více informací. Takový stav bývá podle výsledků studie přítomen v případech,
kdy vzdělávací kurikulum nemá dostatečně pevně danou náplň environmen-
tální výchovy a míra zařazování těchto témat do výuky závisí z velké části
pouze na vyučujícím. V takových případech můžeme navíc očekávat přítom-
nost značných rozdílů v environmentálních znalostech mezi jednotlivými tří-
dami a celými školami.

Je potřeba si navíc uvědomit, že aktuální poznatky prakticky všech oborů
se do učebních osnov dostávají velmi pomalu a koncepce environmentální vý-
uky dostatečně neodráží současný stav životního prostředí a potřebu řešení ak-
tuálních otázek environmentální problematiky. O to větší důležitost má každý
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jednotlivý pedagog a jeho rozhodnutí, jaké informace bude žákům v rámci
výuky předkládat. Učitel není ve volbě konkrétního obsahu učiva nijak vý-
razně omezován a záleží především na jeho rozhodnutí, zda a do jaké míry se
bude snažit environmentální uvědomění žáků ovlivňovat. Jak naznačuje výrok
Zuzky (alt 1), učitelé nemusí těmto tématům nutně věnovat v rámci výuky
dlouhý časový úsek, protože i krátké zmínky učitelů o určitých tématech si žáci
dobře zapamatují: „Jo, že je takovej plastovej ostrov. Jo a ještě nám řikala
učitelka, že se teď udělaly takový účka nebo jak se to… takovej pokus, že se
to tim vlastně teď sbírá,“ (Zuzka, alt 1). Žáci byli tedy pravděpodobně for-
mou jakési kratší poznámky seznámeni s velmi aktuální informací o vývoji
speciálních útvarů sloužících k vyčištění oceánů od plastů.

Kačka (alt 3) si je také vědoma poznámek učitelů ohledně současných
environmentálních otázek v různých předmětech: „Já mám pocit, že tady ve
škole ne přímo, že bychom se o nich učili, ale mám pocit, že možná právě na
občance, že jsme se jako o tom zmínili. Ale nemám vysloveně pocit, jako že
bysme, já nevím, třeba hodinu věnovali tomu jako že bychom si říkali různý
alternativy. Ale někdy tak jako se o tom zmíníme. Každej učitel má, já nevím,
že třeba paní učitelka nám říkala něco o nějakých odpadcích a třeba, co ona
používá a tak a pan ředitel zase chce, abysme dojídali obědy a že si myslím, že
není to vysloveně jako cíleně, jako teď se budeme hodinu učit o tom, jak jako
nedělat tolik odpadu, ale…,“ (Kačka, alt 3).

Kačka (alt 3) současně zmiňuje další velmi důležitý aspekt, kterým může
učitel žáky silně ovlivňovat, a sice jeho vlastní chování ve vztahu k ochraně
životního prostředí. Pokud učitel popisuje nebo žáci mají přímo možnost vi-
dět, jakými konkrétními kroky je možné přispět k ochraně životního prostředí,
stávají se pro ně tyto informace uchopitelnější a dostupnější. Je navíc nepopi-
ratelné, že učitel pro většinu žáků představuje v mnoha ohledech určitý vzor
chování a žáci tyto informace o to lépe přijímají a začleňují do běžného života.

Výše uvedená tvrzení podporují ve své studii Çokçaliskan and Çelik (2017),
kteří zmiňují důležitost zařazování prvků environmentální výchovy do vyučo-
vacích hodin různých předmětů. Učitel má možnost rozvíjet povědomí žáků
o environmentálních tématech a vytvářet pozitivní postoje k ochraně život-
ního prostředí skrze sdělování vlastních zkušeností ohledně udržitelného roz-
voje a nemusí se omezovat pouze na předmět zabývající se environmentálními
a přírodovědnými tématy. Studie taktéž zjistila, že environmentální uvědo-
mění žáků může korelovat s environmentálním uvědoměním učitele.

K podobnému závěru dospěl Nagra (2010), který v závěru své studie na
základě zjištěných výsledků uvádí, že učitel je pro žáky důležitým vzorem
přístupu k ochraně životního prostředí a je proto důležité, aby disponoval
co nejvyšším environmentálním uvědoměním a skrze své postoje pozitivně
působil na rozvíjení tohoto uvědomění u žáků.

Eva (alt 3) popisuje, jakým způsobem se snaží učitelé včetně pana ředitele
vést žáky k pro-environmentálnímu chování i mimo vyučování: „Oni na nás
hodně jako apelují, pan ředitel teda hlavně na nás hodně apeluje, abysme když
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máme nějaký jídlo a prostě nám to nechutná, tak abychom zašli za nějakýma
těma staršíma lidma, ale mně je to třeba osobně trošku takový trapný tam
za nima prostě jít a říct: „Čau, nechcete někdo tohleto po mně dojíst?“, ale
sem tam se jakože stane, že třeba naopak oni přijdou za mnou a mně to
nevadí,“ (Eva, alt 3). Žáci v rozhovoru uvádí, že je pan ředitel soustavně vede
k tomu, aby si v jídelně nechávali nabrat pouze tolik jídla, kolik zvládnou
sníst a zbytečně jím neplýtvali, na což se také snaží dohlédnout: „(…) Že my
chodíme dolů do jídelny na obědy nebo aspoň většina z nás a tam jakože si to
vždycky vezmeme to jídlo a hodně lidí to pak vrací a vždycky potom se na nás
pan ředitel zlobí a dává nám tam kázání, že si máme nabrat jenom tolik, kolik
sníme (…),“ (Eva, alt 3).

Environmentální výchova si spíše, než předkládat žákům fakta a teore-
ticky je seznamovat s environmentální problematikou, klade za cíl budovat
pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí a zvyšovat jejich environmentální
uvědomění. Z toho důvodu je určitě vhodné využívat k tomuto účelu výu-
kové metody, které žákům umožní pochopit souvislosti mezi environmentál-
ními problémy a činností člověka a uvědomit si vlastní úlohu v procesu řešení
těchto problémů. Pokud budou mít žáci možnost aktivně se zapojit do celého
výukového procesu a podílet se na různých environmentálních projektech, sami
si tak lépe uvědomí, jak mohou změnit své chování a přispět tak k udržitel-
nému rozvoji. Jáchym (alt 3) popisuje, že spolužáky v rámci výuky pomocí
referátu seznamoval s aktuálním environmentální problematikou plastového
odpadu: „Já chci říct k těm plastům v moři, že já jsem měl prezentaci před
asi rokem na… o těch plastech a ono vlastně už je asi pět takovejch velkejch
ostrovů plastu. Maj nějaký klidně i třeba 20 kilometrů na dýlku a on je pro-
blém s tím, že potom tam plujou třeba různý živočichové a snědí to, třeba ten
igelitovej sáček. A oni to vlastně nestrávěj ten plast a potom si myslej, že jsou
jakoby, že jsou najedený, ale vlastně v tom břiše nic nemaj. Maj tam jenom ten
plast, takže umřou. Potom ještě ten plast se jakoby rozpadá na mikročástice,
který vlastně nejdou zachytit pořádně nebo jakoby jdou, ale není žádnej jakoby
žádná možnost, jak zachytit všechny plasty nebo ty mikroplasty, co jsou v tom
moři, protože moře je velký,“ (Jáchym, alt 3).

Vzájemné vyučování se mezi vrstevníky je dobře využitelná metoda nejen
v rámci environmentální výchovy. Třída zpravidla velmi efektivně přijímá
informace od svých spolužáků, kteří se předem tématikou museli zabývat na-
tolik, aby ji byli schopni celé třídě vysvětlit a zodpovědět případné dotazy.
Vzhledem k absenci věkového rozdílu bývá navíc tato forma výkladu pro žáky
mezi sebou navzájem dobře srozumitelná. Z rozhovoru je patrné, že Jáchym
i další jeho spolužáci (alt 3) mají o problematice plastového odpadu dobrý
přehled.

Další možnost, jak mohou být žáci ve škole seznámeni s aktuálními envi-
ronmentálními tématy, zmiňuje Lenka (trad 1): „Já jenom ještě chci říct, že
my s Markétou jsme minulej rok chodily na volitelky a tam jsme si vlastně uka-
zovali, jaký následky má, když vyhazujeme odpadky do moře a tak,“ (Lenka,
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trad 1). V rámci volitelného předmětu se mohou žáci dozvědět informace,
které jinak nespadají do základního učiva a rozšířit si tak přehled o tématech,
která je zajímají. Pro žáky může být takováto možnost volby velmi motivující
a snáze je podnítí k aktivnímu přístupu k předmětu.

Zapojení se do nejrůznějších environmentálních projektů nebo pořádání
vlastních projektů s environmentální tématikou je vhodný způsob, jak se žáci
ve školách mohou zajímavou formou dozvídat nejen teoretické, ale i praktické
informace o ochraně přírody. Eva (alt 3) si na projekt pořádaný školou vzpo-
mněla hned v úvodu rozhovoru: „Já, my teda taky třídíme a myslím, že je to
dobrý, protože to pomáhá životnímu prostředí. Navíc potom když máme jakoby
víc košů, tak my nemáme tak rychle přeplněnej ten jeden a pak se to může
recyklovat. My jsme ve škole měli třeba taky výstavu o recyklovaných odpa-
dech,“ (Eva, alt 3). Eva (alt 3) výstavu zmiňuje mezi důvody, které ji vedou
ke třídění odpadu a je tedy jasné, že výstava na ni měla v tomto ohledu vliv.
Podobně se vyjadřuje i Lenka (trad 1), která také v souvislosti s motivací ke
třídění odpadu popisuje zážitek ze školy: „No já… my třídíme odpad, protože
třeba já jsem tady ve škole viděla obrázky i třeba mrtvejch velryb, který maj
v sobě ten plast a na to umíraj nebo různejch živočichů, který prostě díky tomu,
že my vyhazujeme plasty, tak umíraj a nebo jsou postižený, že jo a taky proto,
že se v moři tvořej ty plastový ostrovy a slyšela jsem, že jeden takovej ostrov
je už větší než Německo a je to fakt velký a taky, když jakoby my to vynášíme
a pak třeba vidíme nějaký obrázky, díky kterejm se prostě ty zvířata nezabijou
nebo prostě maj lepší to prostředí, tak prostě je to strašně dobrej pocit, že se
vlastně pomohlo k tomu, aby tyhle zvířátka mohly žít,“ (Lenka, trad 1).

Fotografie, které ve škole Lenka pravděpodobně také v rámci určitého pro-
jektu nebo zvláštní akce viděla, na ni evidentně silně zapůsobily. Nebyla totiž
ovlivněna pouhou informací o existenci tohoto problému, ale obrázky na ni
skrze reálné zobrazení situace zapůsobily také emocionálně. Tohoto jevu je
možné v environmentálním vzdělávání velmi dobře využívat ve chvíli, kdy
chceme, aby se u žáků zvýšilo jejich environmentální uvědomění a došlo k pro-
hloubení jejich soucitu s okolní přírodou. Vzdělávání, v jehož rámci budou
mít žáci možnost seznámit se s možnými dopady lidského jednání na životní
prostředí v co nejreálnější podobě, na ně může mít výrazně větší vliv než
vzdělávání, které takovou možnost neposkytuje.

I z následujících dvou výroků je patrné, že výuka formou projektů je pro
žáky silným zážitkem, který si velmi dobře pamatují a cítí se jím ovlivněni. Na
otázku, zda se o environmentálních tématech učí ve škole, se Kamila (alt 1)
vyjadřuje následovně: „No já jsem tady tenhle rok jakože poprvý, ale minulej
rok jsme to v naší třídě docela hodně probírali a dělali jsme i takový plakátky
proti palmovýmu oleji a v čase vyučování jsme šli a rozdávali jsme to lidem,“
(Kamila, alt 1). Taktéž Terka (alt 1) hned zmiňuje projekt, kterého se ve
škole zúčastnila: „Já jsem tu taky nově, ale na tý původní škole jsme měli
takový jarní jarmarky… a to jsme tam vydělávali na pralesy. Viděli jsme se
tam s Indiánem, kterej ochraňuje pralesy a měli jsme s nim indiánskej den
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a právě řikal, co všechno je potřeba v tom pralese chránit,“ Terka (alt 1).
Projektová výuka v sobě zahrnuje nejrůznější tvůrčí aktivity a poskytuje

žákům prostor k samostatnému odkrývání souvislostí v rámci daného tématu,
čímž rozvíjí jejich kritické myšlení. Žáci se stávají spolutvůrci obsahu vyučo-
vání a zjištěné poznatky poté v budoucnu lépe aplikují do běžného života.

S tím souhlasí i některé další studie (Činčera et al., 2009; Hammami et al.,
2017), které poukazují na důležitost většího zapojení žáků do výuky environ-
mentálních témat a rozvíjení jejich samostatného uvažování nad danou pro-
blematikou. Pouhé předkládání informací a nedostatečně interaktivní forma
výuky těchto témat vede k nedostatečnému ovlivnění smýšlení a chování žáků
v tomto ohledu.

Budeme-li předpokládat (například na základě výsledků studií Maynard
(2007), Ridgers et al. (2012), Turtle et al. (2015)), že pozitivní vztah k život-
nímu prostředí bude u žáků prohlubován častějším trávením času v přírodě, je
vhodné, aby se škola zaměřila také na tento faktor, skrze který může docházet
k ovlivňování environmentálního uvědomění. Škola může žáky vést k častěj-
šímu pobytu v přírodě nejlépe tak, že bude aktivity ve venkovním prostředí
zařazovat přímo do výuky. Žáci kvůli mnoha mimoškolním aktivitám často
nemají dostatek času na jeho trávení v přírodě, což potvrzuje i Kačka (alt 3):
„Já jakože nechodím moc často ven mi přijde, ale protože mám hodně kroužků,
jakože mám pět kroužků, ale přijde mi že… možná, že když bych nejezdila na
ty výjezdy, tak že bych se o to jakoby víc já sama snažila. (…),“ (Kačka, alt 3).
Současně dodává, že situaci v tomto případě pomáhá řešit přímo škola tím, že
pořádá pro žáky výjezdy do přírody. V rámci těchto vícedenních výjezdů se
žáci věnují výuce a podílí se na různých projektech v přírodním prostředí, což
přirozeně rozvíjí jejich vztah k přírodě a umožňuje zařazení praktických uká-
zek do výuky. Eva (alt 3) dodává, že výjezdy jsou zpravidla tématicky laděné
a není výjimkou, že je výjezd zaměřen přímo na některé z environmentálních
témat: „My třeba máme spíš ty… my jak jezdíme na ty výjezdy, tak máme
někdy takový témata těch výjezdů. Třeba teď jsme měli o vodě, jakože jak moc
jí je a jak… No prostě o vodě a ještě myslím, že před dvěma lety byla taková
skupina na jednom výjezdu, že se zabývali úklidem a zdůvodňovali, proč je tam
tolik nějakejch danejch odpadků,“ (Eva, alt 3). Také další alternativní škola
(alt 1) zařazuje pobyt v přírodě do výuky pravidelně a po celý rok vždy jeden
den v týdnu jezdí vlakem do nedaleké přírodní lokality, kde má již vytvořené
zázemí pro výuku.

Důvodů pro nedostatečné trávení času v přírodě v době mimo vyučování
může být celá řada. Nedostatek času způsobený například zájmovými kroužky,
které jsme nyní zmínili, byl žáky udáván nejčastěji. Někdy může být ale pře-
kážkou v trávení volného času v přírodě dokonce sama škola. Jak uvádí Petr
(trad 2), žáci mají často příliš mnoho školních povinností, kterým jsou nuceni
volný čas věnovat: „Já v podstatě do přírody moc často nechodim, protože buď
mám nějakou jinou aktivitu nebo se musí upřednostnit škola. To je většinou
rodičů rozhodnutí, že mají pocit, že to neumím, i když to třeba umím, ale
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zrovna třeba udělám v něčem chybu. A když bych šel ven, tak se stane často,
že většina lidí není doma, takže není jako, s kym bych šel,“ (Petr, trad 2).

Vzhledem k tomu, že škola určuje a zajišťuje podobu výuky, může všem
žákům snadno zajistit pravidelný pobyt v přírodě tím, že aktivity v přírodě
bude do vyučování pravidelně zařazovat. Pro děti, které nejsou k pravidel-
nému pobytu venku vedeny rodinou nebo o něj samy nejeví dostatečný zájem,
má škola potenciál je v tomto postoji do budoucna ovlivnit a může mít na
budování jejich vztahu k přírodě značný podíl.

Již více studií odhalilo, že aktivity a učení v přírodě mají pozitivní vliv
na environmentální uvědomění žáků (Ballantyne and Packer, 2002; Barak,
2009; Bell and Dyment, 2008; O’Brien and Murray, 2007; O’Connell et al.,
2005; Turtle et al., 2015). Jak uvádí Dyment (2005), nemusí se nutně jednat
o pobyt v přírodě v rámci výuky, ale pozitivního působení na environmentální
postoje a smýšlení žáků může škola dosáhnout i tím, že žákům umožní pobývat
ve venkovním prostředí například v rámci přestávek.

Škola disponuje i dalšími možnostmi, skrze které může zvyšovat informo-
vanost žáků o environmentálních problémech a podnítit v nich zájem o jejich
řešení. Již krátká diskuze o environmentálních tématech v rámci rozhovorů
v žácích tento zájem vzbuzovala, což dokládá i návrh Lenky (trad 1) na ome-
zování spotřeby igelitových sáčků v obchodech: „Tak myslím, že by to mělo
stát třeba 5 korun jeden, aby s tím lidé neplýtvali. Takže, když si vezmu 10
tak to bude stát 50 a to už si ten člověk rozmyslí a nebo mě napadlo, že by
jakoby, jak měla třeba tady Markéta ten sáček s těma kachnama, ten látkovej,
tak takový podobný že by tam třeba byly. Že by si za něj zaplatili. Ale ty lidi by
si pak řekli, že třeba za 50 korun takovejhle sáček, možná větší trochu, protože
do tohohle se ti toho fakt málo vejde, ale ne třeba s knoflíkama, jenom takovej
ten sáček na zip, tak že by lidi pak přestali brát ty pytlíky a řekli si, že je vlastně
hezčí mít nějaký takovejhle krásnej pytlíček. Modrý, červený nebo tak a vlastně
by přestali používat ty igelitový pytlíky, což jako je to i hnusný, když si vezmu
třeba tašku igelitovou, kdy máš rohlíky a je to vidět a o hodně hezčí je, když
si prostě vezmeš takovejhle pytlík s kachnama nebo třeba s kravičkama nebo se
lvama a tak, tak to je prostě mnohem hezčí a taky je to prostě ekologičtější.
Takže myslím, že by to bylo mnohem lepší a ekologičtější,“ (Lenka, trad 1)
a její následný dotaz na možnost řešení tohoto problému: „(…) Ale ještě jsem
se vás chtěla zeptat, jestli máte nějakej dopad na ty igelity? Že byste jako s tím
mohla třeba něco udělat?“ (Lenka, trad 1).

Ve chvíli, kdy se žáci o environmentálních problémech dozvídají a mají
možnost o nich společně diskutovat, je přirozeně napadají možné způsoby
jejich řešení. Úkolem učitele (případně lektora environmentálního programu
apod.) jakožto autority, kterou třídní kolektiv respektuje, je ukázat žákům
možnosti řešení těchto problémů, které mají sami ve svých rukou a kterými
mohou oni sami přispět k udržitelnému rozvoji. V rozhovorech bylo možné
vypozorovat, že povědomí o environmentálních problémech úzce souviselo se
zájmem a motivací podílet se na řešení dané situace.
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Výrok Lenky současně odkrývá vliv, kteří na sebe navzájem mají ve škole
spolužáci. V rámci kolektivu spolu žáci komunikují, navazují přátelství a přiro-
zeně se navzájem hodnotí a srovnávají. Pokud se zaměříme na environmentální
témata, je zřejmé, že z domova jsou žáci zvyklí na určité chování, o němž ne-
mají důvod pochybovat do té doby, než si všimnou, že někdo ze spolužáků,
se kterými ve škole tráví čas, se v tom samém ohledu chová jinak. Na základě
toho mohou poté žáci své chování hodnotit a zjišťovat o daném tématu více
informací. V rámci rozhovoru se několik spolužáků z jedné skupiny zmínilo
o používání skleněné lahve na pití a o výhodách, které v něm spatřují. Jeden
z žáků v reakci na tuto diskuzi pokládal následující dotaz: „Já bych se spíš
chtěl ještě zeptat, kde by se daly ty skleněný lahve koupit. Jako když půjdu
do Kauflandu nebo do Lidlu, tak asi neuvidim jako akci na skleněný lahve,“
(Petr, trad 2). Následně se se spolužáky, kteří o lahvích mluvili, radil o dalších
detailech.

Výše zmíněná diskuze o environmentálních tématech v rámci třídního ko-
lektivu je velmi důležitou součástí environmentálního vzdělávání také podle
výsledků dalších studií (Chawla and Cushing, 2007; Tal, 2010). Autoři uvádí,
že členové skupiny si díky společné diskuzi snáze osvojí důležité dovednosti
jako je například řešení konfliktů, zohlednění názorů ostatních členů skupiny,
sdílení nápadů a zkušeností nebo společné navrhování možných řešení pro-
blémů, které jim pomohou rozvíjet kritické myšlení v environmentálních té-
matech.

Jak již bylo zmíněno, environmentální uvědomění žáků může ve škole ovliv-
ňovat kromě teoretického obsahu učiva celá řada faktorů. Žáky ovlivňuje účast
v projektech, chování učitelů a spolužáků a mnoho dalšího. Celkový přístup
školy k ochraně životního prostředí, který sestává z různých dílčích skutečností
a je proto možná na první pohled méně zřejmý, má zcela jistě také velký podíl
na ovlivňování žáků.

Příkladem může být v rozhovorech často zmiňované téma týkající se pro-
jektu Ovoce do škol. Ovoce bývá do jednotlivých škol, pokud jsou do tohoto
projektu zapojené, dodáváno v různých formách. Existují případy škol, které
v rámci projektu nabízí dětem často již různými způsoby upravené (oloupané,
nakrájené) ovoce zabalené do plastových obalů. Dana (trad 2) uvádí podob-
nou zkušenost ze základní školy: „Teď mi to přijde nechutný, že jsme si tam
dávali jablko nakrájený v plastový krabičce a stejně pochybuju o tom jako, ko-
lik těch dětí to zrecyklovalo,“ (Dana, trad 2). Škola se zjevně neohradila vůči
tomu, v jaké formě jí bylo ovoce poskytováno, mlčky s danou situací souhla-
sila a podílela se tak na ní. Daniny (trad 2) pochybnosti o správném vytřídění
vzniklého plastového odpadu navíc naznačují, že škola na žáky v tomto ohledu
příliš nedohlížela a potvrzovala tím svou lhostejnost k dané situaci. Můžeme
se domnívat, že na rozvoj environmentálního uvědomění žáků tak působila
spíše negativně.

Obdobný příklad toho, že se škola staví k určitým situacím lhostejně a ne-
snaží se proti chování, které škodí životnímu prostředí, zasáhnout, uvádí Ro-
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bert (ekotrad 3). Ten se s tímto přístupem školy setkal v minulosti, když bydlel
v Anglii a navštěvoval zdejší školu: „(…) Třeba v Anglii ve škole, tak tam se nic
neučilo. Že jenom děti házely odpadky na zem a ten, kdo měl službu jakoby,
tak chodil okolo školy s pytlem a sbíral to, ale tady se to učíme,“ (Robert,
ekotrad 3). Z Robertova tvrzení vyplývá, že škola nejen, že nezasáhla proti
nevhodnému chování žáků, kteří znečišťovali okolí odpadky, ale jejich chování
stanovením služeb na úklid odpadků svým způsobem podporovala. Pro žáky
se tak rozhodně nestala vhodným vzorem chování k životnímu prostředí a jeho
ochraně.

Skutečnostmi, kterými naopak škola může skrze vlastní příkladné chování
k životnímu prostředí přispívat k rozvoji environmentálního uvědomění žáků
a které byly některými školami v našem výzkumu zmiňovány, mohou být na-
příklad využívání z jedné strany popsaných papírů, recyklovaných toaletních
potřeb, vedení žáků k šetření elektrické energie využívané k osvětlení nebo
jejich podpora ve snižování zbytečné produkce plastového odpadu, jak uvádí
Robin (alt 2) v souvislosti s pitným režimem ve škole: „Ne, ale beru si tady
normálně skleničky, hrneček se mi rozbil. A piju z barelu nebo z kohoutku,“
(Robin, alt 2).

Je pravdou, že možnost pití z vlastního hrnečku nebo skleničky mají ve
své podstatě žáci na jakékoliv škole, pokud si s sebou toto nádobí přinesou
nebo se domluví na jeho uložení ve škole. V tomto případě se však jedná prav-
děpodobně spíše o iniciativu školy, která dětem tuto možnost nabízí a která
tuto formu zajištění nápojů zvolila namísto běžně využívaných nápojových
automatů, ve kterých si žáci pořizují nápoje v jednorázových PET lahvích.

Škola výše zmíněnými způsoby pěstuje u žáků vhodné návyky, které přispí-
vají k udržitelnému rozvoji a přirozeně podporují jejich pro-environmentální
chování, k jehož zafixování v průběhu času postupně dochází a které může být
uplatňováno i mimo školu.

Také podle výsledků studie Zhongguo (2004) je v rámci ovlivňování envi-
ronmentálního uvědomění důležité to, jakým způsobem škola přistupuje k en-
vironmentálním tématům a jakému přístupu k okolní přírodě učí své žáky. Ti
jsou navíc v tomto ohledu ovlivňováni také celkovým prostředím školy, kterou
navštěvují.

Mezi faktory, kterými škola může ovlivňovat environmentální uvědomění
žáků, je možné zařadit také existenci školního zájmového kroužku, který se
zabývá ochranou přírody a dalšími přírodovědnými tématy. Zájmový kroužek,
který je zajišťován samotnou školou a jehož vedení mívá na starosti nejčastěji
někdo z pedagogů, bývá propojen s environmentálními aktivitami celé školy.
Projekty a aktivity často sám iniciuje a organizuje a svou činností tak přispívá
ke zvyšování environmentálního uvědomění žáků i zaměstnanců školy. Biolo-
gický kroužek poskytuje pouze jedna ze škol zapojených do výzkumu (trad
2). V rámci tohoto kroužku se žáci zapojují do velkého množství environmen-
tálních projektů, a nejen v této tématice poté poskytují osvětovou činnost
i ostatním žákům školy.
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Žáci v rozhovorech často uváděli, že mají pocit, že škola má na jejich pří-
stup k životnímu prostředí a jeho ochraně, například oproti vlivu rodiny, vý-
razně menší vliv. Na nedostatečný vliv školy poukazuje svým výrokem Barča
(trad 1): „No, máme tady (ve škole) jako koše na tříděnej odpad a tak, prostě
krabice na plast a papír a ještě směsnej teda, ale přijde mi strašně smutný, že
ty ostatní to prostě úplně ignorujou a do plastu třeba hoděj papír nebo něco
prostě, co tam nepatří a třeba papír, kterej by mohli vyhodit do papíru, tak
vyhodí do směsnýho. To mi přijde jako hrozná škoda,“ (Barča, trad 1).

Z tohoto popisu situace ve škole je patrné, že žáky, u nichž nebyly vhodné
pro-environmentální návyky vytvořeny rodinou nebo jinde mimo školu, nedo-
kázala škola v tomto ohledu v konečném důsledku dostatečně ovlivnit. A to
i přesto, že zmiňované třídění odpadu často tvoří hlavní náplň environmen-
tální výchovy na školách. To mimo jiné ukazuje na potřebu úpravy školního
environmentálního vzdělávání tak, aby došlo k jeho zefektivnění.

Otázkou zůstává, jak velkým vlivem může škola na environmentální uvě-
domění žáků skutečně působit. Petr (trad 2) například uvádí: „Já si myslím,
že to byla asi tak půlka rodiče, půlka škola no. A my máme tady ve škole třeba
povahy, že si třeba řeknou, že jim záleží na tom jako, co se stane, když udělám
tohle, takže prostě budu třídit a budu se nad tím zamýšlet, ale pak jsou taky
lidi, kterých je ve třídě taky pár, který si řeknou: „Hele, ježiši, to se stane, že
prostě chcípne támhle les nebo nebudeme mít nějakej druh ptactva a nebudu
prostě kvůli tomu utrácet zbytečně peníze.“… A takže si myslim, že si to každý
jako vybere sám,“ (Petr, trad 2). Ten o výraznějším ovlivnění ze strany školy
pochybuje se zdůvodněním, že škola podle něj nemá možnost změnit postoj
žáků k environmentálním tématům, se kterým do školy již přichází. Pokud při-
pustíme možnost, že škola teoreticky disponuje všemi potřebnými prostředky
pro ovlivnění těchto postojů žáků a jejich následného chování, ukazuje Petrův
výrok na skutečnost, že zatím školou tyto prostředky využity nebyly a sou-
časný stav environmentálního vzdělávání neumožňuje dosáhnout požadované
míry ovlivnění žáků v tomto směru. Je však ale možná i existence opačné va-
rianty, která by znamenala, že škola má na environmentální uvědomění pouze
omezený vliv, který je limitován postoji a behaviorálními záměry vytvořenými
na základě jiných mimoškolních vlivů. Další výzkum v této oblasti je proto
zcela jistě žádoucí a může dopomoci navržení nejefektivnější podoby environ-
mentální výchovy.

Wihardjo et al. (2017) uvádí, že environmentální uvědomění je ovlivněno
kromě vnějších okolností také osobností člověka. Současně však výsledky stu-
die přinesly zjištění, že rodina a škola patří mezi stěžejní faktory mající na
environmentální uvědomění žáků vliv.

Je pochopitelné a také pravděpodobné, že v určitých ohledech má škola,
především oproti rodině, vliv na environmentální uvědomění žáků skutečně
omezený. Přesto se v rozhovorech vliv školy objevoval relativně často a ně-
které děti jej řadily před vliv rodiny nebo na podobnou úroveň. Vycházíme
pouze z výpovědí žáků a jejich pohledu na věc, nicméně je zřejmé, že škola
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mezi významné faktory ovlivňující environmentální uvědomění zajisté patří.
V ideálním případě může škola spolupracovat s rodinou a společně jedince vy-
chovávat k uvědomělému chování k životnímu prostředí. V případě, že rodina
nedisponuje schopnostmi nebo možnostmi se dětem v tomto směru věnovat,
vliv školy se stává o to důležitějším, protože tuto funkci rodiny může do značné
míry převzít. Děti tráví ve škole velkou část svého dětství a věk, ve kterém
školu navštěvují, je nejvhodnější pro efektivní učení jakéhokoliv druhu. Je
proto důležité, aby si návyky, které ovlivní jejich budoucí přístup a chování
k životnímu prostředí, žáci v rámci školní docházky osvojili a aby s tímto
záměrem byla environmentální výchova na školách koncipována.

8.3 Vliv dalších faktorů
V rozhovorech se žáky bylo možné vysledovat existenci dalších faktorů, které
mohou mít kromě rodiny a školy na environmentální uvědomění vliv. Z někte-
rých výroků nebylo možné určit, odkud konkrétní informace žáci získali nebo
čím přesně byly ovlivněny jejich současné postoje a chování. Jako příklad uvá-
díme výrok Kryštofa (alt 1): „Já jenom jako, že když se ty normální plastový
flašky používaj dál, že jako to ze zdravotnickýho hlediska to není uplně správně,
že jsem slyšel, že když se ty plastový láhve (jednorázové) používaj jakoby dál,
že ony jsou jakoby na jednou, protože pak pouští plast a spoustu lékařů říká, že
jako se to dostává vlastně do těla a není to zdravý,“ (Kryštof, alt 1). Z Kryšto-
fova výroku nejsme schopni zjistit, kde se tuto informaci dozvěděl a nemůžeme
tedy ani vyloučit, že jejím zdrojem nemohla být opět škola nebo rodina.

V některých případech se však žáci o původu informací zmiňovali a díky
tomu si můžeme snáze všimnout, jaké faktory mohou na environmentální uvě-
domění žáků působit. Žáky velmi často uváděný zdroj informací o environmen-
tálních tématech byl internet. Dana (trad 2) hodnotí, jaké faktory doposud
nejvíce ovlivnily její pro-environmentální chování: „Tak já si myslim, že škola
asi až tolik ne, takže spíš, že jsem se o to začala sama zajímat třeba přes in-
ternet. Rodiče určitě taky mě k tomu taky vedli, ale myslím si, že spoustu těch
věcí bych vůbec bez internetu nevěděla,“ (Dana, trad 2). Sama považuje inter-
net za jeden z nejdůležitějších faktorů, které její environmentální uvědomění
ovlivňují.

S rozvojem moderních technologií se připojení k internetu stává pro mnoho
lidí neodmyslitelnou součástí jejich života a vliv internetu na současnou po-
pulaci je neoddiskutovatelný. Dana (trad 2) si na internetu aktivně vyhledává
informace o environmentálních tématech, která ji zajímají. Může se tak díky
internetu dozvědět množství faktických informací, které mohou ovlivnit její
postoje a chování k životnímu prostředí. Kromě toho se může seznámit i s prak-
tickými postupy a přístupy k životnímu prostředí, kterými je možné nahradit
stávající, přírodu více zatěžující, chování a přispívat tak k udržitelnému roz-
voji. Šárka (trad 2) ve svém výroku uvádí další významný aspekt internetu,
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kterým jsou hojně využívané sociální sítě: „Já jsem na to naučená od malička,
že třídim a i potom teď jak jsem starší a různě ty sociální sítě, když tam vidim
ty… odpadový ostrovy třeba, ty plastový, tak je to šílený. A řikam si prostě,
že jsem ráda, že fakt těch třináct let třídíme,“ (Šárka, trad 2). Nejznámější
sociální sítí je Facebook. Ten poskytuje uživatelům prostor pro vzájemnou ko-
munikaci a snadné rozšiřování informací. Uživatelé mají možnost navazovat
kontakty s dalšími osobami, skupinami osob nebo nejrůznějšími organizacemi,
sledovat jejich příspěvky a do určité míry tím filtrovat informace, které jsou
jim v rámci platformy zobrazovány. Na sociálních sítích je možné se s environ-
mentálními tématy setkat velmi často, protože se dostávají do popředí zájmů
a lidé se o ně čím dál více zajímají. Jestliže se například uživatel Facebooku
virtuálně spojuje s organizacemi a lidmi, kteří o aktuálních environmentálních
tématech na tuto platformu píší a diskutují o nich, získává tak velmi aktu-
ální informace z této oblasti a současně o nich může s ostatními uživateli také
diskutovat.

Internet a sociální sítě uvádí mezi faktory ovlivňující environmentální uvě-
domění také studie Hammami et al. (2017). Zamýšlí se nad důležitostí vhodně
využívat současná média k pozitivnímu působení na environmentální postoje
uživatelů. Uvádí také možnost využívání mobilních her a aplikací k tomuto
účelu a tento názor podporují také výsledky dalších studií (Morgíl et al.,
2004; Uzunboylu et al., 2009), které se tématem ovlivňování environmentál-
ního uvědomění skrze moderní technologie zabývaly. Cílené využívání mobil-
ních aplikací a internetu ke zvyšování environmentálního povědomí a zlepšení
informovanosti ohledně témat týkajících se životního prostředí a jeho ochrany
prokazatelně napomohlo zvýšení environmentálního uvědomění uživatelů.

Z přechozích výroků vyplynulo, že internet může dobře sloužit k rozši-
řování znalostí a zvyšování environmentálního uvědomění žáků nejen skrze
získané poznatky. Vliv internetu na environmentální uvědomění žáků však
nemusí být pouze pozitivní. Internet je prostředí, ve kterém na žáky může pů-
sobit celá řada variabilních faktorů. Jejich environmentální uvědomění může
být ovlivňováno, ať už negativně nebo pozitivně, například sledováním videí,
která vytváří tzv. youtubeři. Jedná se o osoby, které aktivně nahrávají videa
na platformu s názvem YouTube a jejichž činnost mohou ostatní uživatelé sle-
dovat. Josef (trad 1) zmiňuje tuto tématiku ve spojitosti s plýtváním jídlem:
„Taky jsem chtěl říct, že třeba natáčej (youtubeři) jakoby žrací challenge. Že
si nakoupěj třeba, já nevim, v nějakym fastfoodu si nakoupěj třeba 200 baget,
aby se na to prostě ty lidi podívali. Že si řeknou prostě 200 baget, každý na to
že jo klikne a pak každý sní prostě 3 a zbytek se vyhodí,“ (Josef, trad 1).

Sledování takovýchto videí může zcela jistě negativně ovlivnit environ-
mentální smýšlení a chování žáků, a to především těch, jejichž environmen-
tální uvědomění není vhodně rozvíjeno rodinou, školou nebo jinými možnými
faktory a jejichž pro-environmentální postoje a chování nejsou dostatečně za-
kotvené.

Kromě internetu mohou mít na utváření environmentálního uvědomění
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vliv i jiná média. Žáci uváděli v průběhu rozhovorů příklady nejrůznějších ak-
tuálních environmentálních problémů, o kterých se například někde dočetli.
Marek (alt 3) uvádí: „(…) A potom ještě další věc, že právě teď jsem četl,
že Čína dlouhodobě přijímala ty plasty jako, nějak je zpracovávala nebo tak,
ale teď už to hodně omezila a teď je nechtěj vůbec přijímat,“ (Marek, alt 3).
Nevíme, kde přesně se Marek o tomto tématu dozvěděl, ale je zřejmé, že nej-
různější média, včetně televize nebo tisku působí i na mladší generaci a mohou
ovlivňovat jejich environmentální znalosti a postoje.

Tato média mohou být žáky využívána také cíleně. Mezi další vlivy, které
žáci v rozhovorech uváděli, patřilo aktivní sledování dokumentů s přírodověd-
nou a environmentální tématikou. Zmiňuje se o něm například Lenka (trad 1):
„Já se nad tím (množstvím odpadu) zamejšlím taky hodně, protože já si občas
pouštím nějaký dokumentární filmy o různých ptácích, já nevím, jak se to
jmenuje a když to tam pak vidim, tak je mi to líto. (…),“ (Lenka, trad 1).

Obsah dokumentárních filmů, videí, ale také nejrůznějších článků a pří-
spěvků na internetu, v televizi nebo v tisku může žáky v jejich environmen-
tálním smýšlení značně ovlivňovat. Všechny zmíněné faktory na žáky mohou
působit buď bezděčně nebo v případě aktivního vyhledávání těchto informací
také záměrně. Dana (trad 2) uvádí, kde získala informace o správném třídění
nápojových kartonů: „No, tak já jsem si to hledala a mělo by to jít buď do
plastu nebo do papíru, takže to dávám většinou do plastu, ale vlastně nevim,
jestli to tak dávaj i ostatní členové rodiny,“ (Dana, trad 2).

Pro žáky tedy může být schopnost vyhledávání relevantních informací a je-
jich kritické zhodnocení důležité i v případě environmentálního vzdělávání a je
na místě s tímto aspektem pracovat i v rámci školní environmentální výchovy.

Současná podoba environmentální výchovy na českých školách se však
podle studie Činčera et al. (2009) rozvojem výše zmíněných dovedností zabývá
spíše nedostatečně. Žákům tak i přes absolvované programy environmentál-
ního vzdělávání chybí schopnost kritického myšlení a nahlížení na současná
environmentální témata.

Další výrok Dany (trad 2) použijeme k tomu, abychom poukázali na je-
den z dalších možných faktorů, které mohou environmentální uvědomění žáků
ovlivňovat. Dana (trad 2) zmiňuje jednak vliv médií, o němž jsme nyní po-
jednávali a jednak naznačuje existenci vlivu obchodů na pro-environmentální
spotřebitelské chování: „Já jsem slyšela, že co se týče celýho světa, že se až tře-
tina jídla vyhodí a zvlášť mi to přijde horší třeba v jinejch zemích než v České
republice, tady je to ještě v pohodě, bych řekla. Ale třeba v Americe, je spousta
těch dokumentů o tom, že oni vlastně vyhodí hromadu jídla jen proto, že nemá
požadovanej tvar a teď jsem četla, že někde je to ještě horší extrém, že třeba
banán neměl požadovanej úhel, tak ho prostě vyhodí. Ale dělaj se teda na to
různý akce nebo myslim i obchody, kde se bere to jídlo, který nevypadá tak
hezky a znovu se prodává lidem, který to potřebujou třeba za levnější cenu, což
mi přijde super. (…),“ (Dana, trad 2).

Zákazníci jsou při nakupování vystavováni značnému tlaku ze strany pro-
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dejců, a to především skrze působení reklam a upoutávek na zboží, cenu zboží,
ale také množství možností zakoupit si zboží s jinými parametry. Již v kapitole
o vlivu rodiny (8.1) jsme tento faktor zmínili a poukázali na skutečnost, že lidé
často volí výrobky s horšími dopady na životní prostředí z toho důvodu, že jiné
alternativy pro ně nejsou dostatečně dostupné nebo v obchodě nejsou vůbec
nabízeny. Dana (trad 2) svým tvrzením naznačila, jak obchody mohou zákaz-
níky v tomto ohledu pozitivně ovlivňovat. V následujícím výroku ale zmiňuje,
že vliv obchodů často působí na environmentální uvědomění zákazníků spíše
negativně: „No, když jsme byli v Anglii, tak tam je to uplně nejhorší, protože
tam člověk už pomalu častěji vidí ty oloupaný pomeranče v krabičce, než aby to
viděl samostatný a řekla bych, že tak jako 2 % z celýho průměrnýho obchodu
mohly bejt nezabalený, jinak jako naprosto každý jídlo vlastně. Celkově tam
byly předpřipravený, jenom ohřejte v mikrovlnce,“ (Dana, trad 2).

Z mnoha prohlášení žáků v rozhovorech je dobře patrný vliv podoby pro-
středí obchodů, nabízeného sortimentu a cen zboží na konečné spotřebitelské
chování. Zjištění odkrývá potenciál, který v sobě marketing skrývá a jehož
vhodným využitím by bylo bylo možné cíleně zvyšovat environmentální uvě-
domění značného počtu zákazníků. O tom se zmiňuje ve svém výroku také
Vítek (trad 2), který navrhuje zpoplatnění igelitových sáčků, které by mělo
vést k jejich omezení: „No, já bych ještě dodal teda. Když by tam byly jakože ty
sáčky na tom místě, kde se prostě prodávaj, tak by k tomu tam třeba mělo bejt
ještě něco napsaný jakože nějaký že to děláte pro planetu, to, že takhle platíte
za ty sáčky. Ne, že je to nějaká divná vyhláška, že za… stát chce získat peníze
z igelitových sáčků,“ (Vítek, trad 2). Prodejce by tedy mohl na zákazníkovo
spotřebitelské chování působit ve smyslu zlepšení jeho dopadu na životní pro-
středí a současně by zákazníka záměrně seznamoval s důvody těchto opatření.
Na zákazníkovo chování by pak tyto informace mohly působit i mimo danou
situaci, protože by ovlivňovaly jeho celkové environmentální uvědomění.

Zvýšenou pozornost si marketing a jeho vliv na pro-environmentální cho-
vání zákazníků zaslouží také podle studie Mainieri et al. (1997). Autoři studie
uvádí, že spotřebitelské chování má značný vliv na kvalitu životního prostředí
a obchody disponují možností toto chování zákazníků měnit a zlepšovat tak
dopady na životní prostředí. Mezi zjištěné důvody, které zákazníky i přes je-
jich dostatečné environmentální uvědomění vedly k nákupu výrobků méně
šetrných k životnímu prostředí, patřila nejčastěji nedostatečná dostupnost ji-
ných alternativ, chybějící označení ekologických výrobků nebo o konečném
spotřebitelském chování rozhodovala cena výrobku.

Na žáky může dále působit obecně přítomnost určitých jevů v jejich okolí.
Lhostejné chování okolí vůči přírodě může vytvářet prostředí, které jedince
dostatečně nepodněcuje ke změně jeho vlastního chování k životnímu pro-
středí. Příklad takového prostředí zmiňuje Barča (trad 1): „(…) Jakože hodně
často vidim třeba na ulici, když je vítr, tak prostě se tam válí nějakej igelito-
vej pytlík a to mi přijde strašně jako takový, že jako přemejšlím, co jako ty
lidi k tomu vedlo, že prostě třeba jako něco dojedli a hodili to na ulici. (…),“
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(Barča, trad 1). Chování, se kterým se člověk setkává ve svém okolí nejčas-
těji, může snáze sám převzít a považovat jej za jakousi normu, což může být
opět problém především pro jedince, jejichž environmentální uvědomění není
dostatečně rozvíjeno i jinými faktory.

Žáky je však v rozhovorech zmiňováno i možné pozitivní působení okolního
prostředí na jejich environmentální uvědomění. Ti si dobře všímají, jak se na-
příklad okolí staví k řešení environmentálních problémů a jakými způsoby se
snaží přispívat k udržitelnému rozvoji. Marek (alt 3) to potvrzuje následujícím
tvrzením: „(…) Ale, no už to… nějak se to už zlepšuje v tom smyslu, že třeba
už i na nějakých festivalech zaváděj takový znovu použitelný kelímky nebo jsou
třeba obchody, že se si přinesete svoji vlastní krabičku a tam vám to do ní
nasypou,“ (Marek, alt 3). Stejně tak pořádání nejrůznějších akcí na podporu
ochrany přírody může ovlivňovat společnost a její environmentální vnímání.
Jáchym (trad 2) uvádí, jaký vliv na něj má účast na environmentálním pro-
jektu, skrze který přichází do přímého kontaktu s konkrétními environmen-
tálními problémy: „Tak, mě taky rodiče učili třídit od malička, ale taky třídim
z důvodu, že vždycky, když s mámou jdeme uklízet v tom programu Ukliďme
Česko, tak vidim všude, jak je ten odpad a mě to znechucuje natolik, že prostě
nemůžu netřídit,“ (Jáchym, trad 2). Díky obdobným projektům se navíc o pro-
blematice může dozvědět široká veřejnost a uvědomit si tak skutečný rozsah
určitých environmentálních problémů současnosti.

Wihardjo et al. (2017) taktéž popisuje, že prostředí, ve kterém se člověk
vyvíjí nebo v něm žije v dospělosti nevyhnutelně ovlivňuje jeho environmen-
tální uvědomění.

Terka (alt 1) zmiňuje, jakým dalším způsobem může být veřejnost sezna-
mována s environmentální tématikou a popisuje, jak ona sama přichází do
styku s tématem recyklace odpadu: „(…) Já vim o klukovi, kterej z plastu dělá
jako různý věci, ale zrovna ty pytlíky, o těch jsem u toho moc neslyšela, pro-
tože se trhaj a nevim, asi pak nejdou použít,“ (Terka, alt 1). Takovéto projekty
mohou sloužit kromě jiného právě k tomu, aby společnost seznamovaly s ak-
tuálními tématy a upozornily na nutnost začít řešit určité environmentální
problémy na globální úrovni.

Setkat se můžeme například i s pořádáním finančních sbírek sloužících
k pomoci s řešením těchto problémů. Takový příklad uvádí Josef (trad 1):
„Já jsem se chtěl jenom zeptat, že já jsem viděl jakoby na letišti, že tam
bylo, ať přispějeme právě na ty želvy, který jsou… ty obrovský želvy prostě,
které plavou v mořích. Že když přispějeme, tak jim bude líp a já jsem úplně
nepochopil jakoby, co udělaj, aby to tak bylo,“ (Josef, trad 1). Je zřejmé,
že propagace tohoto problému a uspořádaná sbírka jej značně zviditelňuje
a upozorňuje na něj široké okolí, kterému nabízí možnost spolupodílet se na
jeho řešení. Otázkou zůstává, jak již nastínil Josef, zda je příčina problému
veřejnosti dostatečně dobře vysvětlena a informace tak přispěje k lepšímu
environmentálnímu uvědomění v této záležitosti. I tak ale podobné projekty
a sbírky mohou splňovat svůj účel přinejmenším v tom, že připoutají pozornost
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veřejnosti a upozorní ji na existenci určitého environmentálního problému.
Některé studie (Abdul-Wahab, 2008; Hammami et al., 2017; Mikami et al.,

1995) uvádí, že v rámci rozvíjení vhodného pro-environmentálního jednání
a chování je důležité seznamovat veřejnost se současnými environmentálními
tématy a je důležité tuto osvětovou činnost provádět interaktivně a zajímavě,
abychom byli schopni pro tato témata zajistit dostatek pozornosti.

Volnočasové organizace a zájmové kroužky se mohou na ovlivnění envi-
ronmentálního uvědomění podílet v nemalé míře také. Někteří žáci je uvádí
dokonce mezi hlavní faktory, které jejich uvědomění ovlivnily nebo stále ovliv-
ňují. Příkladem může být Vítkovo (trad 2) tvrzení: „No jako takový ty základy
jakože, jak se má třídit a takhle, tak to mi říkali rodiče a jinak jako víc do
hloubky jsem se to dozvěděl buď ve škole nebo tady na kroužku,“ (Vítek, trad
2).

Tekin and Gunes (2018) ve výsledcích své studie uvádí, že respondenti,
kteří se zajímali o přírodu a věnovali se volnočasovým aktivitám, které s tímto
jejich zájmem souvisely, vykazovali vyšší environmentální uvědomění než re-
spondenti, kteří se podobným aktivitám nevěnovali.

Stejně tak určitou souvislost můžeme pravděpodobně vysledovat mezi hloub-
kou vztahu k přírodě a environmentálním uvědoměním žáků. Žáci byli v prů-
běhu rozhovoru požádáni, aby posoudili svůj vztah k přírodě pomocí číselné
stupnice od 0 do 10 (čím vyšší číslo, tím důležitější roli pro ně příroda před-
stavuje). Určení závislosti environmentálního uvědomění na žáky udávaných
číselných hodnotách vyjadřující jejich vztah k přírodě je v rámci kvalitativního
výzkumu velmi subjektivní a prakticky neproveditelné. Přesto jsme si mohli
všimnout určitých ukazatelů, kterými žáci výroky o vztahu k přírodě provázeli
a které mohou na jejich souvislost s environmentálním uvědoměním ukazovat.
Příkladem může být tvrzení Davida (ekotrad 3): „Tak osm, nemám rád lidi,
co vyhazují odpadky v lese,“ (David, ekotrad 3). Nebo výrok Terky (alt 1),
která dává do souvislosti svůj vztah k přírodě se svým pro-environmentálním
chováním: „Deset, protože… no já jsem teda třeba chvíli i nejedla palmovej olej
nebo spíš dost dlouho, aby se nekácely ty… no ale pak jsem přestala, protože
už jsem to nedokázala, je toho všude tolik…,“ (Terka, alt 1).

Souvislosti vztahu k přírodě a jeho vlivu na environmentální uvědomění
si bylo možné v rámci našeho výzkumu povšimnout. Více studií (Ballantyne
and Packer, 2002; Barak, 2009; Bell and Dyment, 2008; O’Brien and Murray,
2007; O’Connell et al., 2005; Turtle et al., 2015), jak již bylo zmíněno v pře-
dešlém textu (viz kapitola 8.2), však zmiňuje především vztah mezi mírou
pobytu v přírodě a environmentálním uvědoměním. Existenci tohoto vztahu
jsme v našem výzkumu neodhalili. Téměř všichni žáci bydleli ve městech a pra-
videlný pobyt v přírodě jim místo bydliště neumožňovalo v dostatečné míře.
V některých případech byl překážkou pravidelného pobytu v přírodě také
strach rodičů pouštět děti samotné v prostředí města ven (fakt, že se v dnešní
době rodiče bojí o své potomky a nechtějí, aby se sami pohybovali venku, pod-
porují i výsledky studie Gundersen et al. (2016)). Přesto však nebylo možné
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vypozorovat, že by nedostatek pobytu v přírodě negativně ovlivnil environ-
mentální uvědomění žáků. I přes omezený kontakt s přírodním prostředím
vykazovali silný vztah k přírodě a vysokou environmentální senzitivitu.

Předchozí výrok současně poukazuje na možnou přítomnost dalšího fak-
toru, který by mohl mít na environmentální uvědomění vliv. Tím by mohly být
znalosti týkající se určitých environmentálních problémů a povědomí o jejich
příčinách. V případě Terky (alt 1) vedly její znalosti o problematice palmového
oleje k úpravě jejího chování, které tento problém může přímo ovlivňovat.

Možnost existence této souvislosti potvrzuje svým tvrzením i Alena (trad 1),
která své znalosti dává do kontextu s důvody, proč třídí odpad: „My třídíme
proto, že aby se to mohlo dál recyklovat, protože když se to nerecykluje, tak se
to prostě… Já jsem slyšela, že někde v Číně už prostě se, já nevím, jak to říct,
no, že prostě třídíme proto, že aby se to dál recyklovalo, protože ono jinak to
vypouštějí třeba do moře a v tom je to… hrozně moc je ostrovů z plastu a aby
se stále nedělal další plast, protože to ničí nějakej obal kolem Země nebo co
a pak třeba v Austrálii už kvůli tomu jsou častější… Protože tam je to nejmíň,
jakože nejužší ten obal nějakej a tam už mají třeba, jsem slyšela, jako častější
rakovinu kvůli tomu,“ (Alena, trad 1).

Žáci, kteří jsou v dostatečné míře seznamováni s environmentálními té-
maty a konkrétními environmentálními problémy současnosti, mají možnost
lépe pochopit důsledky, které z jejich chování plynou pro životní prostředí.
Výrok Barči (trad 1) naznačuje, že pochopení souvislostí je pro zvyšování en-
vironmentálního uvědomění stěžejní: „No já jsem chtěla dodat, že jakoby bych
bez přírody asi vydržela, ale jakoby, když by nebyla příroda, tak nejsme ani
my, protože třeba díky rostlinám, ty nám poskytujou kyslík, abysme tady vůbec
mohli dýchat, takže když my si ji zničíme, tak se vlastně zabijeme,“ (Barča,
trad 1).

Souvislost mezi znalostí environmentálních témat a vyšším environmentál-
ním uvědoměním vysledovalo hned několik studií (Aminrad et al., 2013; Arı
and Yılmaz, 2017; Varela-Candamio et al., 2018; Wihardjo et al., 2017). Podle
některých studií (Kollmuss and Agyeman, 2002; Zsóka et al., 2013) však přímá
úměra mezi rozsahem znalostí o environmentálních problémech a následným
pro-environmentálním chováním neexistuje. Studie Sun et al. (2018) dokonce
považuje vliv povědomí o environmentálních tématech na environmentální
uvědomění za nevýznamný.

Hausbeck et al. (1992) a Giap (2016) uvádí, že úroveň znalostí o konkrét-
ních environmentálních tématech respondentů zapojených do výzkumu byla
nižší než jejich celkové environmentální uvědomění. Respondenti vykazovali
značné pro-environmentální chování a byli znepokojeni současným stavem ži-
votního prostředí, i přesto, že v oblasti environmentálních znalostí dosahovali
horších výsledků.

Také studie Hammami et al. (2017) se zabývala zjišťováním souvislostí
mezi znalostmi a environmentálním uvědoměním žáků. Žáci s rozsáhlejšími
znalostmi se od žáků s menšími znalostmi ve sledovaném parametru, kterým
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trad 1 trad 2 ekotrad 3
Třídění odpadu (max. 12) 7 9 9
Přístup k ochraně životního prostředí
a environmentálnímu vzdělávání (max. 15) 7 12 8

Pobyt venku (max. 6) 1 1 2
Svačiny ve škole (max. 2) 1 1 1
Dosažený výsledek (max. 35 bodů) 16 23 20

Tabulka 8.1: Výsledky hodnocení tradičních škol

alt 1 alt 2 alt 3
Třídění odpadu (max. 12) 6 7 10
Přístup k ochraně životního prostředí
a environmentálnímu vzdělávání (max. 15) 6 8 11

Pobyt venku (max. 6) 6 6 4
Svačiny ve škole (max. 2) 0 0 1
Dosažený výsledek (max. 35 bodů) 18 21 26

Tabulka 8.2: Výsledky hodnocení alternativních škol

byla míra využívání plastových obalů a dalších výrobků, nelišili. Respondenti
s lepšími znalostmi byli pouze více motivováni podílet se na změnách v této
oblasti. Byli připraveni se aktivněji podílet na informování okolí ohledně plas-
tového znečištění, opětovně využívat některé plastové obaly a s větším nasa-
zením přistupovat k eliminaci tohoto znečištění než žáci, kteří vykazovali nižší
znalosti.

Kvalitativní studie nám nedovoluje dostatečně prozkoumat, jakou měrou
se jednotlivé zmíněné faktory mohou na ovlivnění environmentálního uvědo-
mění podílet, nicméně může sloužit alespoň k prvotnímu rozpoznání jejich
možné existence. Ta nám připomíná, že environmentální uvědomění je možné
do značné míry záměrně ovlivňovat a skrze vhodné působení jej zvyšovat a při-
spívat tak k udržitelnému globálnímu rozvoji.

8.4 Srovnání jednotlivých škol na základě kritérií
Bodové výsledky hodnocení škol pomocí kritérií jsou uvedeny v tabulkách 8.1
a 8.2. Jak je z výsledků patrné, výraznější rozdíly mezi alternativními a tradič-
ními školami v přístupu k ochraně životního prostředí nebyly zaznamenány.
Kritérium, ve kterém se výsledky mezi těmito dvěma typy škol odlišují, je po-
byt žáků ve venkovním prostředí. Alternativní školy výrazně častěji udávaly,
že žáci mají možnost trávit přestávky a volný čas během vyučování venku
na dvoře nebo zahradě školy a výuka je plánována tak, aby výlety, exkurze
a nejrůznější delší výjezdy byly pravidelnou součástí vzdělávacího procesu.
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I další studie (Lewis and Baudains, 2007; Malone and Tranter, 2003; May-
nard, 2007; Slade et al., 2013; Sliwka, 2008; Turtle et al., 2015) zaznamenaly,
že alternativní školy dbají na dostatek pohybu v přírodě více než školy tra-
diční a záměrně se skrze aktivity v přírodě snaží v žácích pěstovat pozitivní
přístup k životnímu prostředí a jeho ochraně.

Tradiční školy pak častěji uváděly, že pro žáky zajišťují možnost nákupu
svačiny ve škole a častěji byly zapojeny do projektu Ovoce/mléko do škol.
Pozitivní přínos konzumace čerstvého ovoce je určitě nezpochybnitelný, z hle-
diska dopadu na životní prostředí a ovlivnění environmentálního uvědomění
žáků je však účast v tomto projektu spíše diskutabilní. Jak již bylo zmíněno
v předchozím textu praktické části, forma, v jaké bylo ovoce a další výrobky
žákům poskytovány, se mezi školami lišila a s ovocem tak žáci v některých
případech obdrželi také značné množství plastového odpadu. Tento fakt ve
spojení s tím, jaký postoj k němu chovala škola, pak k pozitivnímu ovlivňo-
vání environmentálního uvědomění žáků spíše nevedl.

8.5 Srovnání environmentálního uvědomění žáků
na základě skupinových rozhovorů

Environmentální uvědomění je obecně velmi obtížně měřitelné, jelikož zasa-
huje do mnoha oblastí lidského myšlení a chování, které není vždy možné
nějak kvantifikovat. Ještě obtížnější situace v porovnávání tohoto uvědomění
nastává v případě kvalitativního výzkumu s malým počtem respondentů. Cí-
lem našeho výzkumu však není zhodnotit přesné rozdíly v environmentálním
uvědomění mezi žáky z tradičních a alternativních škol, ale spíše zmapovat
danou situaci a odhalit, zda mezi žáky těchto dvou typů škol nemůže v tomto
uvědomění existovat významný rozdíl, který by byl na jimi uváděných příkla-
dech dobře rozpoznatelný. Takový rozdíl by mohl poukázat na faktory, které
jsou v rámci ovlivňování environmentálního uvědomění skrze školní vzdělávání
stěžejní a zaslouží si zvýšenou pozornost v případě, že chceme, aby environ-
mentální vzdělávání bylo co nejefektivnější. Alternativní školy mají snahu se
v určitých aspektech odklonit od běžných (tradičních) škol a jejich ustále-
ných postupů ve vzdělávání a srovnání těchto škol nám proto nabízí možnost
odhalit, jaké vzdělávací přístupy mohou mít na environmentální uvědomění
největší vliv.

Zhodnocení rozdílů v environmentálním uvědomění žáků z jednotlivých
typů škol je v rámci našeho výzkumu založeno na posouzení určitého celkového
obrazu sestávajícího z jednotlivých výroků žáků a neumožňuje tak dosáhnout
takové míry objektivity, jakou nabízí výzkum kvantitativní. Náš kvalitativní
výzkum může však dobře posloužit jako prvotní nástroj k prozkoumání dané
problematiky a položit tak základ pro budoucí kvantitativních výzkumy za-
měřené na zkoumání environmentálního uvědomění.
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8.5. Srovnání environmentálního uvědomění žáků na základě skupinových
rozhovorů

Všichni žáci byli v průběhu rozhovoru tázáni na stejnou sadu hlavních otá-
zek v předem určeném pořadí a odpovědi je tedy možné mezi sebou do určité
míry porovnávat a zjišťovat tak rozdíly v žáky udávaném pro-environmentálním
chování a smýšlení. Některé z výroků žáků nasvědčují existenci většího zájmu
o ochranu životního prostředí než jiné, nicméně, když se zaměříme na envi-
ronmentální uvědomění skupiny žáků z tradičních škol a skupiny žáků z al-
ternativních škol, neodhalíme mezi oběma typy škol ani při bližším rozboru
jednotlivých sdělení žádné výraznější rozdíly.

Žáci častěji, ať už přímo nebo nepřímo, přisuzovali větší vliv na environ-
mentální uvědomění rodině. Vliv školy byl zmiňován výrazně méně často, ale
kromě zmínek, které by jeho přítomnosti přímo nasvědčovaly, může na vliv
školy ukazovat skutečnost, že skupina žáků z jedné školy vykazovala vždy ur-
čitou homogennost ve sledovaném environmentálním uvědomění. Z toho mů-
žeme usuzovat, že vliv školy přítomný je, ale žáci si jej oproti vlivu rodiny
tolik neuvědomují.

Pokud se zaměříme na srovnání námi zjištěných dat s výsledky studií po-
dobného zaměření, zjistíme, že srovnáním environmentálního uvědomění žáků
Ekoškol a běžných škol, které do tohoto programy zapojeny nebyly, se za-
bývala již řada studií (Činčera and Krajhanzl, 2013; Krnel and Naglic, 2009;
O’Mahony and Fitzgerald, 2001; Ozsoy et al., 2012). Ozsoy et al. (2012) a Čin-
čera and Krajhanzl (2013) si povšimli vyššího environmentálního uvědomění
žáků z Ekoškol, O’Mahony and Fitzgerald (2001) ve výsledcích shrnuje, že zna-
losti v oblasti environmentálních témat byly mezi všemi respondenty vyrov-
nané, ale žáci Ekoškol projevovali ve větší míře pro-environmentální chování.
Krnel and Naglic (2009) naopak uvádí, že míra pro-environmentálního cho-
vání byla mezi žáky srovnatelná, ale žáci Ekoškol měli lepší environmentální
znalosti.

Můžeme říci, že výsledky uvedených studií se s našimi zjištěními v ně-
kterých ohledech rozcházejí. Environmentální uvědomění žáků z Ekoškoly, do
kterého zahrnujeme kromě znalostí také pro-environmentální chování, bylo
celkově ve srovnání se žáky z ostatních škol zapojených do výzkumu nižší.
Z výroků žáků a z hodnocení této konkrétní školy pomocí kritérií však usuzu-
jeme, že škola přeci jen měla v tomto případě na environmentální uvědomění
těchto žáků pozitivní vliv a nedostatečné návyky pro-environmentálního cho-
vání byly dílem rodiny. Na tomto příkladu je vidět, jak těžké je porovnávat,
jakou měrou jednotlivé faktory mohou na environmentální uvědomění půso-
bit. Konečné názory, postoje a chování jsou ovlivněny součinností celé řady
faktorů a není v našich možnostech zjistit, jak by environmentální uvědomění
žáků vypadalo, kdyby na něj například některý z vlivů nepůsobil.

Co se týče srovnání environmentálního uvědomění mezi žáky z tradičních
a alternativních škol, zatím neexistuje dostatek relevantních vědeckých stu-
dií, které by se tímto srovnáním zabývaly a dospěly ke konkrétním výsled-
kům. Dosavadní studie pouze popisují, že alternativní školy se žákům častěji
snaží zprostředkovat učení skrze osobní zkušenost a záměrně zařazují do vý-
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uky aktivity v přírodě, které mají za cíl podporovat rozvoj pozitivního vztahu
k životnímu prostředí (Lewis and Baudains, 2007; Malone and Tranter, 2003;
Maynard, 2007; Slade et al., 2013; Sliwka, 2008; Turtle et al., 2015). V rámci
našeho výzkumu jsme rozdíl v environmentálním uvědomění mezi žáky z tra-
dičních a alternativních škol nezaznamenali. S tímto zjištěním korespondují
také výsledky porovnání přístupu jednotlivých škol k ochraně životního pro-
středí, v rámci kterých taktéž nebyly mezi jednotlivými školami pozorovány
žádné výraznější rozdíly.
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Závěr

V rámci teoretické části práce jsou popsány základní znaky alternativního škol-
ství, včetně stručného shrnutí jeho historie a uvedení rozdílů oproti školství
tradičnímu. Práce se zaměřovala na environmentální vzdělávání a alternativní
vzdělávání je zde proto charakterizováno především z tohoto úhlu pohledu.
Dále se teoretická část zabývá různými podobami environmentální výchovy
na školách, obsahuje definici a popis environmentálního uvědomění a rozebírá
možné faktory, jejichž vliv byl dosud na toto uvědomění v jiných studiích po-
zorován. V závěru pak teoretická část obsahuje popis současného stavu život-
ního prostředí, který je charakterizován na základě ekologické stopy a shrnuje
některé základní environmentální problémy současnosti, které byly součástí
skupinových rozhovorů se žáky.

Značné množství odborné literatury se zabývá vztahem mezi pobytem
v přírodě a environmentálním uvědoměním a mnoho studií taktéž zdůrazňuje,
že budování blízkého vztahu k přírodě a zprostředkování osobních zkušeností
s přírodním prostředím v raném dětství má významný vliv na environmen-
tální uvědomění v dospělosti. Výsledky nemalého množství studií odhalily vliv
rodiny a školy na toto uvědomění, nicméně stále neexistuje dostatek studií,
které by se rozborem jednotlivých vlivů věnovaly více do hloubky. Existuje sice
celá řada studií, které se důkladněji zabývaly zkoumáním vlivu školy na envi-
ronmentální uvědomění, ale téměř vždy mezi sebou porovnávaly žáky ze škol
zapojených do programu Ekoškola a žáky ze škol, které do tohoto programu
zapojeny nebyly. Ve výsledcích se tyto studie většinou shodovaly a uváděly,
že větší environmentální uvědomění vykazovali žáci Ekoškol.

I přesto, že odborná literatura popisuje některé rozdíly mezi alternativním
a tradičním školstvím a věnuje se zjišťování vlivu alternativního vzdělávání na
vývoj žáků, včetně jejich pro-environmentálního chování, studie, které by se
zabývaly srovnáním environmentálního uvědomění mezi žáky z alternativních
a tradičních škol nenalezneme ani u nás v České republice, ani jinde ve světě.
Tato skutečnost proto poukazuje na možnosti dalšího výzkumu v této oblasti.

Výsledky praktické části práce shrnují zjištění ze skupinových rozhovorů
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se žáky a hodnocení přístupu jednotlivých škol k ochraně životního prostředí
pomocí kritérií. Jsou zde popsány některé hlavní faktory, které mohou mít vliv
na environmentální uvědomění žáků. V rámci našeho výzkumu se jako stěžejní
ukázal vliv rodiny a školy, nicméně za zmínku stojí i ovlivnění environmen-
tálního uvědomění skrze internet a další média, zájmové kroužky, prostředí
a nabídku obchodů atd. Rozdíly v environmentálním uvědomění mezi žáky
z tradičních a alternativních škol nebyly pozorovány a stejně tak bodové vý-
sledky hodnocení přístupu škol k ochraně životního prostředí pomocí kritérií
neukázaly na žádné výraznější rozdíly mezi jednotlivými školami.

Téma si však jistě zasluhuje další rozsáhlejší výzkum, který by na větším
počtu respondentů (např. žáků SŠ, kteří již absolvovali povinnou školní do-
cházku a jejichž výpovědi by mohly vliv environmentální výchovy zachycovat)
zjišťoval, jakou měrou se jednotlivé faktory podílejí na ovlivnění environmen-
tálního uvědomění a jak je možné díky těmto zjištěním koncipovat environ-
mentální výchovu na školách tak, aby se stala co nejefektivnějším nástrojem
k ovlivnění budoucího pro-environmentálního smýšlení a chování žáků. Určitě
je také vhodné zjistit, jakou měrou teoretické znalosti o environmentálních té-
matech vyučované na školách skutečně ovlivňují environmentální uvědomění
žáků a zda by nebylo vhodné přistoupit v plánování environmentální výchovy
k určitým změnám. Jedině tak budeme schopni zajistit, aby byl další rozvoj
dlouhodobě udržitelný a již dále nedocházelo k devastaci životního prostředí.
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Příloha A
Formulář pro zhodnocení škol

Třídění odpadu
SLOŽKY (max. 7 bodů):

• papír;
• plasty;
• sklo;
• bioodpad;
• další složky (1 bod za každou další složku, ale max. 3 body).

KDO TŘÍDÍ (max. 3 body):

• žáci;
• učitelé;
• paní uklízečky.

SBĚR (max. 2 body):

• 1 surovina=1 bod;
• 2 a více surovin=2 body.

Přístup školy k ochraně životního prostředí
a environmentálnímu vzdělávání
ENVIRONMENTÁLNÍ KOORDINÁTOR – aktivita a zájem (max. 3 body)

ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY, PŘEDNÁŠKY – jak často se škola
účastní, případně sama pořádá (max. 5 bodů)
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A. Formulář pro zhodnocení škol

BIOLOGICKÝ/EKOLOGICKÝ KROUŽEK (max. 2 body)

• příležitostné scházení=1 bod;
• pravidelný=2 body.

ŠETRNÉ CHOVÁNÍ K ŽP – vlastní iniciativa školy – např. používání recyklo-
vaných hygienických potřeb, úsporné perlátory na vodu, recyklované
kancelářské papíry, úsporné spotřebiče a osvětlení (max. 2 body)

Pobyt venku
CHOZENÍ VEN – PŘESTÁVKY (max. 2 body)

• méně než 5 měsíců v roce=1 bod;
• více než 5 měsíců v roce=2 body.

CHOZENÍ VEN (V RÁMCI VYUČOVÁNÍ) – výuka TV, vycházky, výjezdy,
exkurze (max. 4 body)

Svačiny ve škole
NÁKUP SVAČINY VE ŠKOLE/ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTU „OVOCE

DO ŠKOL“ (max. 2 body)

• možnost nákupu jiných potravin než sladkostí (zelenina, ovoce, ob-
ložené housky atd.).
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Příloha B
Otázky pro rozhovor se žáky

Třídění odpadu

1. Třídíte u vás doma odpad?

2. Proč ano nebo proč ne? Jaké může mít následky to, když doma třídit
nebudete?

3. Které složky třídíte?

4. Zamýšlíte se doma nad množstvím odpadu, který vyprodukujete? Při-
padá vám, že je ho hodně nebo málo?

Odpad – obalové materiály

1. Jak často používáte igelitové sáčky a tašky v obchodech? Přijde vám to
jako dobrá možnost, že si jich můžeme brát kolik chceme nebo to má
i nějaká negativa?

2. Kupuje vaše rodina pravidelně balenou vodu? Pijete často limonády ba-
lené do plastových lahví nebo nápoje v tetrapaku? Přemýšleli jste o své
spotřebě plastových lahví, jaký z toho máte pocit?

3. Kupujete takové věci, které lze běžně koupit i nebalené? Například v ige-
litu balené ovoce (jablka, banány, oloupané pomeranče)?

4. Nosíte si z domova vlastní svačinu a pití do školy?

5. V čem si nosíte svačinu a pití z domova?
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B. Otázky pro rozhovor se žáky

Plýtvání jídlem
1. Připadá vám, že se na světě plýtvá jídlem? Už jste o tom něco slyšeli?

2. Jak to vypadá u vás doma s potravinami? Stává se vám, že se vám doma
často nějaké jídlo zkazí a musíte ho vyhodit? Mrzí vás to v takovém
případě nebo je vám to jedno?

Další otázky
1. Vyrábíte si doma nějakou domácí drogerii (například prací gel, zubní

pastu, mýdlo, šampon, balzám na rty atd.) nebo používáte nějakou eko-
logickou vychytávku, která podle vás snižuje zátěž na životní prostředí?

2. Navštěvujete nějaký kroužek, kde se učíte o přírodě a životním prostře-
dím a chodíte pravidelně do přírody?

3. Jak často chodíte ven a kolik času trávíte v přírodě? Jak byste vyjádřili
svůj vztah k přírodě?

4. Jak vás ve vztahu k životnímu prostředí ovlivňuje škola? Učíte se v tomto
ohledu užitečné věci, které využijete v životě? Dozvídáte se ve škole něco
o tématech, na která jsme narazili v našem rozhovoru?

5. Slyšeli jste někdy pojem EKOSTOPA? Víte, co tento pojem znamená?
Měřili jste si někdy svou ekostopu?
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Příloha C
Informovaný souhlas pro rodiče

žáků

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou účasti Vaší dcery/Vašeho syna ve vý-
zkumném projektu, který provádím v rámci své diplomové práce na Přírodově-
decké fakultě UK v Praze. Ve své práci se věnuji problematice environmentál-
ního uvědomění žáků 6. a 7. tříd z tradičních a alternativních základních škol.
Výzkum provádím formou skupinových rozhovorů, ve kterých zjišťuji postoje
a chování žáků (a jejich rodin) ve vztahu k nejrůznějším environmentálním
tématům (třídění odpadu, hospodaření s vodou atd.).

Rozhovor bude trvat 1–2 vyučovací hodiny a uskuteční se přímo v bu-
dově školy. Všechny organizační záležitosti jsem již projednala s vedením školy
a konkrétními vyučujícími. V průběhu rozhovoru budu pořizovat zvukový zá-
znam, který později převedu do psané podoby.

Zavazuji se k tomu, že veškeré pořízené materiály budu využívat pouze
k výzkumným účelům a budu s nimi nakládat v souladu se Zákonem na
ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jména
žáků, kteří se rozhovoru zúčastní, budou v mé diplomové práci zakódována
a nebude tedy možné si jednotlivé výroky spojit s konkrétními žáky. Účast ve
výzkumu je zcela dobrovolná a od účasti ve výzkumu máte možnost kdykoliv
odstoupit bez udání důvodu.

Pokud s účastí v tomto výzkumném projektu souhlasíte, podepište prosím
níže uvedené prohlášení.

Moc děkuji za Vaši spolupráci.

Eliška Sokolíková (Eliska.Sokolikova@natur.cuni.cz)
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C. Informovaný souhlas pro rodiče žáků

Prohlášení: Prohlašuji, že dobrovolně souhlasím s účastí mé dcery/mého
syna ve výše uvedeném výzkumu. Řešitelka mě dostatečně seznámila s cíli
a obsahem projektu včetně metod a postupů, které budou ve výzkumném še-
tření použity. Souhlasím s tím, že získané údaje budou sloužit jen pro účely
výzkumu a že výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány. Pro-
hlašuji, že jsem měl(a) možnost si účast svého dítěte ve výzkumném šetření
dostatečně promyslet a měl(a) jsem možnost se řešitelky projektu zeptat na
vše, co jsem považoval(a) za nezbytné vědět. Na všechny otázky jsem dostal(a)
uspokojivou odpověď. Jsem informován(a), že od účasti ve výzkumném šet-
ření mohu kdykoliv odstoupit bez udání důvodu. Tento informovaný souhlas
je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden stejno-
pis obdrží účastník výzkumu a druhý řešitelský tým.

Účastník projektu:

Jméno a příjmení účastníka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a příjmení jeho zákonného zástupce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis zákonného zástupce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Místo a datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Řešitel výzkumného projektu: Eliška Sokolíková

V Kladně dne 8. 11. 2018

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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