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Tato bakalářská práce se zabývá tématem životního prostředí a zdraví v okolí Dobříše, tj. 

jakým způsobem tráví mladí lidé svůj volný čas, zda žijí zdravým životním stylem a 

v neposlední řadě jak je environmentální výchova začleněna do výuky základních a středních 

škol (gymnázium). Tato problematika je dále zpracována v otázce využití středisek ekologické 

výchovy, středisek pro volnočasové aktivity a jejich následné spolupráce s nimi. V další části 

práce je proveden výzkum, který zjišťuje trávení volného času a životní styl u tří generací 

(mládež, jejich rodiče a prarodiče). Další část výzkumu je věnována efektivitě způsobu 

začleňování environmentální výchovy do výchovy a následné spolupráci s žáky. V návaznosti na 

provedený výzkum, je vytvořena brožura s nabídkou institucí, sdružení a středisek v okolí 

Dobříše a Příbrami, zabývajících se tímto tématem, které lze navštívit. Cílem brožury je 

informovat učitele a školy a nabídnout jim možnost, jak využít tyto typy institucí při výuce o 

životním prostředí. 

 

Annotation 

The Environment and Health 

Key words: environment, health, environmental education, ecological education, sustainable 

development, centres of the ecological education, centres of the leisure time activities, leisure 

time activities, healthy lifestyle 

 

This bachelor thesis deals with the theme of the environment and health in surroundings of 

Dobříš. It means how the young people spend their leisure time, whether they live a healthy 

lifestyle and last but not least, how the environmental education is integrated into the teaching 

process at the primary and secondary schools (gymnasium). This issue is treated in the matter of 

the centres of the ecological education usage and also centres of the leisure time activities and 

the follow-up cooperation with them. In the next part of the thesis, there is a survey that finds out 

how the generations (youth, their parents and grandparents) spend their leisure time and whether 

they live the healthy lifestyle. Another part of the survey goes in for efficiency of the 

environmental education integration into education and the follow-up cooperation with pupils. A 

booklet is made further to the survey. There is an offer of the institutions, associations and 



centres in surroundings of Dobříš and Příbram that are interesting in this issue, and can be visited 

as well. The main aim of the booklet is to inform teachers and schools and offer them the 

opportunity to avail these types of institutions during the lessons about the environment. 
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Úvod  

Společnost, ve které žijeme, se v posledních desetiletích velmi výrazně změnila a změny 

stále bouřlivě pokračují. Sdělovací prostředky nás denně zahrnují zprávami o katastrofickém 

ničení přírody, znečišťování vzduchu, vody, půdy, vymírání rostlinných i živočišných druhů a 

konečně i o škodách na zdraví a životech nás samotných. Pro mnoho lidí je ideálem 

západoevropský a americký konzumní způsob života. Není však možné zajistit takovou životní 

úroveň pro všechny. Nekonečně rostoucí spotřeba pro stále větší počet lidí není kvůli 

omezenému prostoru a omezeným zdrojům na Zemi možná. 

Stav životního prostředí na Zemi není dobrý a neustále se zhoršuje. Opatření pro nápravu 

této situace nebo alespoň zmírnění této situace, jsou nezbytná a to především v celosvětovém 

měřítku. Jistá strategie změn existuje. Její hlavní myšlenkou je zajištění trvalé udržitelnosti 

života na Zemi a to nikoli zastavením hospodářského růstu, ale jeho usměrňováním a to takovým 

způsobem, aby se dosáhlo souladu v ekonomické, sociální a ekonomické oblasti. Tento princip 

přijali účastníci Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro 1992. Faktem 

ovšem je, že uvedená strategie je mnohými z nás považována za nerealizovatelnou a ani vývoj 

po konferenci v Riu nevzbudil příliš optimismu. Jedním ze základních předpokladů úspěchu je 

vzdělání, které by mimo jiné mělo také obsahovat prvky, které by rozšiřovaly lidské vnímání 

v problematice životního prostředí. A právě životní prostředí je jeden z případů a problémů, 

které vyžaduje neodkladné a systémové řešení. 

Málokteré téma dnes přitahuje tolik pozornosti odborníků a široké veřejnosti jako životní 

prostředí, jeho současné ničení a možnosti ochrany. Všeobecně jsou známé důsledky 

znečišťování ovzduší, vody, půdy a zdrojů. Rizika pro zdraví, spojená s moderní dobou, zdaleka 

jen nesouvisejí jen se zhoršováním ovzduší, vody, půdy a potravin, ale výrazně i s tímto měnícím 

se životním stylem. Nabízí se otázka, jak je postihován člověk - nepřímo, tj. snižováním čerpání 

přírodních zdrojů, anebo i přímo, tj. ohrožením svého vlastního zdraví? Nesporné je, že 

k přímému poškozování člověka také dochází, jedná se především o narušování jeho zdraví. Lze 

to potvrdit například stále vyšší nemocností chorob dýchacího ústrojí v oblastech s nadměrně 

znečištěným ovzduším (severní Čechy). Můžeme si dále klást otázky typu Jaký je rozsah tohoto 

poškozování zdraví? Týká se veškerého obyvatelstva nebo jen té skupiny, která žije ve vysoce 

rizikové oblasti?, a v neposlední řadě, Které faktory životního prostředí jsou z tohoto hlediska 

obzvláště rizikové? 

Názory ve veřejnosti, ale i odborné, jsou velmi rozmanité - od naprosté bezstarostnosti a 

bagatelizace stávajících rizik až po úzkostné obavy o všeobecném a bezvýchodném ohrožení 

zdraví a života lidí už v blízké budoucnosti. Můžeme se také dobrat závěru, že rizika pro zdraví, 
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související s moderní dobou, zdaleka nesouvisejí jen s degradací ovzduší, vody, půdy a potravy, 

ale výrazně i s dnešním měnícím se životním stylem. Vytváření žádoucích podmínek k ochraně 

zdraví je poměrně dlouhodobý proces, který přináší svůj efekt až za několik desítek let. Existují 

tedy reálné cesty ke zlepšení? 

Téma zvolené v mé bakalářské práci je důležité pro každého člověka. Není doménou pouze 

ekologů či jiných přírodovědců. Je nutné, aby si co nejvíce lidí uvědomovalo, že nejsou 

bezmeznými pány přírody, ale její nedílnou součástí - jsme závislí na přírodě! Přes naše odcizení 

je však pravdou, že s přírodou nejsme pouze spojeni - jsme přírodou. Když jíme, dýcháme či 

pijeme, neustále se svým prostředím vyměňujeme hmotu a energii. Lidské tělo se neustále 

opotřebovává a neustále samo sebe obnovuje. Během roku vyměníme téměř všechny molekuly 

ve svém těle. Příroda nám poskytuje trvalý přísun základních životních potřeb. Pro zdravý život 

potřebujeme energii k udržování teploty a pohybu, dřevo ke stavbě obydlí a výrobě papíru, 

výživnou potravu a čistou vodu. Veškeré potravní řetězce, které zajišťují život živočichů včetně 

nás samých, jsou založeny na tomto rostlinném materiálu. Příroda rovněž absorbuje naše odpady 

a zajišťuje nám prostředí, jež umožňuje život - prostředí se stabilním klimatem a chráněné před 

ultrafialovým zářením. V neposlední řadě také její bohatství a krása jsou zdrojem potěšení a 

duševní inspirace. Pokud máme žít udržitelně z dlouhodobého hlediska, musíme zajistit, aby 

naše využívání základních přírodních procesů a produktů nebylo rychlejší než jejich schopnost 

se obnovovat, a abychom neprodukovali odpady rychleji, než je příroda stačí vstřebávat. Přes 

všechny tyto poznatky se naše společnost chová, jako by příroda byla postradatelná část naší 

ekonomiky určená ke spotřebě. 

Protože k přírodovědnému vzdělání jsem měla vždy hluboký vztah a trvale udržitelný rozvoj 

není totožný pouze s ekologií, zvolila jsem téma z této oblasti. Mám informace o práci různých 

středisek ekologické výchovy, ve kterých žáci základních a středních školy absolvují týdenní 

ekologické kurzy. Práce je pro ně zajímavá a inspirativní. Často ovlivní jejich osobní postoje i na 

delší dobu. 

Cíle práce 
 Cílem této práce je, pomocí dotazníkového šetření, zjistit jakým způsobem mladí lidé z okolí 

Dobříše tráví svůj volný čas, zda žijí zdravým životním stylem. Dále pak jakým způsobem je 

tématika environmentální výchovy začleněna do výuky základních a středních škol (gymnázium) 

v této oblasti. Tato problematika je dále zpracována v otázce využití středisek ekologické 

výchovy, středisek pro volnočasové aktivity a jejich následné spolupráce s nimi. Součástí této 

práce je brožura, která má za cíl informovat učitele zabývající se touto problematikou o možných 
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způsobech začlenění institucí, sdružení a středisek do své výuky o životním prostředí, a případně 

další spolupráce s nimi. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 
1. Začlenění environmentální výchovy do Rámcového vzdělávacího programu 

Na Summitu Země v roce 1992 se v Rio de Janeiro poprvé objevila myšlenka trvale 

udržitelného rozvoje. U nás vešel v platnost Státní program environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty (dále jen EVVO) v roce 2000. Pro školství to znamenalo zapracovat téma 

environmentálního vzdělávání do všech vzdělávacích programů. Cílem environmentální výchovy 

je podpořit environmentální vzdělávání už v základním učivu. Environmentální výchova se stala 

průřezovým tématem právě proto, že zasahuje do širokého okruhu lidské činnosti.  

EVVO je často chápána jen jako ekvivalent k ekologické výchově, která je zaměřená na 

výchovu k ochraně přírody a životního prostředí. Podmínky pro rozvoj EVVO ve školách nejsou 

sice příliš ideální, ale jejich legislativní stránka je poměrně solidní. Metodický pokyn 

k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Č.j.: 32338/2000-22) totiž velmi jasně 

vysvětluje, co si má vlastně člověk pod pojmem EVVO představit. EVVO se např. rozumí: 

• rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech a chápat interakci přístupů 

ekologických, technologických, ekonomických i sociálních 

• ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za jednání vůči prostředí, ohleduplnosti a 

spolupráce v mezilidských vztazích 

• předávání soustavy znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů 

člověka a životního prostředí, problému životního prostředí z globálního i lokálního 

hlediska a možností i způsobů dosažení udržitelného rozvoje 

Metodický pokyn zároveň zdůrazňuje, že EVVO „představuje nezastupitelný významný 

předpoklad udržitelného rozvoje, který je v celém světě pokládán za jedinou možnou pozitivní 

alternativu rozvoje lidské civilizace. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří mezi prvořadé 

zájmy Evropské unie.“1  

EVOO je průřezové téma Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP 

ZV). Vychází z komplexního chápání vztahu člověka k životnímu prostředí, zároveň integruje 

oblast přírodního prostředí, prostředí umělého (vytvořeného člověkem) a sociálně-

ekonomického. Jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání je i environmentální výchova. Její zařazení odráží velký posun v chápání 

                                                 
1 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR (Č.j.: 32338/2000-22) vyplývající ze zákona č.123/1998 Sb. 
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environmentální výchovy v České republice. Environmentální výchova už není chápána jako 

podoblast biologie, ale jako oblast spojující v sobě přírodovědnou a humanitní složku.  

1.1. Vymezení environmentální výchovy 
V případě že bychom chtěli obecně vymezit environmentální výchovu, nastává poněkud 

složitější situace, protože můžeme najít přinejmenším pět velmi rozdílných vymezení. Podle 

Tbiliské konference2, každá vychází z odlišných východisek a filozofie, a zároveň každá nabízí 

odlišný komplex prostředků a didaktických zásad. 

První z nich je ekologická výchova, která je v České republice patrně nejrozšířenější. 

Příručky ekologické výchovy vycházejí z přesvědčení, že má-li se člověk chovat šetrně 

k životnímu prostředí, musí se o něm nejdříve co nejvíce dozvědět. Proto je pro ekologickou 

výchovu je typické heslo „poznej a chraň“. Tato výchova klade důraz na poznání přírody, tj. 

porozumění ekologickým principům, ale i naučení se jednotlivostem, např. poznávání druhů. Ve 

velké míře je chápána jako doména biologie s lehkým přesahem do ostatních oborů a to hlavně 

přírodovědných. Co se týká didaktiky ekologické výchovy, využívá kromě klasických 

přednáškových forem i formy naučných vycházek do přírody, jednoduchých simulačních her 

k porozumění ekologickým principům. Učitel je zde představen jako autorita, která garantuje 

předávané znalosti. Mezi silné stránky patří především důraz na přímý kontakt s přírodou. Na 

druhou stranu je ekologická výchova i terčem kritiky, protože průzkumy3 neprokázaly shodu 

mez vzděláním respondentů a jejich jednáním vůči přírodě. Zdá se, že znalost přírody sama o 

sobě nezaručuje environmentálně šetrné chování vůči životnímu prostředí. Ekologická výchova 

se totiž málo věnuje společenským jevům, které bezpochyby ovlivňují životní prostředí.  

Další vymezení se týká směru, který se nazývá Výchova o Zemi (Earth Education). Tento 

směr u nás zatím příliš známý není. Jde o specifický směr environmentální výchovy, který je 

znám v souvislosti se zakladatelem Ústavu pro výchovu o Zemi Stevem van Matre. Výchova o 

Zemi usiluje o reformu ekologické výchovy, kterou velmi kritizuje. Podle zastánců tohoto směru 

by výchova měla být zaměřená spíše na porozumění základním ekologickým principům než na 

učení se jednotlivostem. Silnou stránkou je propracovanost programů, které Výchova o Zemi 

nabízí. Ovšem, tato silná stránka je zároveň i slabinou, protože výš náročnosti, která je kladena 

                                                 
2 „Cílem environmentální výchovy je 1. posílit naše vědomí a porozumění ekonomické, sociální a ekologické provázanosti 

v městských i venkovských oblastech; 2. poskytnout každému příležitost dosáhnout znalostí, hodnot, názorů, odpovědnosti a 

dovedností k ochraně a zlepšování životního prostředí; 3. vytvořit nové vzorce chování jednotlivců, skupin i společnosti jako 

celku vstřícné k životnímu prostředí.“ (Tbilisi Declaration 1977) 

3 SOUKUP, P. ISSP - životní prostředí. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2001. ISBN 80-7330-000-1. 
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na střediska, dále arogantní kritizování ostatních proudů environmentální výchovy znesnadňuje 

větší přijetí tohoto směru. 

Pravděpodobně nejproblematičtější se jeví Hlubinně ekologická výchova. Používá 

prostředky, které jsou úzce spojené s praktikami přírodních kultur, tzn., že se v ní uplatňují 

rituály, meditace, fantazijní cesty apod. Typickým znakem jsou pobytové workshopy, zaměřené 

na zjišťování totožnosti účastníků s jinými formami života. Některé z aktivit, např. fantazijní 

cesta Evoluční rozpomínání, se dostaly až do programů středisek ekologické výchovy. Tento 

směr je zajímavý i v tom, že sloužil jako inspirace pro vznik Výchovy o Zemi a Globální 

výchovy. 

Globální výchova je směrem, který často chápán dvojím způsobem - buď jako proud 

environmentální výchovy nebo jako směr, který považuje environmentální výchovu za jedno ze 

svých témat. Cílem tohoto směru je reformování škol v duchu výchovy ke globální odpovědnosti 

s využitím pedocentrismu4 jako pedagogického východiska. Studenti by se měli orientovat více 

na porozumění vztahům než na jednotlivé pojmy. Učitel je spíše v roli odborníka, který vede 

diskuzi než v roli odborné autority. Kromě tématu životního prostředí jsou zde obsaženy i oblasti 

jako multikulturní tolerance, otázky budoucnosti, společenských dopadů moderních technologií, 

otázky zdravého životního stylu apod. V naší republice se začala globální výchova objevovat 

především díky nevládním organizacím (střediska ekologické výchovy - SEVER, Nadace EVA, 

EVANS). V zahraničí, především v anglicky mluvících zemích, se tento směr naopak dále 

rozvíjí. Objevuje se zde tendence k větší radikalizaci, důraz na ekologičnost školy, vytváření 

komplexních projektů atd. Dalo by se říct, že globální výchova je moderní verzí environmentální 

výchovy. Její uplatnitelnost skrze celý vzdělávací program a metodická část pro vytváření 

školních projektů jsou jejími silnými stránkami. V případě, že bychom ji chtěli v České republice 

důsledně uplatňovat, nebylo by to tak jednoduché, protože klade poměrně velké nároky na již 

zaběhlou praxi, podmínky ve školách a samozřejmě i na přípravu učitelů.  

Pátým a také posledním jmenovaným směrem environmentální výchovy je výchova 

k udržitelnosti. Tento směr se začal utvářet ve druhé polovině devadesátých let. Hlavní důraz je 

na tzv. skryté kurikulum, které znamená, že školy svou architekturou, ekologičností, vnitřními 

pravidly a vztahy k okolí by měly být v souladu s myšlenkami trvalé udržitelnosti. Dalším 

charakteristickým rysem je výuka, která je založená na projektech. Učitel je zde opět v postavení 

odborníka usnadňujícího žákovi (studentovi) učení se. Důraz je kladem hlavně na dovednosti, při 

kterých si studenti formují své postoje a získávají tak i znalosti z dané oblasti. Mezi známé 

zahraniční projekty patří Adventure in Classroom. V naší republice podobnému přístupu 
                                                 
4 pedocentrismus = důraz na centrální postavení dítěte ve vzdělávacím procesu 
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odpovídá projekt střediska ekologické výchovy SEVER - „Škola pro udržitelný život.“ 

Maximální zapojení a účast studentů patří k silným stránkám výchovy k udržitelnosti, ale existují 

zde i možná nebezpečí. Na některé z nich upozorňuje ve své knize van Matre: „Mám pocit, že 

mnohé z těch problémově orientovaných aktivit vzbudí krátkodobou pozornost, ale ústí ve velmi 

malé dlouhodobé změny. Nakonec, děti se dozvědí něco o opatřeních ke zlepšení životního 

prostředí ve svém okolí., zatímco budou pokračovat v místním fast-foodu.“5 

Pro lepší orientaci mezi těmito výše zmiňovanými směry slouží tabulka č. 1, která ovšem 

odráží jen základní rysy jednotlivých směrů a je tedy do určité míry zjednodušující. 

Důležitým krokem k utváření „ekologického myšlení“ je ekologická gramotnost. 

Ekologickou gramotnost bychom mohli chápat jako poznávání základních principů vztahů 

v přírodě, mezi člověkem a přírodou, mezi člověkem a prostředím a v neposlední řadě také 

mezilidských vztahů. Co se týká praxe, v České republice se stále ještě setkáváme 

s nesystematickým přístupem k environmentální výchově. Učitelé se většinou snaží svou výuku 

obohatit tím, že do ní vkládají nejrůznější aktivity, které posbírali na různých akcích, bez toho 

aniž by věděli jejich původní kontext, ke kterému dané hry sloužily. Předpokladem vyváženého 

plánu environmentální výchovy je znalost teoretických východisek jednotlivých směrů této 

výchovy, která poté umožňuje tomu odpovídající použití jednotlivých aktivit. 

Rozhodující úlohu v propagaci metod environmentální výchovy hrají v současné době 

především střediska ekologické výchovy, od kterých přebírají inspiraci například i pedagogické 

fakulty. Více přínosné by ovšem bylo, kdyby mezi těmi středisky a fakultami vznikla spíše 

partnerská spolupráce, tj. fakulty by přicházely s novými teoretickými podněty a hypotézami a 

střediska ekologické výchovy by jim je pomáhaly ověřovat v praxi. A právě díky úsilí středisek 

ekologické výchovy, ale i řadě učitelů a dalších odborníků je dnes environmentální výchova 

v naší republice na velmi dobré úrovni. 

                                                 
5 MATRE, S. VAN. Earth Education: A New Beginning. 4.vyd. Greenville, USA: The Institute for Earth Education, 1999, s. 22 - 

23. ISBN 0-917011-02-3. 
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2. Globální otázka současného světa 

Průměrný člověk se většinou během svého života pohybuje převážně v okolí svého 

bydliště. Jen občas jede mimo své bydliště, a to v situaci, kdy jede na dovolenou, na návštěvu, 

nakoupit apod. Proto se může většině lidí na první pohled zdát náš svět jako malý a uzavřený. Při 

hlubším zkoumání ale můžeme objevit propojení i s velmi vzdálenými oblastmi. Propojení světa 

dnes velmi citelně pociťujeme především v životním prostředí. Kyselý déšť ani radiace 

nerespektují státní hranice, ničením tropických deštných lesů vážně ohrožujeme koloběh kyslíků 

na obou polokoulích, dezertifikace je viditelným důsledkem oteplování atd. 

Škola by měla žákům pomoci pochopit globální podstatu světa a jejich úlohu v něm. Dále 

pak by jim měla pomoci pochopit globální vztahy a vytvořit si na ně svůj názor. Svět je složitý 

systém a člověk není jeho bezmocnou součástí, právě naopak, měl by se snažit tento systém 

svými schopnostmi spoluřídit. Jde o to, aby byl ochotný a schopný respektovat přírodní 

zákonitosti a ty společenské upravit tak, aby nebyly v rozporu s přírodními. Pro změnu tohoto 

systému je nutné získat dostatečný počet lidí a zmobilizovat jejich schopnosti. A právě jednou 

z možných cest je vzdělání a výchova. 

Co se týká změn v prostoru, tak současné globální vztahy se od minulých liší. Události, 

ovlivňující více světadílů dohnaly a navíc předehnaly ty, které ovlivňovaly jediný světadíl. 

Můžeme konstatovat, že zkracování vzdáleností a pohyb lidí vytvořily podmínky pro dnešní 

světový systém pohybu zboží a peněž.  

Stejně jako propojenost světa v prostoru ani změny v čase nejsou ničím novým. Nový je 

ovšem stupeň změn, které probíhají velmi rychle. Pohled do budoucnosti jak o něm píše Kunc, 

by se dal interpretovat následovně: „Pokračování trendů minulosti a současnosti, kdy 

pesimistický přístup operuje ohrožením lidstva populační explozí, nedostatkem potravy, 

vyčerpání zdrojů, ale i nekontrolovatelným rozvojem techniky, znečištěním a degradací prostředí 

aj.“6 Dále pokračuje: “ Vše uvedené lze překonat, ovšem nebezpečnou hrozbou je „morální 

slepota“, která může způsobit, že člověk nebude schopen podniknout kroky pro záchranu včas.“7  

2.1. Rizika a problémy 
 Pro 20. století je charakteristický ohromný rozvoj lidské společnosti, který s sebou přinesl 

zvýšení životní úrovně. Také má ale své stinné stránky - hazardy a rizika. Hazard jak ho 

definuje Kotulán je „nebezpečnost, vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka 

či na životní prostředí. Je vrozená, danou látku jí nelze zbavit. Projeví se však pouze tehdy, je-li 

                                                 
6 KUNC, K. Environmentální vzdělání a výchova. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1996. s 24. ISBN 80-7078-363-X. 

7 Tamtéž. 
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člověk jejímu vlivu vystaven.“8 Riziko je podle Kotulána „pravděpodobnost, že k projevu 

škodlivého účinku (k následkům hazardu) v určitém časovém období skutečně dojde.“ 

 Problematika hazard a rizik je nedílnou součástí environmentální geografie, která se 

nesoustřeďuje jen na hodnocení přírodního prostředí, tím se zabývá krajinná ekologie; ale 

soustřeďuje se na hodnocení chování a jednání člověka v určitém prostředí, které člověk vnímá. 

Můžeme rozlišovat dva typy hazardů - přírodní a antropogenní (technologické). Přírodní 

hazardy jsou vyvolané silami přírodního původu a objevují se pravidelně i nepravidelně. 

Ohrožují práci člověka a následně její výsledky, např. sucho, povodně, zemětřesení apod. 

Antropogenní hazardy představují takový negativní důsledek jako je např. škoda na zdraví, 

majetku, snížená produktivita, stres, znehodnocení ekosystému nebo také ztráta života. Tento typ 

hazardů souvisí především se znečištěným ovzduším, haváriemi na dálnicích, nehodami 

jaderných zařízení atd.  

 Společnost postupem času dospívá k poznání, že rozvoj techniky může být dvousečnou 

zbraní. Dosud byla vnímaná jako prostředek, který řeší lidské i environmentální problémy, aniž 

bychom zvažovali skutečnosti, že může lidské bytí ovlivnit i negativně a narušit tak rovnováhu 

v zemské biosféře. Ira a Kollár (1993) pojednávají ve své práci také o přírodních a 

technologických hazardech. Přírodní hazardy, podle nich, následují lidstvo celým jejím vývojem. 

Člověk se postupně s mnohými z nich seznámil a zaznamenal periodické odchylky od normálu. 

Technologické hazardy primitivní společnosti byly jiné a odlišovaly se od těch, které jsou 

v dnešní společnosti. Lidé v primitivní společnosti vnímali záplavy, zemětřesení apod. odlišně. 

Dále, neměli žádné zkušenosti s toxickými chemikáliemi ani s jadernou energií. Přírodní hazardy 

se od těch technických odlišují hlavně rozsahem možných škod v prostoru i čase. Přírodní mají 

většinou regionální dosah, ale technologické mají ve většině případů rozsah globální. Mohou 

vyvolat dlouhodobé nebo i trvalé změny v životním prostředí. 

 Technika jednoznačně přinesla podstatné zlepšení úrovně a kvality života pro podstatnou 

část společnosti. S narůstáním jejího významu ale vzrostla i možnost vzniku katastrof. Měli 

bychom tedy naši pozornost věnovat i vlivu technologií na životní prostředí a na společnost. 

 Velmi rizikové jsou globální problémy naší Země, které jsou v dnešní době velmi 

aktuální. Mohou být definovány jako „současný jev, ovlivňující životy lidí nebo zdraví planety 

nebezpečným, respektive potenciálně nebezpečným způsobem.“9 Globální problémy mají různý 

charakter. Mnohé z nich jsou spojovány s otázkou přežití neboli zachováním života na Zemi. 

Jedná se např. o jaderné konflikty, demografický problém vzniklý následkem rychlého 
                                                 
8KUNC, K. Environmentální vzdělání a výchova. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1996. s 25. ISBN 80-7078-363-X. 

9KUNC, K. Environmentální vzdělání a výchova. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1996. s 27. ISBN 80-7078-363-X. 



- 14 - 

populačního růstu převážně v rozvojových zemích a jejich neschopností zabezpečit normální 

životní podmínky obyvatelstva; energetický a surovinový problém, který je vyvolaný omezeností 

přírodních zdrojů naší planety atd.). Neplatí zde ovšem žádný jednoduchý vzorec a nelze tvořit 

jen částečné strategie nebo jednorázová řečení. 



- 15 - 

3. Životní prostředí a jeho faktory 

Obecně lze konstatovat, že každý reálný subjekt má své okolí - prostředí. Je s ním 

v interakci, tj. ovlivňuje a je ovlivňován. Se vznikem živých organismů (systémů) lze definovat i 

jejich životní prostředí, které se dá chápat jako propojený dynamický systém, v kterém se 

uplatňuje velké množství faktorů, které jsou ve složitém vzájemném propojení. Podle jejich 

povahy si je můžeme rozdělit na fyzikální, chemické, biologické a sociální. Kdybychom měli 

formulovat, co je to životní prostředí, našli bychom hned několik pojetí. Životní prostředí, jak 

ho uvádí Kotulán (1991, 39), je „souhrn fyzikálních, chemických, biologických a sociální jevů a 

procesů, které mají, ať už přímo nebo nepřímo, vliv na zdraví a pohodu lidí, jednotlivců i 

populací.“ Podle definice Ministerstva životního prostředí České republiky je životní prostředí 

„systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou nebo 

mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky 

existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je 

především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“10 Jiná definice 

uvádí, životní prostředí je „soubor všech činitelů, se kterým přijde do styku živý subjekt a 

podmínek, kterými je obklopen. Tedy vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem může 

být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Většinou se pojem životní 

prostředí chápe ve smyslu životní prostředí člověka.“11 Podle organizace UNESCO (konference 

z roku 1967) je životní prostředí „ta část světa, kterou organismus používá, pozměňuje a které se 

musí přizpůsobovat, aby nezahynul.“12 Následně v roce 1979 na konferenci v Tbilisi bylo 

vytvořeno další vymezení životního prostředí jako „systém složený z přírodních, umělých a 

sociálních složek materiálního světa, které jsou nebo mohou být s člověkem ve stálé interakci.“13 

Dalo by se tedy říci, že pokud změníme kvantitu nebo kvalitu jedné části systémů, tak tato 

změna s sebou přináší vždy změnu i v ostatních částech a tím i v systému jako celku. V první 

definici (UNESCO) se hovoří o jakémsi organismu, zatímco v druhé (konference v Tbilisi, 1979) 

se pozornost obrací na člověka. 

V publikaci Karla Kunce (1996, 31) nalézáme zpřesňující vymezení: „Životní prostředí 

člověka je otevřeným systémem, zahrnujícím složky přírodní, vytvořené člověkem a sociální.“ 

Zde se rozšiřuje slovo „systém“ o přívlastek „otevřený“, tj. takový, který podléhá vlivům jiných 

                                                 
10 MINISTERSTVO ŹIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Termíny, definice v ČR. [Internet] [24.1 2009]. 

<http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPKBFB1O09O>. 

11 ODBORNÝ SLOVNÍK. Životní prostředí. [Internet] [24.1. 2009]. <http://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=8>. 

12 KUNC, K. Environmentální vzdělání a výchova. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. s. 30. ISBN 80-201-0158-6. 

13 Tamtéž. 
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systémů a sám na ně také působí. Dále pak přírodními složkami jsou míněny ty, které vznikly 

bez přičinění člověka - jedná se tedy o neživé látky a všechny organismy, které se původně 

v přírodě nevyskytují. Nezahrnují se sem ale ani organismy vzniklé genovými manipulacemi a 

ani umělé vyrobené, například freony, umělé hmoty apod. Tyto organismy jsou spolu s dalšími 

lidskými výtvory zařazeny mezi umělé hmoty. Pod pojmem sociální složky se rozumí vztahy 

v lidské společnosti. 

3.1. Geografie a životní prostředí 
Globální změna životního prostředí a její předpokládaný velký vliv na světové společenství 

se v posledních letech stala předmětem intenzivního environmentálního výzkumu. Geografie, 

která tvoří pomyslný most mezi přírodním a umělým prostředím, zaujímá v této problematice 

ústřední pozici. Tento názor ovšem nesdílejí všichni. Životní prostředí je ve společenské praxi 

většinou chápáno jako soubor faktorů, ovlivňujících člověka a jeho zdraví. Z tohoto pohledu 

spočívá řešení otázek životního prostředí v zabezpečování čistoty vody, vzduchu, zamezení 

kontaminace půd a následné ochraně potravin.  

3.2. Životní prostředí jako globální problém 
 Faktem je, že lidská populace stále roste. V této souvislosti lze vysledovat jistou spirálu, 

v níž se vzájemně posiluje růst populace, chudoba a škody na životním prostředí. Životní 

prostředí je výrazně ovlivňováno rozvojem hospodářské činnosti. Vliv má rostoucí spotřeba, 

turistika, cestovní ruch. Důsledkem je pak přímá i nepřímá devastace životního prostředí, která 

se projevuje mechanicky, chemicky i biologicky. 

K nejzávažnějším problémům ničení životního prostředí odpadními látkami patří 

znečišťování ovzduší, půda a vody; např. u nás ale i v řadě dalších zemí s nedostatečnou 

ochrannou životního prostředí se mnohé řeky změnily doslova v povrchové kanalizace. 

Znečišťování ovzduší, půdy a vody je součástí širšího problému - chemizace. Člověk je nedílnou 

součástí ekosystémů a potravních řetězců, ale svou činností závažným způsobem zasahuje do 

těchto přirozených ekologických poměrů. Značně pozměňuje např. potravní řetězce, protože 

jedny preferuje a potlačuje tak ostatní. Důsledkem je často ohrožení nebo porušení ekologické 

rovnováhy.  

Trendy, směřující k drastickým změnám klimatu Země, k narušování ozónové sféry, změně 

kvality ovzduší, půd, ke znečišťování zdrojů pitné vody, k závadnosti potravin, se stávají jasným 

a doložitelným faktem, působícím na místní, regionální a postupně i globální úrovni. 

Zcela zásadním jevem je rychlost, s jakou ničení životního prostředí pokračuje. Lze se tedy 

spoléhat na tvrzení, že lidstvo si se svými problémy zatím vždy poradilo a tato situace se nějak 

vyřeší? 
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Člověk od svého počátku ovlivňuje své prostředí. S přibývajícím počtem a možnostmi lidí 

se toto ovlivňování mění v „souboj s přírodou“ a její poškozování. I k viditelným hrozbám máme 

poměrně lhostejný přístup. Obecně lze konstatovat, že značné množství lidí vidí devastaci 

životního prostředí a s ní spojená rizika jako vzdálenou hrozbu. Ovšem tuto problematiku nelze 

ignorovat, protože zde existuje úzký vztah mezi kvalitou životního prostředí a existencí života na 

Zemi. Určitou nadějí jsou změny ve způsobech využívání zdrojů, protože už jsou k dispozici 

metody a prostředky k řešení dané problematiky. 

3.3. Možnosti řešení 
Hlavní strategií naší společnosti je rozvoj ve smyslu mít všeho víc a mít se líp. Problém je 

ovšem v tom, že to nejde dohromady s trvale udržitelným rozvojem. A to je třeba vzít na 

vědomí. Snahy o zastavení zhoršování životního prostředí sice jsou, ale nejsou dostatečné. 

Existuje však již mnoho důkazů o následcích, než aby bylo možné brát globální problémy stále 

na lehkou váhu. Je faktem, že řada civilizací už byla zničena, např. zasolení oblasti Eufratu a 

Tigridu, v severní Africe se stále více rozšiřuje oblast pouští apod. Zda bylo a je příčinou jen 

životní prostředí je diskutabilní, ale stále zřetelněji se ukazuje, že jeho současný stav z hlediska 

trvalé udržitelnosti přijatelný není. 

3.4. Historie stavu životního prostředí 
Nebezpečí pro životní prostředí začalo být vnímáno již po druhé světové válce. Ve 

vyspělých zemí toto vnímání výrazně zesílilo v šedesátých letech dvacátého století a 

v současnosti představuje hned vedle udržení míru a potřeb rozvojových zemí nejzávažnější 

světový problém. Své nepostradatelné místo v celé oblasti o ochranu a tvorbu životního 

prostředí, o trvale udržitelný rozvoj a další otázky týkající se přírody, má ochrana přírody. 

Ochranou přírody se myslí cílevědomá lidská činnost, která má teoretický základ v ekologii. 

Jedná se o nauku o vztazích mezi organizmy a jejich okolím, které je tvořeno živými a neživými 

složkami. Předmětem studia ochrany přírody jsou přírodní komplexy a náplní je soubor opatření, 

směřujících k ochraně, racionálnímu využívání, obnově i rozmnožování přírodních zdrojů 

v zájmu přítomné i budoucích generací lidstva. Postupem času se vztah k přírodě stále více 

vyhraňuje do takové podoby, ve které příroda funguje a je dlouhodobě chápaná jako zdroj, který 

slouží především k uspokojování potřeb člověka. Je tedy stále více zřejmé, proč je nutné 

uvažovat nejen o ochraně, ale také o racionálním využívání všech přírodních zdrojů, které člověk 

ke svému životu potřebuje.  

Ochraně přírody a přírodních zdrojů je v mezinárodním měřítku věnována pozornost již od 

roku 1948, kdy vznikla Mezinárodní unie pro ochranu přírody. Další vývoj vedl k tomu, že 

ochrana byla v roce 1956 rozšířena i na přírodní zdroje a tento způsob péče o přírodu a přírodní 
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zdroje byl zdůrazňován na 37. zasedání Valného shromáždění OSN jako Světová charta ochrany 

přírody. Koordinaci této činnosti má za úkol Světový svaz ochrany přírody, který souhlasí 

s nutností integrace ochrany přírody s rozvojem. Mezinárodní závazky se týkají hlavně Evropy. 

Rok 1955 byl Radou Evropy vyhlášen Evropským rokem ochrany přírody jako už druhá velká 

kampaň na ochranu přírodního prostředí 

3.4.1. Péče o životní prostředí a její historie 

Z historického pohledu se současné ekologické vědomí začalo vznikat díky „etice Země“, 

kterou v roce 1949 zformuloval lesník a ekolog Aldo Leopold. Zdůrazňoval, že živé i neživé 

součásti přírody mají hodnotu samy o sobě. Roku 1962 se postupně formuje ekocentrická 

ochrana. Přispěla k tomu i kniha od R. Carsonové Mlčící jaro. V tomto roce začíná tzv. věk 

ekologie. Teprve snahy R. Carsonové znamenají začátek radikálních ekologických aktivit 

v mezinárodním měřítku; např. kalifornské ekologické hnutí (1963 - 1968) inspirovalo zbytek 

světa. Konference OSN o životním prostředí v roce 1972 označila hlavní ekologické problémy. 

Znamenala tak základní mezník v názoru na životní prostředí ve světovím měřítku a uznání 

problémů životního prostředí oficiálními strukturami. 

 Konference OSN o lidském životním prostředí, která se konala pod názvem „Pouze jedna 

Země“ ve Stockholmu roku 1972. Tato konference vytyčuje hlavní problémy jako akutní 

nebezpečí nadměrné produkce odpadů, nadměrné čerpání obnovitelných i neobnovitelných 

zdrojů, redukce biologického bohatství planety apod. Tyto problémy, které se navzájem 

ovlivňují, prohlubují a důsledkem je růst napětí nebo dokonce otevřených konfliktů v řadě 

oblastí, se rozrostly do podoby, kterou lze s malými změnami dnes charakterizovat například tak, 

jak je uvádí Moldan14: 

a) obrovská a stále rostoucí materiální a energetická spotřeba bohatých zemí (především 

země OECD - 20% lidí, ale 80% celosvětové spotřeby surovin a energie) 

b) neustále roste počet lidí, kteří žijí v absolutní bídě a nevzdělanosti 

c) rychle pokračuje destrukce přírodního základu životního prostředí, která se projevuje 

narušováním životadárných planetárních systémů (hydrologický cyklus, klimatický 

systém atmosféry a oceánů, ozónosféra apod.) 

d) akutní nebezpečí hrozí především územím a lokalitám, kde produkce nebezpečných 

odpadů (plynných, kapalných i pevných) přesahuje únosnou míru 

                                                 
14 MOLDAN, B. Konference OSN o životním prostředí a rozvoji. Rio de Janeiro 3. - 14. června 1992. Dokumenty a komentáře. 

Praha: Management Press, 1993. s. 223 - 224. ISBN 80-85368-51-X. 
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Výsledky stockholmské konference zásadním způsobem ovlivnily formování postojů a 

přístupů k ochraně i tvorbě životního prostředí ve světovém měřítku. Vznikly zde dva základní 

názory: 

1) skupina průmyslově vyspělých zemí považuje za nejdůležitější důraz na kontrolu 

znečišťování prostředí a na spotřebu surovin 

2) názory rozvojových zemí zdůrazňují nutnost hospodářského a sociálního rozvoje; 

ochrana životního prostředí je podle nich druhořadá ve srovnání s potřebou odstranit 

chudobu 

Výsledkem těchto názorů je sjednocení na nezávazné deklaraci zásad a doporučení 

dalších aktivit. Na tomto základě začal fungovat Program OSN pro životní prostředí (UNEP), 

dále byl zřízen Fond pro životní prostředí a postupně realizovány výzkumné programy (MAB - 

člověk a biosféra a IBP - mezinárodní biologický program). Následně byly formulovány zákony 

a podepsány konvence (např. Montrealský protokol o zákazu používání freonů, Basilejská 

konvence o kontrole dopravy toxických odpadů přes hranice států aj.). V době stockholmské 

konference byla rovněž nastíněna důležitá otázka příčin poškozování životního prostředí, byly 

diskutovány vztahy mezi hospodářským růstem, životní úrovní, chudobou a ochranou životního 

prostředí.  

V roce 1983 byla Valným shromážděním OSN ustanovena Světová organizace pro životní 

prostředí a rozvoj. Výsledkem její činnosti je závěrečná zpráva „Naše společná budoucnost“ 

z roku 1983. Valné shromáždění OSN zprávu komise sice schválilo, ale usneslo se na tom, že 

z ní není zřejmé, jak by měl trvale udržitelný rozvoj v různých zemích vypadat a jak se ho dá 

v tomto nesourodém světě dosáhnout. V roce 1992 byla tedy do Rio de Janeiro svolána 

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED). Snahou bylo vypracování společných 

postupů a vytvoření společné dohody. Co tedy konference v Riu přinesla? Bylo to především 

všeobecné přesvědčení, že péče o životní prostředí a úsilí a kvalitativní rozvoj civilizace se 

vzájemně podmiňují. Tato filozofie se promítla i do všech pěti dokumentů, které byly na 

konferenci přijaty. Jsou jimi: 

a) Deklarace z Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji (původně Charta Země), 

která zdůrazňuje zejména stanoviska a potřeby rozvojových zemí. 

b) Agenda 21, která konkretizuje Deklaraci ve všech oblastech lidské činnosti. Je zaměřena 

na otázky změny životního stylu v rozvinutých státech, mezinárodní spolupráci, 

problémy zdraví, boj s chudobou atd. 

c) Úmluva o biodiverzitě, která je zaměřená na zabezpečení všech vhodných podmínek, 

potřebných k udržení pestrosti druhů. Je zde snaha o různorodost, variabilitu a 

rozmanitost všech žijících organismů včetně komplexů, jichž jsou součástí. Státy se 
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zavazují k její ochraně i z morální a ekonomických důvodů. Cíly úmluvy jsou ochrana 

biodiverzity, trvale udržitelný způsob využívání jejích složek, spravedlivé a rovnocenné 

sdílení přínosů, které plynou z využívání genetických zdrojů. 

d) Úmluva o klimatických změnách vychází z úvahy, že změna klimatu Země a její 

nepříznivé důsledky jsou společným problémem celého lidstva. Je tedy třeba tento 

problém řešit a zajistit tak co nejširší spolupráci všech zemí při jeho řešení. Konečným 

cílem této Úmluvy je dosáhnout ustálení koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. 

Shoda všech zúčastněných panovala v tom, že v žádné zemi není možné současný způsob 

hospodaření označit za trvale udržitelný. Jeho dosažení je ovšem podmínkou pro přežití.  

Předmětem intenzivního zájmu je životní prostředí Evropy. První konference s názvem 

Životní prostředí pro Evropu, na které jednali ministři životního prostředí, se konala roku 1991 

na Dobříši. Zhodnotila základy dlouhodobé strategie pro celoevropskou spolupráci v ochraně a 

obnově životního prostředí. Mezi nejdůležitější závěry patřilo rozhodnutí o vypracování zprávy o 

stavu životního prostředí v Evropě. Další důležitý závěr byl návrh Evropského společenství 

založit Evropskou agenturu pro životní prostředí jako instituci Evropského společenství, ale 

přístupnou i pro jiné země. Druhá konference, která se konala v roce 1993 ve Švýcarsku 

(Lucern), dále rozvinula proces Životní prostředí pro Evropu. Na této konferenci se schválila 

příprava Akčního programu životního prostředí pro střední a východní Evropu (SVE) a Zprávu o 

stavu životního prostředí v Evropě. 

Akční program životního prostředí (EAP) představuje takový přístup, jakým lze efektivně 

využít omezené zdroje a zajistit ochranu životního prostředí co nejúčinněji. Nepředepisuje, co 

musí být uděláno, spíše překládá alternativní pohledy na danou problematiku a dává prostor 

k realizaci vlastních rozhodnutí. Je zároveň i tzv. živým dokumentem, tj. pokud dojde ke změně 

chápání ekologických problémů, dojde zároveň k úpravám a aktualizaci Akčního programu 

životního prostředí. 

V roce 1995 se v Sofii konala již třetí konference ministrů, jejímž tématem byla 

problematika financování ochrany životního prostředí v zemích SVE, které by mělo být založeno 

hlavně na principu „znečišťovatel platí“. Jednalo se také o úpravách cen energie a přírodních 

zdrojů. Zemím SVE bylo doporučeno vytvořit si Fondy životního prostředí.  
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4. Trvale udržitelný rozvoj 

Člověk, alespoň trochu obeznámený s problematikou životního prostředí už nepochybuje o 

tom, že moderní společnost překračuje hranice, které jsou stanovené tímto prostředím. Extrémní 

rychlostí jsou čerpány neobnovitelné zdroje a rychlost čerpání obnovitelných zdrojů mnohdy 

velmi převyšuje rychlost jejich obnovy. Dále je to pak otázka demografického vývoje, který se 

stává nevyváženým. Problémy tohoto typu a rozsahu není možné řešit dílčím způsobem, je třeba 

řešit to obecně přijatelnými strategiemi. Trvale udržitelný rozvoj je natolik široký pojem, že se 

občas přehlíží některá z jeho neopominutelných stránek a zároveň jsou mu neúmyslně ale i 

záměrně přisuzovány charakteristiky, které mu nenáleží.  

Termín lze chápat všeobecně, ale je používán i ve specifickém smyslu, např. trvale 

udržitelný průmysl, zemědělství, doprava apod. Podstatné je spojení obou částí termínu, tzn. 

trvalé udržitelnosti a rozvoje. Problematický je samotný termín rozvoj. Jde o klíčový pojem, ale 

často interpretovaný rozporuplně, proto je nutné ho chápat jako rozvoj kvality, kdy měřítkem je 

kvalita života či životního stylu, který přinese v dlouhodobém výhledu určitou prosperitu bez 

toho, aby ničil. Právě tyto problémy vedou k tomu, že mnozí tuto koncepci odmítají a považují ji 

za prázdnou frázi. Trvale udržitelný rozvoj lze tedy považovat za určitou koncepci řešení. 

Zpochybňovat totiž nelze jeho samotnou podstatu, ale způsob, jakým je realizovaný. Je důležité 

mít stále na zřeteli a objasňovat, že globální problémy nemají jen ekologický rozměr, ale také 

ekonomický, sociální a politický. Řešení nelze najít bez účinné spolupráce všech států světa, pro 

to ale podmínky stále dosud úplně vytvořené nejsou. Masová a spotřební společnost rozvinutých 

zemí je nepoužitelným modelem díky jejich nadspotřebě, plýtvání, nadměrnému množství 

odpadů, devastujícím životní stylu atd. 

Nejen poškození životního prostředí, ale všechny civilizační problémy, populační, 

bezpečnostní, sociální a hospodářské nabyly globálního charakteru. A právě sám globální 

problém je, dalo by se říci, novinkou, s kterou člověk zkušenost z historie nemá. Tento problém 

vzniká díky kumulaci a společnému působení místních a krajových vlivů. Meze možností, které 

příroda poskytuje, už dále neporostou. Může se dokonce i stát, že růst požadavků na planetu 

překročí její možnosti buď katastroficky s těžkým dlouhodobým nebo i nevratným následkem, či 

se utlumí do stálé roviny v méně dramatických a kolísavých krizích. Jedinou řešitelnou a 

příznivou možností je, abychom se včas dokázali přizpůsobit a utlumit tak nárůst zátěží pro 

životní prostředí. Podstatná by měla být i proměna současné nadbytečné spotřeby, tj. ne stále 

více spotřebovávaných energií a látek, ale kvalitativní změny. Představou by mohl být návrat 

k přirozenému životnímu prostředí, ve kterém funguje jako důležitá složka zdravý přírodní 

základ, ale zároveň není vyloučeno užívání veškeré moderní techniky. To vše se nazývá 
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ekologická šetrnost a dobrovolné snižování je považováno za velmi významné. Hraje zde ovšem 

také roli to, že tato myšlenka má podporu převážně jen v bohaté části světa. Problémem se tedy 

zdají být rozvojové země. V posledních desetiletích se žádné větší pokroky ve zlepšení životní 

úrovně těchto zemí neudály. Spíše naopak, většina jich chudne ještě více a rozvinuté země jsou 

na tom stále lépe a lépe. To samozřejmě chudým zemím vadí a dávají najevo, že bohaté státy 

přišly ke svému blahobytu právě na jejich úkor (např. vykořisťování kolonií apod.). Zbohatnout 

se dá např. na zaváděné nových technologií, které šetří suroviny, energii a lidskou práci. 

Problémem ale je, že jejich produkce se soustřeďuje především jen do několika průmyslově 

vyspělých zemí. Chudé země nemají ani potřebné odborníky, protože zde nejsou peníze ani na 

dostatečné základní vzdělání; ani vybavení na to, aby těmto zemím mohly svými výrobky 

konkurovat. Špičkové technologie tedy musí kupovat a to většinou za vypůjčené peníze nebo za 

své suroviny. Tímto způsobem chudá země vyčerpává své zdroje a dál chudne. 

Trvale udržitelný rozvoj je v podstatě nahlédnutím na tuto historickou krizi a snaží se ji 

překonat. Klasická původní definice trvale udržitelného rozvoje Gro Harlem Brundtlandové 

z roku 1987 mluví o tom, že „Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje 

potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní 

potřeby.“15. Tato definice obsahuje především základní princip trvalé udržitelnosti, jakousi 

hlavní etickou myšlenku, totiž princip odpovědnosti vůči budoucím generacím. Josef Vavroušek 

svou interpretaci trvale udržitelného způsobu života rozšiřuje o „ideály humanismu a harmonie 

vztahů mezi člověkem a přírodou“ a „úctu k živé i neživé přírodě“16. Zde autor, na rozdíl od 

ostatních pojetí této problematiky, navíc zdůrazňuje lidskou bytost a úctu k životu ve všech jeho 

formách. V České republice je trvale udržitelný rozvoj definován v zákoně o životním prostředí 

č. 17/Sb. z roku 1992: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i 

budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom 

nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“17 Jedna z novějších 

interpretací trvale udržitelného rozvoje zní následovně: „Trvale udržitelný rozvoj je komplexní 

soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat 

sociální potřeby lidí, materiální i duchovní, přeplném respektování environmentálních limitů. 

Aby to bylo v globálním měřítku současného světa možné, je nutné redefinovat na lokální, 

                                                 
15 BRUNDTLANDOVÁ G. H. Naše společná budoucnost. 1. vyd. Praha: Academia, 1991. s. 297. ISBN 80-85368-07-2. 

[Internet] [20.3 2009]. <http://www.hraozemi.cz/udrzitelny-rozvoj.html>. 

16 Tamtéž. 

17 ZÁKON O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Trvale udržitelný rozvoj. [Internet] [20.3. 2009]. 

<http://www.atre.cz/zakony/page0076.htm>. 
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regionální i globální úrovni jejich instituce a procesy.“18 Neměla by zde chybět ani definice 

Evropského parlamentu, který definuje trvale udržitelný rozvoj takto: „Udržitelný rozvoj 

znamená zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování 

přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“19 Shrnutím všech 

předchozích interpretací a zároveň pokusem o promyšlení a nejstručnější shrnutí celého konceptu 

trvalé udržitelnosti je následující definice: „Trvale udržitelný rozvoj je komplexní soubor 

strategií, které umožňují pomocí ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální 

potřeby lidí, materiální i duchovní, při plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo 

v globálním měřítku  současného světa možné, je nutné nově redefinovat na lokální, regionální i 

globální úrovni jejich instituce a procesy.“20 Tato definice je stále častěji citována v českém 

prostředí, protože se ukazuje být nejvhodnější. Nejvhodnější v tom smyslu, že je dobře 

využitelná ve stručném výkladu o této problematice, ale hlavně i v podrobnějším výukovém 

procesu environmentální výchovy na školách. 

Trvale udržitelný rozvoj bývá někdy také nazýván jako trvale udržitelný život. V tomto 

pojetí je ovšem kladen důraz na život, nejen lidský, jako takový. Dává důraz na biocentrické 

hledisko, aniž by bral příliš velký ohled na hospodářský a civilizační rozvoj. 

4.1. Co není trvale udržitelný rozvoj 
Trvale udržitelný rozvoj není pouhým přežitím, protože lidské potřeby je možné při stálé 

velikosti populace uspokojit tím, že cílem bude kvalitativní rozvoj a tím i kvalitnější život, a ne 

trvalý kvantitativní, tj. ekonomický, růst. Cílem tohoto konceptu není odhadnout nebo 

naplánovat, co budou příští generace chtít či potřebovat, ale zachovat jim co nejméně porušenou 

přírodu, zdroje apod. Dále, jde o nutnou spolupráci a ne o vládu nebo vládnutí. Nejedná se ani o 

kulturu s určitým nebo světově jednotným jazyk, uměním a kulturou, ale jde spíše o obecně 

platné principy, zásady a vzorce. Důležité je si uvědomit, že není totožný s ekologií, protože 

samotná ekologie je přírodní vědou, která má svůj předmět a metody. Na rozdíl od ní trvale 

udržitelný rozvoj jen užívá jejího poznání v otázkách ochrany a respektování přírody. Je širší než 

věda a určitým způsobem přesahuje i samotné techniky ochrany životního prostředí. 

                                                 
18 RYNDA, I. Trvale udržitelný rozvoj. In Geografické rozhledy. 2000 - 2001, 10, č. 1, s. 10 - 11. [Internet] [22.3. 2009]. 

<http://rynda.zeleni.cz/2214/clanek/co-je-a-co-neni-trvale-udrzitelny-rozvoj/>. 

19 HÁLA, V. Trvale udržitelný rozvoj - definice a praxe. [Internet] [22.3. 2009]. <http://pardubicko.zeleni.cz/5188/clanek/trvale-

udrzitelny-rozvoj-definice-a-praxe/>. 

20 RYNDA, I. Trvale udržitelný rozvoj a mezinárodní spolupráce. Liberec: Technická Univerzita v Liberci. [Internet] [20.3. 

2009]. <http://www.fp.vslib.cz/kch/sedlbauer/tema9.htm#_ftn4>. 
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4.2. Přístup a uspořádání 
Péče, tj. ochrana i tvorba o životní prostředí v rámci strategie trvalé udržitelnosti má 

ekologické, ekonomické, technologické, etické i sociální rozměry. Když se hodnotí důležitost 

životního prostředí, tvoří se dvě krajní oblasti:21 

1) Totální akcentování přírody před antropocentrickým pojetím světa - toto pojetí chápe 

člověka jako součást přírody, rovnocennou ostatním živým bytostem. 

2) Zdůrazňování role technického pokroku, nových, ekologicky šetrných, čistých a 

úsporných technologií. Sama technika bude schopna udělat nápravu svých předchozích 

ničivých účinků. Díky ní lze vytvářet nové prostředí, které bude šetřit a pečovat o 

přírodu. 

Je tedy třeba mít k této problematice určitý systémový přístup, který spočívá v poznávání 

její podstaty na více nebo méně propojených úrovních jako vědecké či odborné, filozofické, 

technologické, ekonomické a politické. V rovině odborné se jako nejpřipravenější věda ukazuje 

ekologie. Ale šíře problematiky stále roste a proto je zde velmi důležitá také environmentální 

věda.  

V technologických přístupech k životnímu prostředí je stále typická snaha odstraňovat 

následky místo odstraňování příčin. Technika sice může nabídnout více nebo méně dokonalé 

prostředky, ale nelze pominou ani to, když se dostane do rukou neodpovědných lidí, tak může 

být velmi nebezpečná. Podstatná je role jejích tvůrců a ne jen jejích uživatelů.  

Ekonomická sféra reaguje na problematiku životního prostředí dvojím způsobem. Jednak 

uvolňuje a pracuje s potřebnými prostředky a tím bere v úvahu fakt, že zlepšení či ozdravění 

životního prostředí není zadarmo. Tato ochrana je velmi drahá a vede někdy až k tomu, že i 

v bohatých zemích není vždy prioritou. Častý je názor, že země musí nejprve prosperovat, aby 

následně mohla mít a vynaložit prostředky na ochranu prostředí. Na druhou stranu ekonomická 

sféra chápe potřebu pečovat o životní prostředí jako podněty pro ekonomický rozvoj a 

přizpůsobení se ekonomickému systému tak, aby se odstranily nebo při nejmenším omezily 

příčiny poškozování prostředí a aby se ochranu prostředí mohly dovolit i méně rozvinuté země.  

Oblast politiky je nejvíce spojena s hnutími a tzv. stranami zelených, které vznikaly 

v šedesátých letech prakticky ve všech průmyslově vyspělých zemích. S postupným růstem 

zájmu veřejnosti o životní prostředí se ekologický program dostává až na úroveň vlád a 

mezinárodní úroveň. Je známo, že naprostou neschopnost řešit problém ohrožování životního 

prostředí ukázal komunistický režim a právě ekologická situace v zemích bývalého 

komunistického bloku je jedna z nejhorších na Zemi. Z globální povahy problematiky životního 
                                                 
21 KUNC, K. Environmentální vzdělání a výchova. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. s. 66. ISBN 80-201-0158-6. 
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prostředí tedy vyplývá, že pro úspěšné řešení je nezbytné celosvětově příznivé politické klima. 

Celosvětové společenství naštěstí začíná životnímu prostředí věnovat patřičnou pozornost. 

Filozofický pohled na toto téma souvisí především s vývojem společnosti. Ve vazbě na 

životní prostředí jsou dva základní filozofické přístupy - biocentrismus22 a antropocentrismus23. 

Kromě ekofilosofie24 se rozvíjí i ekoteologie25. Zejména křesťanské chápání světa staví na úctě 

ke všemu živému i k přírodě jako celku. 

4.3. Snahy řešit problematiku ochrany životního prostředí 
Většina úspěšných snah na ochranu životního prostředí se zatím týkala snížení nebo úplného 

odstranění různých zdrojů znečištění. Můžeme si všimnout a sledovat diskuze o tom, jestli 

katastrofální povodně jsou jen jedním z rozmarů přírody nebo je možné je dávat do souvislosti 

s klimatickými změnami, které zase dále souvisí s energetickými nároky společnosti atd. Pro 

záplavy může být ještě jedno vysvětlení - velká voda působí problémy většinou tam, kde byly 

vodní toky kanalizovány, teda hraje zde roli hospodaření apod. Dobrými vyhlídkami do 

budoucna jsou alternativní zdroje, ovšem nemají velkou šanci celkovou spotřebu pokrýt.  

Země jako Holandsko, Německo, Francie, Švédsko, Finsko, Norsko aj. již zformulovaly svou 

politiku životního prostředí založenou na principech trvale udržitelného rozvoje. Co se týká 

českých zemí, vláda ČR přijala strategii udržitelného rozvoje v roce 2004. S ohledem na 

strategické obecné zásady pro soudržnost byl zpracován, vládou schválen a Evropskou komisí 

přijat Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 (NSRR). Základním hodnotovým 

hlediskem pro formování této strategie je udržitelný rozvoj ve všech jeho dimenzích, tj. 

ekonomické, sociální a environmentální.  

4.4. Stav životního prostředí v České republice 

Na základě vyhodnocení stavu a vývoje životního prostředí České republiky v roce 2007 je 

možné konstatovat, že stav životního prostředí zlepšuje. Je však nutné zdůraznit, že zásadní 

problémy a hrozby pro budoucí vývoj, zjištěné už v předchozích letech, nabývají na významu a 

                                                 
22 biocentrismus = podstatou je přesvědčení, že příroda neexistuje proto, aby sloužila lidem, ale naopak. Člověka chápe jako 

součást přírody, jedním druhem mezi mnoha jinými. Všechny druhy mají právo existence a to nikoli samy o sobě, ale kvůli sobě 

samým, bez ohledu na jejich užitečnost pro lidstvo. Podstatou myšlenky je hodnota, podstatná pro rozvoj veškerého, nejen 

lidského života, tzv. biodiverzita, tedy jeho různorodost  

23 antropocentrismus = pojetí, kdy centrem zájmu, hodnocení, posuzování, etiky je člověk a hodnota přírody je posuzována ve 

vztahu k naplňování jeho různorodých potřeb. 

24 ekofilosofie = nechápeme ji jako nějakou disciplínu, která je jednostranně ekologizovaná. Je to filosofie, která bere nejen na 

vědomí vše, co se týká další existence života na “modré” planetě. 

25ekoteologie = vychází z takového pojetí světa, které vyjadřuje úctu k Božímu stvoření přírody 
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naléhavosti. Jedná se hlavně o rostoucí emise skleníkových plynů, vysoký podíl emisí do ovzduší 

(vytápění domácností tuhými palivy klesá jen velmi pomalu) a dynamický rozvoj silniční 

dopravy spojený s nepříznivými dopady na životní prostředí. 

 Mezi negativní zjištění stále patří produkce odpadů a ukládání odpadů na skládky, které 

stále stoupají. Zdravotní stav lesů České republiky podle míry odlistění jehličnatých stromů 

starších 60 let patří mezi nejhorší v Evropě. 

 Na druhé straně je ovšem zlepšující se kvalita ovzduší a vod. Dále se zvyšuje podíl trvalých 

travních porostů a lesů na úkor orné půdy. Pokračuje také rozvoj ekologického zemědělství, a to 

jak v nárůstu ekologicky obhospodařované zemědělské půdy, tak i v počtu ekologicky 

hospodařících farem. Co se týká ekonomiky a její energetické náročnosti, stále klesá. 
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5. Odhady a předpovědi do budoucna 

Názory na skutečnosti, které mohou ovlivnit další vývoj na Zemi, bychom mohli najít 

v podobě tří možností. První by mohla být hrozba jaderné války a z ní potom plynoucí 

katastrofické následky. Situace je sice v dnešní době více stabilizovaná, ale riziko jaderného 

konfliktu zde stále existuje. Další alternativou je pokračující ničení ekosystémů planety. 

Zákonitě musí jednou nastat doba, kdy se kvůli této destrukci začnou ekosystémy hroutit. Třetí 

možnou alternativou je totální změna životního stylu v celosvětovém měřítku, i když je zatím 

málo pravděpodobná. Protože přírodní podmínky na Zemi jsou různé a tím pádem je výsledkem 

této situace i různorodé chování lidí. Zatím ovšem stále směřujeme k centralizaci, 

k unifikovaným společnostem a shodným výrobním postupům, které přírodní podmínky 

respektují jen málo. Především snaha o neustálý růst ekonomiky, které vede spíše ke 

konzumnímu způsobu života. Je tedy třeba jednat a navrhnout řešení, resp. mít jasno v tom, co 

řešením rozhodně není, např. tvrzení typu „nic se neděje“, „nějak se to vyřeší“; mylný dojem, že 

technologie jsou všemohoucí a vše vyřeší atd. I přes nové technologie, nesporně rostoucí 

ekologické vědomí obyvatelstva a přes rozvoj nástrojů ekologické politiky v jednotlivých 

zemích, byla překročena míra čerpání přírodních zdrojů a míra znečištění přírodního prostředí na 

mnoha místech planety fyzicky udržitelné zdroje. Analýza zdrojů přírody navíc ukazuje, že jsou 

využívány velmi neefektivně a také způsoby, které směřují často k trvalé a nevratné degradaci. 

Výsledky simulací, které byly uskutečněny pro období 1900 - 2100 jsou velmi varovné a 

výsledkem je předpoklad, že když se nezmění nynější vývojové trendy, bude velmi 

pravděpodobně někdy kolem roku 2020 ekonomický vývoj v kritickém stavu. Tento kritický stav 

ekonomického vývoje bude spojený se zhoršením životních podmínek a tím pádem i s poklesem 

počtu obyvatel na Zemi, zhoršením či ztrátou biodiverzity, další oslabením ozonové vrstvy, se 

zhoršením zdravotního stavu obyvatel; s obtížnějším získáním potravin a pitné vody či 

pohonných hmot apod. Dalo by se tedy konstatovat, že jistou perspektivu společnost má, pokud 

bude předvídat, bude dostatečně flexibilní a svým způsobem i moudrá na to, aby neničila své 

hmotné (fyzické) a sociální systémy. To si ovšem opět žádá celosvětovou spolupráci. 
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6. Střediska ekologické výchovy, hnutí, sdružení a organizace v České republice 

Nedílnou součástí celé problematiky životního prostředí a zdraví jsou nevládní ekologická 

hnutí a střediska ekologické výchovy, která se profesionálně i dobrovolně věnují životnímu 

prostředí a výchově k péči o něj. Ekologické organizace v Německu či Nizozemí mají stotisícové 

členské základny. Pro mnoho lidí je to ten nejjednodušší způsob, jak ochranu životního prostředí 

podpořit. V České republice mají podobné organizace pouze stovky či tisíce členů.  

Ekologická střediska nabízejí výukové programy pro nejrůznější typy škol, připravené tak, 

aby co nejlépe navazovaly na školní učivo nebo je alespoň doplňovaly. Umožňují dětem získat 

zkušenosti, které škola nabídnout nemůže. Střediska jsou totiž speciálně vybavena a pracují 

v nich kvalifikovaní pracovníci. Většina středisek ekologické výchovy (SEV) nabízí své 

programy přímo ve školách jako zajímavé obohacení výuky, pořádá semináře pro učitele, 

vychovatele apod. Některá disponují i vlastním ubytovacím zázemím a mohou pro to nabídnout i 

pobytové programy, které jsou obohacené o bezprostřední kontakt s přírodou. Většina středisek 

poskytuje i poradenské a výpůjční služby.  

Existuje Nadace ekologické výchovy EVA a Národní středisko ekologické výchovy, jejichž 

posláním je napomáhat rozvoji ekologické výchovy a jejímu začlenění do oficiálního 

výchovného procesu. Dále pak sdružení pro ekologickou výhovu TEREZA Českého svazu 

ochránců přírody, která se specializuje na výchovné projekty a rozvoj netradičních výchovných 

směrů. Dlouholetou tradici mají např. Brontosaurus, Český svaz ochránců přírody aj. Své členy 

má v České republice i mezinárodní organizace Greenpeace, známá svými kampaněmi za 

bezjadernou budoucnost, čistý vzduch a energie, proti odpadům atd. 

Nejznámější hnutí u nás jsou např.: Hnutí Duha, Děti Země, NESEHNUTÍ Brno. Co se týká 

středisek ekologické výchovy v ČR, tak jsou jimi např.: Toulcův dvůr Praha, SEV Rychta 

Krásensko, SEVER, sdružení ekologických středisek PAVUČINA aj. Občanskými sdruženími 

jsou např.: Zelený kruh, Rezekvítek a Econnect. Mezi nadace bychom mohli zařadit Nadaci 

Partnerství či Nadaci Veronica. V neposlední řadě jsou zde také organizace jako Arnika, či 

Planorbis. 
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7. Pojem zdraví 

Zdraví je důležitou složkou a také předpokladem určité kvality života. Lidé ho běžně chápou 

jako nepřítomnost nemoci. Ovšem existují i mnohé „operační definice“, kterých je velké 

množství a postihují jen určité aspekty zdraví, a také podle toho, co konkrétně sledují. Mohou to 

být např. definice, které chápou pojem zdraví jako absenci nemoci, schopnost vyrovnat se s 

denními aktivitami, způsobilost a podoba vyrovnanosti apod. Vědeckou a plně vyhovující 

definici uveřejnila Světová zdravotnická organizace v roce 1948: „Zdraví je stav úplné tělesné, 

duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.“26 Této definici se ale 

vytýká výraz „úplné“, protože tak naznačuje absolutní či ideální stav, ke kterému, ve skutečnosti, 

je možné se jen přibližovat. Dále pak výraz „pohody“ by mohl vzbuzovat nesouhlas, protože je 

příliš neurčitý a není tedy dostatečně jasný pro případné měření a následné výzkumy. Ovšem, 

nespornou předností této definice je, že k oblasti biologické byla přidána i oblast psychická a 

sociální. Jde tedy o celostní pojetí zdraví. Vedle faktorů biologických zahrnuje i faktory 

společenské. Díky tomu, že definice z roku 1948 byla kritizována pro jistou neurčitost, se roku 

1977 objevila o něco více realističtější definice: „Zdraví je schopnost vést sociálně a ekonomicky 

produktivní život.“27 Zde je vyjádřena touha člověka vést harmonický život. 

Zdraví má i významné společenské stránky. Dobré zdraví umožňuje člověku se plně 

společensky i pracovně zařadit do sociálního a ekonomického prostředí, udržovat sociální 

kontakty a v neposlední řadě také plnit očekávanou společenskou roli.  

7.1. Znaky zdraví 
Obtíže s definicí zdraví, s mnohoznačností a mnohostranností tohoto pojmu jsou patrné, ale 

co se týká popsání znaků zdraví, zde už tak velký problém není. Dají se rozdělit do několika 

skupin a to následovně (Kotulán 1991): 

• úmrtnost 

• znaky narušení reprodukčního procesu 

• nemocnost 

• znaky nepatologických stavů 

• znaky pozitivního zdraví 

Když bychom se blíže zaměřili na úmrtnost, tak zjistíme, že je velmi často používanou 

charakteristikou zdravotního stavu obyvatelstva. V tomto směru patří i k nejstarším, protože je 

                                                 
26 KOTULÁN, J. Zdraví a životní prostředí. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. s 26. ISBN 80-201-0158-6. 

27 MARKOVÁ, E., VENGLÁŘOVÁ, M., BABIAKOVÁ, M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha: Grada, 2006. 352 s. 

ISBN 80-247-1151-6. 
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pro zdravotnické účely soustavně sledována již od 19. století. Mezi její přednosti patří 

jednoznačnost posuzovaných jevů, tj. úmrtí, a dále pak je to dokonalá záchytnost. Umožňuje 

dobré srovnání mezi sociálně i jinak definovanými skupinami či mezi státy samotnými, čili jak 

na domácí tak na mezinárodní úrovni. Sledováním úmrtnosti se zjistila řada významných 

skutečností o vlivu životního prostředí (např. o neblahých účincích extrémně znečistěného 

ovzduší, o výskytu druhů rakoviny, ischemické srdeční choroby apod.). 

Co se týká znaků pozitivního zdraví, obecně přichází v úvahu hned několik přístupů (Kotulán 

1991): 

• měření výkonu a výkonnosti 

• hodnocení úrovně vývojových procesů u dětí (tj. růst, rychlost zrání, psychomotorický 

vývoj, funkční vývoj) 

• klasifikace překážek výkonnosti 

• subjektivní zdraví (tj. pocity pohody, síly, zdatnosti, vitality, radosti ze života apod.) 

Měření výkonu a výkonnosti se děje většinou ve směrech, kde jejich vyšší úroveň může 

být považována za vyšší míru zdraví. Toto měření se provádí pomocí výkonnostních testů, např. 

hodnocení tělesné zdatnosti, ergometrie, tělovýchovné testy aj. Ke klasifikaci překážek 

výkonnosti se přistupuje v případě, kdy se vyskytnou stavy, které nelze jednoznačně posuzovat 

jako chorobné, ale přesto zhoršují úroveň výkonu, a zároveň snižují možnost vykonávat 

obvyklou činnost. Řadí se sem především obrny (vrozené nebo po nemocích) či nejrůznější vady 

zraku, sluchu, řeči atd. 

7.2. Zdravotní stav obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí 
Jedním z faktorů, které mají významný vliv na lidské zdraví, je kvalita životního prostředí. 

Zdravotní rizika plynoucí ze znečištěného životního prostředí jsou spojována zejména s kvalitou 

ovzduší a vod, hlukem a cizorodými látkami v potravních řetězcích. Zdravotní obtíže v 

souvislosti se znečištěním ovzduší jsou spojené především s dopravou v zatížených oblastech. 

Poměrně četné jsou nálezy nedodržení limitních hodnot mikrobiologických ukazatelů jakosti 

pitné vody ze studní. Většina vody dodávaná veřejnými vodovody je zdravotně nezávadná. 

V případě zhoršené kvality přírodních koupacích vod ovšem narůstá počet lokalit nevyhovujících 

limitním hodnotám mikrobiologických ukazatelů a sinic. Avšak výskyt infekčních onemocnění 

ani poškození zdraví v důsledku vlivu sinic nebyl v posledních letech hlášen ani evidován.  

V posledních deseti letech došlo k nárůstu výskytu alergických onemocnění u předškolních 

dětí. Přestože celoživotní výskyt alergických onemocnění u dětské populace je vysoký, všechny 

děti nemají projevy onemocnění, což by se dalo považovat za výsledek účinné léčby. Jako 
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pozitivní lze vidět tendence v poklesu počtu kuřáckých domácností a domácností se zvířetem 

v rodinách, kde jsou děti alergici. 

Více než polovina dospělé populace hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý a velmi dobrý, 

přičemž asi třetina obyvatel považuje svůj zdravotní stav za průměrný a 7% osob ho považují za 

velmi špatný. Z výsledků studií28 vyšlo, že ženy vnímají své zdraví hůře než muži. Dále se 

zjistilo, že asi čtvrtina české populace má lékařem zjištěný vysoký krevní tlak a cholesterol. 

V léčbě zvýšeného cholesterolu více lidí dává přednost užívání léků na úkor dodržování diety. 

Co se týká nadváhy, více jak třetina dospělých osob má nadváhu a více jak 14% obyvatel trpí 

obezitou. Reprodukční zdraví tj. péče o matku a plod (či dítě) je v České republice na vysoké 

úrovni, ale současné trendy reprodukčního chování jako odkládání mateřství do vyššího věku, 

přináší řadu problémů. Tyto problémy většinou bývají léčba neplodnosti, samovolná potratovost, 

riziková těhotenství, předčasné porody a následná potřeba péče o předčasně narozené děti. 

Dalším závažným problémem je šíření viru HIV. Úroveň reprodukčního zdraví v České 

republice je srovnatelná se situací ve vyspělých zemích v západní Evropě. Jediným problémem 

je vyšší úroveň potratovosti z jiných než zdravotních důvodů. 

Nejčastějšími zdravotními problémy u populace středního věku jsou onemocnění 

pohybového aparátu. Nejčastějším rizikovým faktorem v této části populace je nedostatečná 

fyzická aktivita. Další nejčastější zdravotní problémy, už i u osob středního věku, jsou 

kardiovaskulární onemocnění, na jejichž vzniku se podílí i faktory spojené se špatným životním 

stylem, tj. špatné výživové zvyklosti a nedostatečná pohybová aktivita. Jistý posun v názorech na 

faktory ovlivňující zdraví pravděpodobně ukazuje zlepšující se hodnocení a vnímání životního 

prostředí, ale zároveň i rostoucí problém obezity v naší společnosti. Ovšem, relativně dobrá 

znalost životního stylu není vždy doprovázena ochotou dodržovat jeho zásady. Je tedy zapotřebí 

využívat preventivní programy na zlepšení životního stylu populace. 

  

                                                 
28 KRATĚNOVÁ, J. LUSTIGOVÁ, M. MALÝ, M. Zdravotní stav a vybrané ukazatele demografické a zdravotní statistiky. In 

PUKLOVÁ, V. (editor). Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí: 

Souhrnná zpráva za rok 2007. 1. vyd. Praha. SZÚ, 2008. s. 72 - 81. ISBN 80-7071-295-5. 
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8. Volný čas a životní styl 

Způsob využívání volného času je jedním z důležitých ukazatelů životního stylu. Pojem 

životní styl je poměrně komplikovaný. Jedna z mnoha definic může být: „Životní styl je souhrn 

životních forem, které jedinec aktivně prosazuje.“29 Do životního stylu se promítají individuální 

zvláštnosti jedince, ale také společenské dění a situace, na které každý jedinec reaguje svým 

specifickým způsobem. Životní styl je jak součástí jednotlivce, tak celé společnosti, jelikož je 

společností velmi ovlivňován. Člověk se řídí určitými hodnotami, ideály, zvyklostmi a mravy, 

které jsou společností akceptovány, podporovány, vyžadovány a jež si osvojuje v průběhu svého 

života. Životní styl také zahrnuje hodnotovou orientaci člověka, projevuje se v jeho chování a ve 

způsobu využívání a ovlivňování materiálních a sociálních podmínek. Důležitým aspektem jsou i 

sociální interakce, vztahy s lidmi. Z hlediska volného času je podstatné s kým a v jaké 

společnosti ho převážně trávíme.  

Volný čas je možné chápat jako „čas, s kterým člověk může nakládat podle svého uvážení a 

na základě svých zájmů. Volný čas je doba, která zůstane z 24 hodin běžného dne po odečtení 

času věnovaného práci, péči o rodinu a domácnost, péči o vlastní fyzické potřeby (včetně 

spánku).“30. Je to doba, „kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a 

rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění.“31 Většinou se sem zahrnují odpočinek, 

rekreace, zábava, zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, časové ztráty spojené s těmito 

činnostmi atd. Při posuzování sociálních vlivů ve volném čase hraje primární roli rodina. Tak 

jako i v jiných oblastech utváření člověka i zde platí, že první zkušenosti s využíváním volného 

času získáváme v právě v rodině. Pro utváření vztahu k volnému času jsou důležité některé 

skutečnosti (Pávková, 2008): 

• o jaký typ rodiny se jedná, jaký je způsob rodinného soužití, zda se jedná o malou 

nebo velkou rodinu, uzavřenou nebo otevřenou, jaký je věk rodičů a dětí, početí dětí, 

styl výchovy v rodině apod. 

• jaké jsou zájmy rodičů, jak si je navzájem tolerují, jaký význam se jim přikládá a 

kolik finančních prostředků se jim věnuje 

                                                 
29 PÁVKOVÁ, J. HÁJEK, B., HOFBAUER, B. et. al. Pedagogika volného času. Teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo 

vyučování a zařízení volného času. 3.vyd. Praha: Portál, 2008. s. 29. ISBN 978-80-7367-423-6. 

30 PRŮCHA, J. WALTEROVÁ, E. MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 4.vyd. Praha: Portál, 2003. s. 274. ISBN 80-7178-772-8. 

31 31 PÁVKOVÁ, J. HÁJEK, B., HOFBAUER, B. et. al. Pedagogika volného času. Teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo 

vyučování a zařízení volného času. 3.vyd. Praha: Portál, 2008. s. 13. ISBN 978-80-7367-423-6. 
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Efektivní využívání volného času by mělo být nezbytnou součástí moderní společnosti a 

života každého jedince, především dětí. Optimální stav by mohl být tehdy, když je sféra 

povinností a volného času v rovnováze. Je pochopitelné, že v mnohých případech se požadavek 

efektivity a kvalitně využívaného volného času střetají. Podle Čecha lze hlavní problémy 

spatřovat v:32 

• rodině, která neplní dobře svou výchovnou funkci, nedokáže nebo neumí nabídnout 

efektivní využití volného času 

• finančních možnostech a sociálním zázemí rodiny 

• negativním vlivu sociální skupiny a etnika 

• tělesném, mentálním nebo sociálním handicapu 

• nedostatku volného času, nepřiměřených nárocích rodičů 

• pasivitě, nechuti a neschopnosti 

• nesprávnému výběru aktivit aj. 

V dnešní společnosti má volný čas charakter konzumního způsobu života. Jde o to nejvíce 

spotřebovat, nashromáždit, neustále vyměňovat zastaralé za modernější, výkonnější, atd. 

Určitým trendem poslední doby je práce ve volném čase - získat více finančních prostředků pro 

uspokojení svých a rodinných potřeb, které vyvolávají další a další potřeby, které jsou důležité 

pro udržení prestiže ve společnosti. Vzhledem k různým vrstvám ve společnosti a k jejich 

finančnímu zabezpečení, jsou zde výrazné rozdíly ve využívání volného času a k jeho přístupu. 

Někteří jedinci vidí svůj smysl života v práci, kde se realizují. Volný čas chápou jako zbytečný 

prostor a aktivity v něm jako ztrátu času. Naopak jiní lidé vidí ve volném čase prostor, kde si 

mohou realizovat a uspokojovat své potřeby. Práci chápou jako dobu nutnou k zajištění financí a 

veškeré své uplatnění a životní náplň vidí ve volném čase. Oba tyto přístupy k volnému času 

bychom mohli považovat za špatné, protože každý člověk by se měl snažit oblast práce a 

volného času harmonizovat a najít v nich uspokojení a smysl. 

V dnešní přetechnizované a uspěchané době se často setkáváme se spojením zdravý a 

životní styl. Za zdravý životní styl můžeme považovat určitý projev lidské individuality, 

vytvoření struktury času a prostoru, určité činnosti, atd., jejichž cílem je podpora a udržení 

zdraví. Důležitým tématem v dnešní společnosti je otázka zdravého životního stylu a právě volný 

čas se ukazuje být velmi vhodným pro tvorbu zdravého životního stylu. 

                                                 
32 ČECH, T. Volný čas a způsob jeho trávení školáky v Brně. Brno: katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně. 

[Internet] [7.2. 2009]. <http://www.skolavpraxi.cz/wpimages/other/Cech>. 
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V souvislosti s civilizačním vývojem se způsob života rychle a výrazně mění, a to v mnoha 

ohledech. V oblasti zdraví dochází u lidí k přejídání, jednostrannostem ve výživě, pohodlnosti a 

nedostatku pohybu, nadměrným psychickým zátěžím a také drogovým závislostem - kuřáctví, 

alkoholismus, nadměrné užívání léku atd. Jak se v posledních letech ukazuje, právě vliv 

špatného či nezdravého životního stylu se významně podílí na úmrtnosti obyvatelstva v 

civilizovaných zemích. Bylo by tedy žádoucí, aby zájmy ochrany zdraví nezůstávaly zcela 

v pozadí, ale zaujaly postavení, které jim vzhledem k jejich důležitosti pro dosažení optimální 

kvality života přísluší. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

9. Dotazníkové šetření 

9.1. Úvod 
Anotace: V předkládaném textu jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které mělo 

za úkol sledovat, jakým způsobem mládež, dospělí a senioři z okolí Dobříšska tráví svůj volný 

čas a zda žijí zdravým životním stylem. Dále pak jakým způsobem je tématika environmentální 

výchovy začleněna do výuky základních škol a střední školy (gymnázium) na Dobříši. Šetření 

proběhlo v březnu 2009. 

Klíčová slova: environmentální výchova, střediska ekologické výchovy, zdravý životní styl,  

volnočasové aktivity, volný čas 

Výzkumná část se skládá ze dvou částí - v první jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření 

odpovědí žáků a jejich kamarádů, ve věkovém rozmezí 13 - 17 let; rodičů a prarodičů těchto 

žáků. Odpovídali na otázky, které se týkaly trávení volného času a zdravého způsobu života. Ve 

druhé části jsou uvedeny výsledky odpovědí učitelů, kteří se zabývají problematikou 

environmentální výchovy, na otázky týkající se začlenění environmentální výchovy do 

vyučovacího procesu, používání zdrojů informací pro tuto oblast, využití institucí a středisek 

zabývající se touto problematikou. Účelem celého šetření bylo získat orientační údaje pro 

formulaci hypotéz ověřitelných následným výzkumem. Sběr dat byl v tomto výzkumu založen na 

dotazníkové metodě. 

 

9.2. Formulace hypotéz 
• Žáci nejčastěji tráví svůj volný čas s kamarády nebo sportovní zájmovou činností. 
• Žáci často využívají nabídku programu školy (aktivity pro volný čas žáků) a hodnotí ji 

kladně. 
• Žáci jsou spokojeni s tím, jak tráví svůj volný čas a většinou sami rozhodují o svých 

volnočasových činnostech. 
• Rodiče budou souhlasit, že způsob trávení volného času u mladých lidí je jiný, než to 

bylo za dob jejich studií. 

• Rodiče se budou snažit žít zdravým životním stylem (zdravým způsobem života), 

zatímco prarodiče spíše ne. 

• Názor mezi rodiči a prarodiči na trávení volného času mládeže se bude ve velké míře 

shodovat. 

• Environmentální výchova se bude realizovat hlavně v rámci výuky jednotlivých 

předmětů než např. v zájmových kroužcích. 
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• Problémy při realizaci EVVO pro učitele budou hlavně v nedostatku času ve výuce než 

v nabídce programů pro žáky. 

• Učitelé znají malé množství středisek na Dobříšsku či Příbramsku, případně 

Středočeského kraje. 

• Učitelé využívají ve velké míře střediska a instituce zabývající se problematikou 

environmentální výchovy na Dobříšsku či Příbramsku. 

9.3. Zkoumaný vzorek 
Respondenty dotazníkového šetření první části jsou žáci gymnázia, jejichž věkové rozmezí 

je 13 - 17 let. Dalšími respondenty jsou kamarádi (vrstevníci ve stejném věkovém rozmezí) 

těchto žáků. Ke zpracování jsem dostala 204 dotazníků, z toho je 148 dívek a 56 chlapců. Při 

distribuci, která probíhala osobně, bylo žákům sděleno, jejich vrstevníci musí být se ze stejné 

věkové kategorie. Tento věk byl vybrán na základě předpokladu, že právě tyto skupiny 

respondentů jsou nejvhodnějším ukazatelem trávení volného času mládeže. 

Další respondenti jsou rodiče (ve věku 30 - 60 let)a prarodiče (ve věku 58 - 85 let) žáků 

gymnázia. Toto další šetření mělo za úkol zjistit, zda rodiče a prarodiče spatřují rozdíl v trávení 

volného času mládeže od doby, kdy byli v jejich věku (v době jejich studií). Zároveň bylo 

záměrem zjistit a ověřit hypotézy týkající se zdravého životního stylu u těchto rodičů a 

prarodičů. Přehled podávají tabulky A a B. 

Druhá část dotazníkového šetření je složena z respondentů - učitelů základních škol a 

střední školy (gymnázium) na Dobříši, zabývajících se tématikou environmentální výchovy. 

Celkový počet těchto respondentů je 9. 

Tab. A: Výzkumný vzorek 

Typ respondentů Celkem respondentů Dívky Chlapci

ŽÁCI a jejich vrstevníci 204 148 56 

RODIČE 120 

PRARODIČE 73 

 
Tab. B: Výzkumný vzorek - přehled podle věku 

Věk Celkem respondentů Dívky Chlapci

13- 14 let 101 68 33 

15 let 30 23 7 

16 - 17 let 73 57 16 

30 - 60 let 120 

58 - 85 let 73 
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9.4. Charakteristika dotazníků 
Dotazník č. 1 („Tři generace“) 

Jak již bylo zmíněno, zvolenou metodou je dotazník, jehož položky jsou tvořeny z větší části 

uzavřenými otázkami. V některých případech byla ponechána možnost otevřené odpovědi. 

Důvodem pro tuto formulaci otázek je snaha získat konkrétní odpovědi, ale i umožnit tuto 

odpověď v případě potřeby upřesnit. Dotazník je rozdělen do tří částí. První část je věnována 

žákovi a obsahuje otázky zaměřené na jeho/její trávení volného času a na jeho/její volnočasové 

aktivity. Tato část obsahu celkem 7 otázek. Ve druhé a třetí části, věnované rodičům a 

prarodičům, jsem respondentům položila 7 otázek z oblasti volného času a životního stylu.  

Otázky jim byly srozumitelné, odpovědi, až na nepatrné výjimky, byly smysluplné a 

svědčily o pochopení. Mohu tedy usuzovat, že odpovědi jsou ve sledovaném kontextu validní. 

Čas, který respondenti věnovali vyplnění dotazníku, nepřesáhl 10 minut. 

Dotazník č. 2 

Položky jsou tohoto dotazníku tvořeny z velké části uzavřenými otázkami. V několika 

případech je ponechána možnost otevřené odpovědi. Důvodem pro tento typ otázky (otevřené) je 

snaha získat konkrétní odpovědi či případné upřesnění ze strany učitele. 

 

Pozn. Všechny výše zmiňované materiály jsou součástí přílohy (příloha č. II - vzor 

dotazníku č. 1; příloha č. III - vzor dotazníku č. 2; příloha č. IV - tabulkový přehled podle 

jednotlivých věkových kategorií, pohlaví a typu respondentů; příloha č. V - grafy). 

 

9.5. Přehled zjištěných údajů a vyhodnocení dotazníků 

Dotazník č. 1 („Tři generace“) 

• část ŽÁK 

Dotazník vypracovalo 101 respondentů, z toho 68 dívek a 33 chlapců ve věku 13 - 14 let. 

ot. č. 1: Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

Z odpovědí respondentů na otázku č.1 (tab. č. 1) jak nejčastěji tráví svůj volný čas vyplývá, 

že u dívek je to nejčastěji prostřednictvím sportovních aktivit (50%), sledováním televize (50%), 

hraním na počítači (50%) a chození ven s kamarády (50%). Chlapci tráví svůj volný čas 

nejčastěji sportovními aktivitami (70%) a na pomyslném druhém místě je to sledování televize 

(61%). Většina respondentů využila možnosti zaškrtnout více možných odpovědí. Mezi 

odpověďmi se objevili i jiné činnosti např. „organizuji studentskou televizi“. 
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Tab. č. 1 - dívky 

otázka 1. 
možnost a b c d e f g h

počet odpovědí (v %) 50 47 50 50 50 10 49 0
  

Tab. č. 1 - chlapci 

otázka 1. 
možnost a b c d e f g h* 

počet odpovědí (v %) 70 30 61 52 30 0 30 3 
h* - organizuji studentskou televizi (3%) 

 

ot. č. 2: Nudíš se často? 

Téměř všechny dívky uvedly, že se nenudí (93%) a pouhých 7% uvedlo, že se nudí. Nudu 

buď vůbec neřeší, nebo sledují televizi, jsou na PC nebo, jak jedna respondentka uvedla 

„navlékám korálky“. Všichni chlapci uvedli, že se nenudí (tab. č. 2). 

Tab. č. 2 - dívky 

otázka 2. 
možnost a* b 

  
počet odpovědí (v %) 7 93 

a* - nudím se ve škole, takže nic neřeším (1,5%), sleduji televizi (3%), jsem na PC (3%), navlékám korálky 
(1,5%) 

 

Tab. č. 2 - chlapci 

otázka 2. 
možnost a b  

počet odpovědí (v %) 0 100 
 

ot. č. 3: Kdo rozhoduje či ovlivňuje to, jak trávíš svůj volný čas? 

Ve většině případů dotázaní jak dívky (79%), tak chlapci (85%) rozhodují sami o tom, jak 

volný čas tráví (tab. 3). Značný vliv na trávení volného času mají také rodiče a kamarádi. Podle 

dívek nemá osoba učitele v tomto ohledu žádný vliv, zatímco u chlapců určitou roli hraje (9%). 

Tab. č. 3 - dívky 

otázka 3. 
možnost a b c d e     

počet odpovědí (v %) 51,5 79 19 0 0     
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Tab. č. 3 - chlapci 

otázka 3. 
možnost a b c d e     

počet odpovědí (v %) 30 85 21 9 0     
         
ot. č. 4: Nabízí škola, kterou navštěvuješ nějaké aktivity pro Váš volný čas? 

Přes polovinu dotázaných odpovědělo, že škola, kterou navštěvují, nabízí volnočasové 

aktivity. Často uvádí sportovní kroužky a činnosti např. „volejbal, atletiku, basket, dramatický 

kroužek, Biologii v praxi, dále různé projekty, přednášky nebo výlety do přírody“. 16% dívek a 

9% chlapců uvedli, že škola žádné činnosti nenabízí. Nelze s přesností říct, zda se jedná o 

nedostatečnou informovanost nebo o jejich nezájem (tab. 4). 

Tab. č. 4 - dívky 

otázka 4. 
možnost a* b           

počet odpovědí (v %) 82 16        
a* - volejbal (41%), různé sporty (9%), projekty - např. Biologie v praxi (21%), atletika (4%), 

dramatický kroužek (4%), semináře (6%), různé projekty - např. zahraniční (18%) 

         
Tab. č. 4 - chlapci 

otázka 4. 
možnost a* b           

počet odpovědí (v %) 91 9        
a* - přednášky (9%), výlety do přírody - o víkendu (30%), projekt Biologie v praxi (24%), divadlo (6%), 

volejbal (9%), basket (6%) 

         
ot. č. 5: Účastníš se ve svém volném čase aktivit, které organizuje vaše škola  

(kroužky, apod.)? 

59% dívek na rozdíl od chlapců uvedlo, že se aktivit, které škola pořádá ve svém volném 

čase, neúčastní. Přes polovinu chlapců (58%) se aktivit, které škola pořádá, účastní. Více 

školních programů tedy využívají chlapci než dívky (tab. 5). 

Tab. č. 5 - dívky 

otázka 5. 
možnost a b           

počet odpovědí (v %) 41 59           
Tab. č. 5 - chlapci 

otázka 5. 
možnost a b           

počet odpovědí (v %) 58 42           
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ot. č. 6: Jsi spokojen/a s tím, jak trávíš volný čas? 

Respondentky jsou z velké části (88%) spokojeny s tím, jak tráví volný čas (tab. 6). 

V případě záporných odpovědí by pak především „chtěly chodit víc ven; stíhat více věcí; 

všechno, jen se nedokážu přinutit“. Co se týká chlapců, všichni, co odpověděli (88%), jsou 

spokojeni s tím, jak svůj volný čas tráví. 

Tab. č. 6 - dívky 

otázka 6. 
možnost a b*           

počet odpovědí (v %) 88 12        
b* - všechno, jen se nedokážu přinutit (4%), víc chodit ven (4%), chtěla bych toho stíhat více (4%) 

                  
Tab. č. 6 - chlapci 

otázka 6. 
možnost a b           

počet odpovědí (v %) 88 0        
  
ot. č. 7: Máš hodně kamarádů? 

Na první pohled je patrné, že většina respondentů (96% dívek a 79% chlapců) má hodně 

kamarádů především ve škole. Mimo školu mají více kamarádků spíše dívky (65%) než chlapci 

(63%), ale jen s nepatrným rozdílem (tab. č. 7). 
Tab. č. 7 - dívky 

otázka 7. 

  ve škole mimo 
školu       

možnost a b a b     
počet odpovědí (v %) 96 4 65 29       

 

Tab. č. 7 - chlapci 

otázka 7. 
  ve škole mimo školu       

možnost a b a b     
počet odpovědí (v %) 79 12 63 45       

 

Dotazník vypracovalo 30 respondentů, z toho 23 dívek a 7 chlapců ve věku 15 let. 

ot. č. 1: Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

Z odpovědí respondentů na otázku, jak nejčastěji tráví svůj volný čas (tab. č. 1) vyplývá, že 

u dívek je to nejčastěji prostřednictvím poslouchání hudby, čtením a jsou samy doma (100%), 

potom chozením s kamarády ven (96%) a hraním na počítači (57%) Chlapci tráví svůj volný čas 
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nejčastěji sportovními aktivitami (86%), chozením s kamarády ven (86%) a také poslouchání 

hudby, čtením a jsou sami doma (86%). Na pomyslném druhém místě je to hraní na počítači 

(71%). Většina respondentů využila možnosti zaškrtnout více možných odpovědí. Mezi 

odpověďmi se objevili i jiné činnosti, které respondenti specifikovali např. „chodím ven se 

psem“. 

Tab. č. 1 - dívky 

otázka 1. 
možnost a b c d e f g h* 

počet odpovědí (v %) 70 48 70 57 96 0 100 9 
h* - chodím ven se psem (9%) 

 

Tab. č. 1 - chlapci 

otázka 1. 
možnost a b c d e f g h

počet odpovědí (v %) 86 29 0 71 86 29 86 0

  
ot. č. 2: Nudíš se často? 

Všechny respondentky uvedly, že se nenudí. 43% chlapců uvedlo, že se nenudí a uvádějí že 

„to nejde“ se zřejmě nenudit. Zároveň jich ale 43% uvedlo, že se nudí. Podle toho, co 

z odpovědí na tuto otázku vyplývá, chlapci nudu vůbec neřeší (tab. č. 2). 

Tab. č. 2 - dívky 

otázka 2. 
možnost a b             

počet odpovědí (v %) 0 100        
  

Tab. č. 2 - chlapci 

otázka 2. 
možnost a* b            

počet odpovědí (v %) 43 43       
a* - To nejde! (15%) 

 

ot. č. 3: Kdo rozhoduje či ovlivňuje to, jak trávíš svůj volný čas? 

Ve většině případů dotázaní jak dívky (100%), tak chlapci (86%) rozhodují sami o tom, jak 

volný čas tráví (tab. 3). Velký vliv na trávení volného času mají u dívek také rodiče (52%). Podle 

dívek ani chlapců nemá osoba učitele v tomto ohledu žádný vliv. 
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Tab. č. 3 - dívky 

otázka 3. 
možnost a b c d e       

počet odpovědí (v %) 52 100 43 0 0       
 

Tab. č. 3 - chlapci 

otázka 3. 
možnost a b c d e      

počet odpovědí (v %) 0 86 29 0 0      
 

ot. č. 4: Nabízí škola, kterou navštěvuješ nějaké aktivity pro Váš volný čas? 

Většina dotázaných (dívky 78% a chlapci 43%) odpovědělo, že škola, kterou navštěvují, 

nabízí volnočasové aktivity. Nejčastěji uvádějí „volejbal, projekt Biologie v praxi, cestopisné 

přednášky (víkendové) výlety do přírody, exkurze“. 26% dívek uvedlo, že škola žádné činnosti 

nenabízí. Žádný z chlapců neuvedl možnost, že škola žádné aktivity nenabízí. Nedá se přesně 

říct, zda se jedná o nedostatečnou informovanost nebo o jejich nezájem (tab. 4). 

Tab. č. 4 - dívky 

otázka 4. 
možnost a* b             

počet odpovědí (v %) 78 26         
a* - volejbal (39%), divadelní kroužek 917%), cestopisné přednášky (26%), 

víkendové výlety do přírody (22%), exkurze (13%), projekt Biologie v praxi (13%) 

 

Tab. č. 4 - chlapci 

otázka 4. 
možnost a* b            

počet odpovědí (v %) 43 0        
a* - výlety do přírody (29%) 

  
 

ot. č. 5: Účastníš se ve svém volném čase aktivit, které organizuje vaše škola  

(kroužky, apod.)? 

74% dívek a 43% chlapců uvedlo, že se aktivit, které škola pořádá ve svém volném čase, 

účastní. Podle výsledků se dá tedy předpokládat, že školních programů se zúčastní více dívky 

než chlapci (tab. 5). Ovšem díky faktu, že všichni chlapci neodpověděli s určitostí nelze říci, zda 

školní programy využívají více než dívky. 
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Tab. č. 5 - dívky 

otázka 5. 
možnost a b             

počet odpovědí (v %) 74 30             
 

Tab. č. 5 - chlapci 

otázka 5. 
možnost a b            

počet odpovědí (v %) 43 43            
 

ot. č. 6: Jsi spokojen/a s tím, jak trávíš volný čas? 

97% dívek a 71% chlapců  jsou spokojeni s tím, jak tráví volný čas (tab. 6). V případě 

záporných odpovědí chlapců (29%) by „chtěli více mezi lidi; hledat kamarády“. 

Tab. č. 6 - dívky 

otázka 6. 
možnost a b             

počet odpovědí (v %) 97 0         

  
Tab. č. 6 - chlapci 

otázka 6. 
možnost a* b            

počet odpovědí (v %) 71 29        
a* - více mezi lidi (29%), hledat kamarády (14%) 

 

ot. č. 7: Máš hodně kamarádů? 

Na první pohled je patrné, že velká část dotázaných (100% dívek a 57% chlapců) má hodně 

kamarádů především ve škole. Mimo školu mají hodně kamarádků jak dívky (83%), tak chlapci 

(57%) (tab. č. 7). 

Tab. č. 7 - dívky 

otázka 7. 
  ve škole mimo školu         

možnost a b a b      
počet odpovědí (v %) 100 0 83 17         
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Tab. č. 7 - chlapci 

otázka 7. 
  ve škole mimo školu        

možnost a b a b     
počet odpovědí (v %) 57 29 57 43        

 
Dotazník vypracovalo 73 respondentů, z toho 57 dívek a 16 chlapců ve věku 16 - 17 let. 

ot. č. 1: Jak nejčastěji trávíš svůj volný čas? 

67% dívek chodí s kamarády ven a pouhých 11% provozují uměleckou činnost. 88% 

chlapců tráví svůj volný čas hraním na počítači a dokonce 19% se nudí. Respondenti využili 

možnosti zaškrtnout více možných odpovědí. Mezi odpověďmi se objevili i jiné činnosti, které 

respondenti specifikovali např. „kino; tanec; pomoc s domácími pracemi; veškerý čas věnuji 

učení; sleduji kulturní filmy, hudební koncerty“. 

Tab. č. 1 - dívky 

otázka 1. 
možnost a b c d e f g h* 

počet odpovědí (v %) 46 16 11 26 67 0 61 12 
h* - kino (5%), tanec (12%), pomoc s domácími pracemi (5%), veškerý čas věnuji učení (4%), 

sleduji kulturní filmy (5%), s přítelem (7%) 

 
Tab. č. 1 - chlapci 

otázka 1. 
možnost a b c d e f g h* 

počet odpovědí (v %) 19 44 0 88 62,5 19 0 25 
h* - tanec (19%), hudební koncerty (25%) 

  
ot. č. 2: Nudíš se často? 

Velká část (96%) respondentek uvedla, že se nenudí. Všichni chlapci uvedli, že se nenudí 

(tab. č. 2). 

Tab. č. 2 - dívky 

otázka 2. 
možnost a b            

počet odpovědí (v %) 4 96       
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Tab. č. 2 - chlapci 

otázka 2. 
možnost a b           

počet odpovědí (v %) 0 100       
  
ot. č. 3: Kdo rozhoduje či ovlivňuje to, jak trávíš svůj volný čas? 

Ve většině případů jak dívky (98%), tak chlapci (81%) rozhodují sami o tom, jak volný čas 

tráví (tab. 3). Velký vliv na trávení volného času mají u dívek i chlapců také kamarádi. 

Tab. č. 3 - dívky 

otázka 3. 
možnost a b c d e*      

počet odpovědí (v %) 28 98 42 5 9     
e* - přítel (9%) 

 

Tab. č. 3 - chlapci 

otázka 3. 
možnost a b c d e     

počet odpovědí (v %) 19 81 62,5 0 0    
  
ot. č. 4: Nabízí škola, kterou navštěvuješ nějaké aktivity pro Váš volný čas? 

Většina dotázaných (dívky 68% a chlapci 75%) odpovědělo, že škola, kterou navštěvují, 

nabízí volnočasové aktivity. Nejčastěji uvádějí „volejbal, projekt Biologie v praxi, Biologie 

v praxi, fotbal, výměnné pobyty, kulturní zájezdy“. 32% dívek a 19% uvedlo, že škola žádné 

činnosti nenabízí (tab. 4). 

Tab. č. 4 - dívky 

otázka 4. 
možnost a* b            

počet odpovědí (v %) 68 32        
a* - volejbal (30%), projekt Biologie v praxi (28%), různé sportovní aktivity (12%), 

nevím jaké přesně (4%), fotbal (5%) 

 
Tab. č. 4 - chlapci 

otázka 4. 
možnost a* b           

počet odpovědí (v %) 75 19        
a* - volejbal (19%), výlety do přírody (25%), projekt Biologie v praxi (28%), různé sportovní akce (19%), 

výměnné pobyty (25%), různé projekty (25%), kulturní zájezdy (19%) 
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ot. č. 5: Účastníš se ve svém volném čase aktivit, které organizuje vaše škola  

(kroužky, apod.)? 

97% dívek a 75% chlapců uvedlo, že se aktivit, které škola pořádá ve svém volném čase, 

neúčastní. Žádná z dívek neuvedla, že by se aktivit účastnily. Všechny dívky ale neodpověděly, 

s určitostí tedy nelze říci, zda školní programy využívají (tab. 5). 

Tab. č. 5 - dívky 

otázka 5. 
možnost a b            

počet odpovědí (v %) 0 97            
 

Tab. č. 5 - chlapci 

otázka 5. 
možnost a b           

počet odpovědí (v %) 19 75           
 
ot. č. 6: Jsi spokojen/a s tím, jak trávíš volný čas? 

Převážná část dívek (86%) a 94% chlapců  jsou spokojeni s tím, jak tráví volný čas. V 

případě záporných odpovědí u dívek (11%) by „chtěli více sportovat; soukromě studovat AJ; 

více chodit ven s přáteli a ne tolik času věnovat učení“ (tab. č. 6). 
Tab. č. 6 - dívky 

otázka 6. 
možnost a b*            

počet odpovědí (v %) 86 11        
b* - víc sportovat - dojíždění do Prahy, proto nezbývá čas (3,5%), soukromě studovat AJ (5%), 

více chodit ven s přáteli a ne tolik času věnovat učení (3,5%) 

 
Tab. č. 6 - chlapci 

otázka 6. 
možnost a b           

počet odpovědí (v %) 94 0        
  
 

ot. č. 7: Máš hodně kamarádů? 

Na první pohled je patrné, že velká část dotázaných (93% dívek a 100% chlapců) má ve 

škole kamarádů hodně. Mimo školu mají hodně kamarádků jak dívky (84%), tak chlapci (100%) 

(tab. č. 7). 
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Tab. č. 7 - dívky 

otázka 7. 
  ve škole mimo školu        

možnost a b a b     
počet odpovědí (v %) 93 7 84 12        

 
Tab. č. 7 - chlapci 

otázka 7. 
  ve škole mimo školu       

možnost a b a b     
počet odpovědí (v %) 100 0 100 0       

 

• část RODIČ 

Dotazník vypracovalo 120 respondentů ve věku 30 - 60 let. 

ot. č. 1: Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

Z odpovědí respondentů na otázku, jak nejčastěji tráví svůj volný čas (tab. č. 1) vyplývá, že 

je to nejčastěji prostřednictvím sportovními aktivitami (38%) Většina respondentů využila 

možnosti zaškrtnout více možných odpovědí. Mezi odpověďmi se objevili i jiné činnosti, které 

respondenti specifikovali např. „projížďky na motorce, domácí práce, zahrada, cestování, trávím 

čas s rodinou“. 

Tab. č. 1 

otázka 1. 
možnost a b c d e f g h* 

počet odpovědí (v %) 38 20 34 7,5 33 2,5 34 29 
h* - projížďky na motorce, offroad (1%), odpočívám (1%), domácí práce (12,5%), zahrada (5%), cestování (2,5%), 

hudební produkce a pohostinství (1%), organizace kulturních a společenských akcí (1%), pěší turistika (1%), 

práce navíc pro zaměstnavatele (1%), kostel (1%), navštěvuji přátele, známé (2%), vzdělávání (2,5%), spánek (1%), 

trávím čas s rodinou (2%), kino, divadlo, koncert (1%), kutilství (1%), kynologie (1%), pořádání fotoarchivu (1%) 

ot. č. 2: Myslíte si, že se nějak změnil způsob trávení volného času u mladých lidí od dob 

Vašich studií? 

Velká část (78%) dotazovaných uvedla, že způsob trávení volného času u mladých lidí se od 

dob jejich studií změnil. Jako nejčastější změny uvádějí, že dříve: „byli jsme více venku; nebyly 

počítače; neexistoval internet a mobily; větší zájem o domácí práce“. Dnes, že mladí: „jsou více 

pasivní - málo pohybu, sportu; mají více možností, aktivit (cestování, adrenalinové sporty, 

kultura); méně kroužků, koníčků“ (tab. č. 2). 
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Tab. č. 2 

otázka 2. 
možnost a* b           

počet odpovědí (v %) 78 22       
a* - dříve: byli jsme více venku (7%), nebyly počítače (2,5%) a v televizi nic nebylo (1%), 

neexistoval internet a mobily (1%), nebyla možnost cestovat (1%), větší zájem o domácí práce (1%), 

dnes: přestali se učit (1%), více pasivní trávení vol. času (10%), jsou více pasivní - málo pohybu, sportu (7%), 

mají více možností, aktivit (cestování, adrenalinové sporty, kultura) (5%), málo čtou (2%), 

komunikace přes PC (hlavně písemná komunikace) (2%), méně kroužků, koníčků (2%), 

navštěvují hodně hospody (2,5%), méně se scházejí a tráví hodně času doma (2%) 

 

ot. č. 3: Nudíte se často? 

Téměř všichni dotazovaní (97,5%) uvedli, že se nenudí. Pouze malá část uvedla, že se nudí a 

řeší to většinou následovně: „procházka se psem“(tab. č. 3). 

Tab. č. 3 

otázka 3. 
možnost a* b           

počet odpovědí (v %) 2,5 97,5        
a* - procházka se psem (2%) 

 

ot. č. 4: Jste spokojen/a s tím, jak trávíte volný čas? 

Respondenti většinou (77,5%) odpovídali, že  jsou spokojeni s tím, jak tráví volný čas. V 

případě záporných odpovědí (22,5%) by chtěli„mít více času pro sebe; více sportovat; chodit 

více do společnosti; mít víc času na četbu“ (tab. č. 4). 

Tab. č. 4 

otázka 4. 
možnost a b*           

počet odpovědí (v %) 77,5 22,5        
b* - mít více času sám/sama pro sebe (5%), více sportovat (4%), chodit více do společnosti (2%), 

více cestovat (1%), mít více volného času (4%), více se věnovat rodině a kultuře (1%), 

mít víc času na četbu (1%) 

 
ot. č. 5: Máte, podle Vás, dostatek volného času? 

75% dotazovaných uvedlo, že dostatek volného času má. Většina má týdně 20hodin volného 

času, ovšem podstatná část (25%) volný čas nemá (tab. č. 5). 
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Tab. č. 5 

otázka 5. 
možnost a* b           

počet odpovědí (v %) 25 75       
a* - 5h (1%), 10h (2%), 15h (3%), 20h (5%), 30h (2%) 

 
ot. č. 6: Máte hodně přátel? 

Na první pohled je patrné, že velká část respondentů (60%) má hodně přátel v zaměstnání, 

ale i mimo něj (72,5%). Za povšimnutí stojí také fakt, že 40% respondentů moc přátel 

v zaměstnání nemá (tab. č. 6) 

Tab. č. 6 

otázka 6. 
  v zaměstnání mimo zaměstnání      

možnost a b a b   
počet odpovědí (v %) 60 40 72,5 27,5      

 
ot. č. 7: Myslíte si, že žijete zdravým životním stylem (zdravá, racionální výživa, sport, 

vycházky, …)? 

Z přehledu je patrné, že přes polovinu respondentů (58%) žije zdravým životním stylem. 

Někteří uvádějí: „ale mohlo by to být lepší“ nebo „spíše ano“. Velká část respondentů si ale 

myslí, že zdravým životním stylem příliš nežije. Byly zde ale připomínky jako např. „ale snažím 

se“ (tab. č. 7). 

Tab. č. 7 

otázka 7. 
možnost a* b*           

počet odpovědí (v %) 58 42       
a* - ale mohlo by to být lepší (2%), spíše ano (1%); b* - ale snažím se (1%) 

 

• část PRARODIČ 

Dotazník vypracovalo 73 respondentů ve věku 58 - 85 let. 

ot. č. 1: Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

Z odpovědí respondentů na otázku, jak nejčastěji tráví svůj volný čas (tab. č. 1) je zřejmé, že 

nejčastěji je to prostřednictvím sledování televize (65%) a čtení, poslouchání hudby - jsem doma 

sám/sama (52%). Nejméně tráví respondenti volný čas uměleckou činností (4%). Většina 

respondentů využila možnosti zaškrtnout více možných odpovědí. Mezi odpověďmi se objevili i 

jiné činnosti, jako např. „práce na zahrádce; luštím křížovky; práce s počítačem; hlídání vnučky; 

domácí práce“. 
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Tab. č. 1 

otázka 1.   
možnost a b c d e f g h i* 

počet odpovědí (v %) 11 4 65 5,5 37 4 52 5,5 30 
i* - práce na zahrádce (32%), hlídání vnučky (6,5%), luštím křížovky (13%), koncerty, divadla a výstavy (6,5%),  

péče o domácí zvířectvo (6,5%), práce s počítačem (6,5%), rybaření (3%), chodím do přírody (3%), 

procházky se psem (6,5%), fotografie, internet (3%), kutil (3%), chodím do knihovny (3%), pracuji (3%), 

navštěvuji kamarádky (3%), domácí práce (6,5%) 

 

ot. č. 2: Myslíte si, že se nějak změnil způsob trávení volného času u mladých lidí od dob 

Vašich studií? 

Převážná část (84%) prarodičů uvedla, že způsob trávení volného času u mladých lidí se od 

dob jejich studií změnil. Jako nejčastější změny uvádějí, že dříve: „doma jsme pracovali a 

pomáhali; byli jiné možnosti a jiná doba; čaj o páté; méně alkoholu a kouřeni“. Dnes, že mladí: 

„více cestují; jsou pohodlní - méně chodí do přírody; moc riskují; počítače, TV, kino a moderní 

technika; nemají moc sportovních a uměleckých aktivit“ (tab. č. 2). 

Tab. č. 2 

otázka 2. 
možnost a* b            

počet odpovědí (v %) 84 16       
a* - dříve: doma jsme pracovali a pomáhali (3%), byli jiné možnosti a jiná doba (6,5%); čaj o páté (3%), 

méně alkoholu a kouřeni (6,5%), dříve více organizováno školou - kroužky, výlety (3%); 

dnes: počítače, TV, kino a moderní technika (26%), jsou pohodlní - méně chodí do přírody (10%), 

moc riskují (3%), lepší finanční zázemí (3%), více cestují (6,5%), hodně času tráví u počítače (10%), 

méně čtou (3%), nemají moc sportovních a uměleckých aktivit (6,5%), 

mají více času (3%), více sportují (3%) 

 

ot. č. 3: Myslíte si, že se nějak změnil způsob trávení volného času u mladých lidí od dob, 

kdy jste pracoval/a (vyplňte pouze v případě, pokud jste ve starobním důchodu)? 

80% prarodičů uvedla, že způsob trávení volného času u mladých lidí se od dob, kdy 

pracovali, určitě změnil (tab. č. 3). 

Tab. č. 3 

otázka 3. 
možnost a* b            

počet odpovědí (v %) 80 20            
 

ot. č. 4: Nudíte se často? 

Převážná většina (92%) uvedla, že se nenudí. Pouze několik (8%) prarodičů uvedlo, že se 

nudí a řeší to většinou následovně: „televize; internet; čtu si; vařím a uklízím“(tab. č. 4). 
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Tab. č. 4 

otázka 4. 
možnost a* b            

počet odpovědí (v %) 8 92        
a* - televize (6,5%), internet (3%), čtu si (3%), vařím a uklízím (3%) 

                  
ot. č. 5: Jste spokojen/a s tím, jak trávíte volný čas? 

Respondenti spíše (88%) odpovídali, že  jsou spokojeni s tím, jak tráví volný čas. V případě 

záporných odpovědí (12%) by chtěli„více pohybu (sportovat, procházky); více cestovat; méně 

návštěv nemocnice“ (tab. č. 5). 

Tab. č. 5 

otázka 5. 
možnost a b*            

počet odpovědí (v %) 88 12       
b* - více pohybu (sportovat, procházky) (13%), více cestovat (výlety) (6,5%), méně návštěv nemocnice (3%), 

 

ot. č. 6: Máte hodně přátel? 
Z tabulky je zřejmé, že většina respondentů (68,5%) hodně přátel má. Ovšem, 

nezanedbatelná je i ta část respondentů, kteří moc přátel nemají (32%) (tab. č. 6). 

Tab. č. 6 

otázka 6. 
možnost a b         

počet odpovědí (v %) 68,5 32            
 

ot. č. 7: Myslíte si, že žijete zdravým životním stylem (zdravá, racionální výživa, sport, 

vycházky, …)? 

60% dotázaných žije zdravým životním stylem. Někteří uvádějí: „snažím se, ale mám 

několik chronických chorob“. Nezanedbatelná část dotázaných si ale myslí, že zdravým životním 

stylem příliš nežije (40%) (tab. č. 7). 

Tab. č. 7 

otázka 7. 
možnost a* b            

počet odpovědí (v %) 60 40       
a* - snažím se, ale mám několik chronických chorob (3%) 
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Dotazník č. 2 

Dotazník vypracovalo 9 respondentů. 

ot. č. 1: Probíhá na vaší škole environmentální výchova? 

Všichni dotazovaní odpověděli, že na jejich škole environmentální výchova probíhá. 

Nejvíce je environmentální výchova začleněna do výuky předmětů: „přírodopis (biologie), 

zeměpis, chemie, občanská výchova (základy společenských věd), fyzika, pracovní výchova“. 

Velká část dotazovaných také uvedla, že se účastní akcí jako např. „ekologická olympiáda“. 

Několik jich uvedlo, že na škole také třídí odpady (tab. č. 1). 

Tab. č. 1 

otázka 1. 
možnost A B   

počet odpovědí (v %) 100 0   
možnost a b* c d* e f* g h i* j* 

počet odpovědí (v %) 33 67 11 67 33 33 22 33 33 22
b* - přírodopis (biologie) (67%), zeměpis (56%), chemie (44%), seminář z biologie (11%), 
 seminář z chemie (11%), občanská výchova (zákl. společen. věd) (56%), fyzika (11%), pracovní vých. 
(11%); 
d* - praktické poznávání přírody (33%), terénní exkurze (22%), formou Biologie v praxi (11%); 

f* - ekologická olympiáda (33%); i* - třídění odpadů (22%), používání recyklovaného papíru (11%); 

j* - částečně - pracuje se na něm (11%) 

                      
ot. č. 2: Zdrojem informací pro EVVO na vaší škole jsou hlavně… 

Respondenti využívají jako prostředek informací pro EVVO nejvíce (89%) odborné 

publikace a literaturu. Nejméně využívají možnost terénních exkurzí a besed s odborníky (22%). 

Respondenti využili možnosti uvést další zdroje informací, které využívají: „spolupráce se 

sdružením MERLIN, EKOCOM, ochrana fauny Votice“ (tab. č. 2). 

Tab. č. 2 

otázka 2. 
možnost a b c d e f g*

počet odpovědí (v %) 78 89 56 33 22 33 11
g* - spolupráce se sdružením MERLIN (22%), EKOCOM (11%), 

ochrana fauny Votice (11%) 

 

ot. č. 3: Jaké vidíte problémy při realizaci EVVO? 

Respondenti uvedli, že největší problém (89%) při realizaci EVVO vidí v nedostatku času 

ve výuce na realizaci EVVO. Nejmenší obtíže (22%) naopak spatřují v možnosti vzdělávat se 

jako pedagog v oblasti EVVO (tab. č. 3). 
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Tab. č. 3 

otázka 3. 
možnost a b c d e f g*

počet odpovědí (v %) 0 22 33 0 89 56 0 
 

ot. č. 4: Máte dostatečný přehled o možnostech využití institucí a středisek zabývajících se 

problematikou environmentální (a ekologické) výchovy? 

Přes polovinu respondentů (56%) odpovědělo, že přehled o možnostech využití institucí a 

středisek zabývajících se problematikou environmentální (a ekologické) výchovy mají. Je 

důležité ale poukázat na fakt, že 44% respondentů přehled nemá. 

Na otázku Jaké instituce či střediska v okolí Dobříšska, Příbramska, případně Středočeského 

kraje znáte?, bylo nejvíce zmiňováno „Sdružení Tereza, Podhoubí Praha a ČSOP Zvoneček“. 

Respondenti nejvíce využívají v okolí Dobříšska, Příbramska, případně Středočeského kraje: 

„ochrana fauny Votice, Ekocentrum Zelená pumpa, ČSOP Vlašim“. 

Na otázku Využíváte nějaké instituce či střediska v rámci České republiky?, 71% 

respondentů odpověděla, že ano. Nezanedbatelná část (29%) ale také odpověděla, že nějaké 

instituce či střediska v rámci České republiky neznají. V případě kladné odpovědi, respondenti 

uvedli důvod, proč využívají nějaké instituce či střediska v rámci České republiky: „protože mají 

zajímavé a na profesionální úrovni připravené aktivity; vybírám taková střediska, která jsou v 

zajímavých krajinách; nedostatek středisek, institucí v okolí Dobříšska či Příbrami“ (tab. č. 4). 

Tab. č. 4 

otázka 4. 
možnost A* B          

počet odpovědí (v %) 56 44     
A* - a) ochrana fauny Votice (33%), Ekocentrum Zelená pumpa (22%), 

Sdružení Tereza (33%), Podhoubí Praha (33%), Sv. Ján pod Skalou (11%), 

Toulcův Dvůr Praha (11%), Křivoklátsko o.p.s. (11%), ČSOP Zvoneček (33%), 

Cabárna o.p.s. Kladno (11%), Polabské centrum Poděbrady (11%), ČSOP Vlašim (22%) 

     b) ochrana fauny Votice (22%), Ekocentrum Zelená pumpa (22%), 

ČSOP Vlašim (33%), z ostatních středisek využívám materiály (11%) 
   c) a. 71%, b. 29%; protože mají zajímavé a na profesionální úrovni připravené aktivity 
(11%), vybírám taková střediska, která jsou v zajímavých krajinách (11%), 
nedostatek středisek, institucí v okolí Dobříšska či Příbrami (11%) 

 

ot. č. 5: Co považujete v oblasti environmentálního vzdělávání za nejdůležitější? 

Dotazovaní považují za nejdůležitější pochopení vztahů a souvislostí v přírodě a vztahu 

člověka a přírody (78%) a trvale udržitelný rozvoj (56%), zatímco péče o zvířata ve třídě, výlety, 

přírodovědné vycházky pro ně patří mezi méně důležité (11%) (tab. č. 5). 
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Tab. č. 5 

otázka 5.       
možnost a b c d e f g h i j k 

počet odpovědí (v %) 44 22 44 78 22 0 11 22 22 33 56 
 

ot. č. 6: Pokud máte ještě nějaké připomínky k dané problematice, které byste mi chtěli 

sdělit, napište je, prosím, zde… 

Jedna z respondentek využila možnost vyjádřit se k této problematice ještě dále: „Mám 

pocit, že téma "ŠKOLA A ICT" je zřejmě vyčerpané, a tak aby se školy nenudily, je v kurzu 

environmentální výchova školy musí vypracovat plán EVVO, přestože mají tuto oblast 

zpracovanou v ŠVP.“ (tab. č. 6). 

Tab. č. 6 

otázka 6. 
„Mám pocit, že téma "ŠKOLA A ICT" je zřejmě vyčerpané, a tak aby se školy 

nenudily, je v kurzu environmentální výchova školy musí vypracovat plán EVVO,  

přestože mají tuto oblast zpracovanou v ŠVP.“ 

 

9.6. Závěr dotazníkového šetření 
Celkově lze tedy říci, že šetření potvrzuje, že respondenti - mládež - upřednostňují trávení 

volného času sportovními aktivitami, venku se svými kamarády a případně sledováním televize. 

Sport a kamarádi i vrstevníci mají tedy na trávení volného času značný vliv. Domnívám se, že se 

na tomto pořadí podílí i nabídka mimoškolních aktivit školy, která nabízí sportovní činnosti např. 

volejbal, atletiku, výlety do přírody. Přes polovinu respondentů využívá nabídky volnočasových 

aktivit pořádaných školou, která není zaměřena pouze sportovně, ale její součástí je i dramatický 

kroužek, Biologie v praxi, zahraniční projekty a další přednášky a semináře zaměřené nejen na 

vědomostní poznatky, ale hlavně zážitkové aktivity. Lze potvrdit, že se způsobem trávení 

volného času jsou žáci spokojeni a jak je z odpovědí dále patrno má na to vliv zřejmě fakt, že 

žáci rozhodují sami o tom, jak svůj volný čas tráví. Je tedy patrné, že je zde dodržena podmínka 

dobrovolnosti činností ve volném čase. 

Rodiče a prarodiče se v mnohém shodují, ať už je to v oblasti jejich způsobu trávení volného 

času, tak v názoru na změnu jak se změnilo trávení volného času mladých lidí (mládeže) od 

doby, kdy oni sami byli v jejich letech. V otázce způsobu jejich života se opět bez větších rozdílů 

shodují v tom, že žijí zdravě nebo se alespoň snaží tímto stylem žít. 

Shrneme-li výpovědi učitelů, můžeme konstatovat, že environmentální výchova a vůbec celé 

její vzdělávání se školy snaží zahrnout především do výuky jednotlivých předmětů. Dále se ji 

snaží svým žákům přiblížit pomocí praktického poznávání přírody, případně terénními 
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exkurzemi. Učitelé se všichni shodli na tom, že nejdůležitějším výstupem v oblasti 

environmentálního vzdělávání je podle nich pochopení vztahů a souvislostí v přírodě, vztahu 

člověka a přírody a následně trvale udržitelný rozvoj. Největší problém ovšem spatřují 

v nedostatku času v jejich výuce, aby mohli realizovat EVVO. Co se týká středisek a institucí, 

zabývající se problematikou environmentální výchovy na Dobříšsku či Příbramsku, učitelé jich 

většinu znají, ale využívají v malé míře, protože jiná střediska v České republice mají lepší 

podmínky, pestřejší aktivity a jsou v zajímavějších lokalitách. Jeden z důvodů je také to, že v 

okolí Dobříše nebo Příbrami je těchto středisek a institucí málo. 

Můžeme tedy konstatovat, že toto šetření potvrdilo všechny výše formulované hypotézy o 

žácích. Hypotézy o rodičích a prarodičích se ve velké míře také potvrdily, až na jednu, kterou 

šetření vyvrací - jedná se o zdravý životní styl. Většina výše formulovaných hypotéz, týkajících 

se učitelů a environmentální výchovy, se rovněž potvrdila. Dvě z hypotéz se nepotvrdily - jednak 

hypotéza o znalosti středisek na Dobříšsku či Příbramsku, případně Středočeského kraje; a také 

hypotéza o využívání středisek a institucí zabývající se problematikou environmentální výchovy 

na Dobříšsku či Příbramsku. 
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Závěr 

Ve volném čase spatřuji široký prostor pro zvyšování kvality života jedince. Domnívám se, 

že oblast volného času je stále ještě nedoceněna a její význam její význam podceňován. Doufám, 

že této práci podařilo alespoň trochu informovat a nastínit současnou situaci v nahlížení mnoha 

mladých lidí na postavení člověka v přírodě.  

Respondenti, jejichž odpovědi jsem mohla zpracovat, pocházejí z prostředí, které téměř 

nezná slovo nuda. Domnívám se tedy, že většin respondentů pochází z rodin, v nichž jim 

v dětství byla nabídnuta celá škála aktivit, z nichž mohou během života zvolit pro ně ty 

zajímavé. Má-li se snaha po skutečné udržitelnosti života na této planetě stát významnou, nebo 

dokonce hlavní součástí našeho myšlení a každodenního rozhodování, musí ústřední roli sehrát 

jednoznačně vzdělání - a to v nejrůznějších formách a oblastech. 

Mně osobně psaní této práce rozšířilo obzor mého poznání. Tato práce jistě navozuje mnoho 

dalších otázek a podnětů k zamyšlení. 
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