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Anotace 

Bakalářská práce s názvem „Dokáţí odborníci lépe naslouchat přírodě?“ je kvantitativní 

analýzou postojů, hodnot a chování k ţivotnímu prostředí. Cílem bylo porovnání 

skupiny odborníků na ţivotní prostředí a zdraví, reprezentovaných zaměstnanci Státního 

zdravotního ústavu Praha, s obecnou populací obyvatel Prahy a Středočeského kraje. 

Názory respondentů obou skupin byly zjišťovány pomocí dotazníků na internetu 

(CAWI). Šetření vycházelo z mezinárodně rozšířených teoretických konceptů, které se 

pravidelně pouţívají pro zkoumání environmentální problematiky, jako například Nové 

ekologické paradigma a Inglehartova teorie postmaterialismu. Ze statistické analýzy 

nevyplynuly zásadní rozdíly mezi odborníky na ţivotní prostředí a obecnou populací, 

odlišnosti se ukázaly aţ při podrobnějším zkoumáním jednotlivých poloţek dotazníku. 

Socioekonomické ukazatele se ani v jedné skupině neukázaly být determinanty vztahu 

k ţivotnímu prostředí, provázanost se projevila mezi ţivotními postoji a vztahem 

k přírodě.  
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Annotation 

This thesis named” Do the experts better listen to the nature?" is a quantitative analysis 

of attitudes, values and behaviour towards the environment. The aim was to compare a 

group of environmental and health experts (represented by The National Institute of 

Public Health in Prague) with the general population of inhabitants of Prague and 

Central Bohemia. Opinions of respondents of both groups were surveyed by 

questionnaire on the internet (CAWI). The investigation was based on the 

internationally widespread theoretical concepts, which are regularly used for examining 

environmental issues, such as The New Ecological Paradigm and Inglehart´s Theory of 

Postmaterialism. The statistical analysis did not reveal significant differences between 

environmental experts and the general population, differences are revealed after detailed 

examination of individual questionnaire items. Socio-economic indicators in either 

group did not appear to be the determinants related to the environment, consistency is 

shown between the life attitudes and perceptions of nature. 

 

Keywords 

Environment, environmentalism, new ecological paradigm, post-materialism, perception 

of environmental threats, willingness to make sacrifices for the benefit of the 
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Úvod 

Téma ţivotní prostředí jsem si vybrala nejen proto, ţe je to téma aktuální 

vzhledem k současnému stavu přírody a v médiích neustále opakovanému nebezpečí z 

globálního oteplování, ale i proto, ţe oba moji rodiče jsou jiţ několik let zaměstnáni ve 

Státním zdravotním ústavu. Ten se problematikou vlivu člověka na ţivotní prostředí a 

ochranou zdraví zabývá a já tak měla moţnost provádět svůj výzkum mezi odborníky. 

Ve své teoreticko-empirické bakalářské práci jsem se věnovala environmentální 

problematice a podrobněji jsem se zaměřila na to, zda faktické znalosti o ţivotním 

prostředí a zdraví ovlivňují vztah a chování lidí k přírodě. Zde budu vycházet z obecně 

uznávaných vlivů na ţivotní prostředí a často pouţívaných způsobů vedoucích k jeho 

ochraně (např. třídění odpadu). Jako metodu zkoumání jsem si vybrala kvantitativní 

analýzu dat z dotazníkového šetření sbíraného přes internet. 

Cílem mé práce je rozšíření vědomostí o vlivu znalostí na postoje a chování. 

Základní testovanou hypotézou je, ţe lidé s většími faktickými znalostmi (respondenti 

ze Státního zdravotního ústavu) by měli mít bliţší vztah k přírodě a zároveň i provádět 

více činností k její ochraně. Díky způsobu dotazování jsem měla moţnost posoudit vliv 

vzdělání, věku, genderu a příjmu domácnosti. Potencionálním uţitečným přínosem 

tohoto zjištění by mělo být ověření, zda i má smysl lidi podrobně informovat o 

způsobech vlivu člověka na ţivotní prostředí.  

Informace jsem zjišťovala u dvou skupin respondentů, kteří vyplňovali stejný 

dotazník. První skupina byla obecná populace obyvatelů Prahy a Středočeského kraje, 

data byla sbírána přes internetové dotazování pomocí Onlinepanelu výzkumné agentury 

NMS. Druhá skupina jsou zaměstnanci Státního zdravotního ústavu Praha a v mé práci 

reprezentují odborníky na ţivotní prostředí a veřejné zdraví.  
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1. Teoretický základ 

Tato kapitola mé bakalářské práce je věnována jednotlivým aspektům a teoriím, 

které jsem vyuţila jako podklady k vytvoření dotazníku nebo k interpretaci zjištění z 

mého šetření. Většina otázek, škál i typologií jiţ byla pouţita v ČR nebo jinde ve světě, 

otázky jsem nepřebírala doslovně, ale lehce upravovala na základě výtek během pilotáţe 

nebo na základě logického uvaţování. Závěr kapitoly je věnován problematice rozporu 

mezi proenvironmentálními postoji a chováním lidí.  

Cílem dotazníku
1
 bylo odhalit rozdílnosti nebo naopak i podobnosti mezi 

postoji, názory a chováním lidí skupiny odborníků (zaměstnanců Státního zdravotního 

ústavu Praha) a normální (obecné) populace, k tomu jsem vyuţila právě níţe popsaných 

metod. Jako základ šetření je teoreticky empirický koncept Nového ekologického 

paradigmatu a z něj odvozená škála z hodnocení výroků, k níţ vztahuji většinu výsledků 

ostatních konceptů v analytické části. Dále se věnuji determinantům vztahu k ţivotnímu 

prostředí jako socioekonomické postavení nebo míra postmaterialistického smýšlení 

pod Ingleharta. Další část je věnována testování předpokladu, ţe zaměstnanci SZÚ mají 

lepší znalosti o ţivotním prostředí a méně podléhají stereotypům o zdraví, jak lidé 

vnímají nebezpečí zničení přírody a na závěr se věnuji tomu, jak lidé hodnotí péči o 

ţivotní prostředí veřejnými institucemi. 

1.1 Nové ekologické paradigma 

Jádrem mé práce je měření postojů k ţivotnímu prostředí, k tomu jsem pouţila 

mezinárodně rozšířenou škálu, které vychází z teorie nebo spíše z teoreticko 

empirického konceptu Nového environmentálního paradigmata (dále pouţívána zkratka 

NEP), kterou v roce 1978 zveřejnili spolu s měřícím empirickým nástrojem (škálou) 

Dunlap a Van Liere [Soukup 2001: 17]. Pro svůj výzkum jsem pouţila novější 

revidovanou škálu Nového ekologického paradigmatu (New Ecological Paradigm: A 

Revised NEP Scal), které má 15 poloţek a 5 dimenzí.  

Autoři původního konceptu vycházeli z přesvědčení, ţe k současné krizi ve 

vztahu k přírodě přispívá převládající antropocentrický přístup k světu, tedy ţe lidstvo 

                                                           
1
 Dotazník je plném znění v příloze pod číslem 5. 
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je středem světa, stojí nad přírodou a její zdroje mají uspokojovat především lidské 

potřeby a přání. Technologickým vývojem se vyřeší všechny ekologické problémy. 

Podle Dunlapa a Van Liera (autorů koncepce), ale jiţ od 70. let roste opačný 

světonázor, tedy hlavním paradigmatem se v Západní Evropě stává právě ekologické 

(respektive environmentální) a strategie udrţitelného rozvoje. „Jádrem tohoto nového 

vědomí je sounáleţitost mezi lidstvem a přírodou, zejména názor, ţe lidské potřeby a 

hodnoty by uţ neměly být nadále prvořadé, ţe příroda by měla být ceněna pro sebe 

samu, nikoliv jako zdroj uspokojování lidských potřeb“ [Řeháková 2001a: 485]. Toto je 

zahrnuto do některých výroků, které jsou součástí starší i revidované NEP škály.  

Tento koncept se postupem času stal široce rozšířeným způsobem měření pro a 

proti environmentální orientace a celkově vztahu k přírodě a úkoly lidstva na Zemi, 

několikrát byl předěláván a zdokonalován mnoha autory. Lze se říci, ţe tento koncept je 

v environmentální sociologii nejpouţívanějším empirickým nástrojem. [Soukup 

2001:17] Základem původní NEP škály je baterie výroků o 12 poloţkách. Při práci se 

škálou je největší problém určit počet dimenzí obsaţených ve škále, autoři povaţují 

škálu za jednorozměrnou, kde pro analýzu by měl být vyuţíván součet hodnocení 

jednotlivých poloţek. Často jsou identifikovány tři dimenze [Soukup 2001:18]. 

Rozdělení na více dimenzí je věnována část o revidované škále NEP, která je součástí 

testovaného dotazníku. Při testování se ukázalo, ţe NEP škála dokáţe pouze slabě 

předpovídat environmentální chování, jiné sociální charakteristiky ho dokáţou 

předpovídat lépe. Lidé chtějí přijmout medializovanou potřebu chránit ţivotní prostředí, 

ale neví, jaké je to skutečně šetrné chování k přírodě [Scott, Willits 1994]. 

Od zveřejnění původního Nového environmentálního paradigmatu uplynulo jiţ 

více neţ 30 let a společnost a její cíle se mohly změnit, proto jsem jako jádro své práce 

zvolila revidovanou škálu Nového ekologického paradigmata, která byla vytvořena o 

mnoho let (1990) později na základě výše popisovaná škály NEP. Přírodní vědci od 

vytvoření původní koncepce NEP dokázali, ţe lidská činnost ovlivňuje ekosystémy, ţe 

díky lidské hamiţnosti vymírají druhy ţivočichů i rostlin mnohem rychleji neţ bylo 

dříve obvyklé. Stále aktuálnější je teorie udrţitelného rozvoje, bez níţ lidstvo brzy 

vyčerpá neobnovitelné zdroje. Naléhavost problémů globálního ţivotního prostředí jako 

jednu z důleţitých témat součastné mezinárodní politiky symbolizuje rostoucí povědomí 

o problematickém vztahu mezi moderními průmyslovými společnostmi a ţivotním 
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prostředím, na kterém je naše společnost, ať si to chceme nebo nechceme přiznat, 

závislá.  

V tomto kontextu je zřejmější, ţe i NEP škálu bylo uţitečné přizpůsobit novým 

skutečnostem a míře poznání. Výzkumníci se pokoušejí pochopit, jak veřejnost vnímá 

problémy a ohroţení ţivotního prostředí a jak nově vznikají předměty postojů [Dunlap 

et al. 2000: 426]  

 

1.1.1 Vznik a analýza revidované NEP škály 

Revidovaná škála NEP (revised New Ecological Paradigm Scale) byla 

vytvořena, aby vyrovnala nevyváţenost původní škály Nového ekologického 

paradigmata a vědeckého posunu o ţivotním prostředí a také rozšířila kontext. Proto 

byla také přejmenována na ekologickou místo původní (1978) environmentální. 

Ekologie je chápána jako širší pojem, který by měl řešit vztah ţivých organismů na 

Zemi. Revidovaná škála se skládá z 15 výroků o vztahu k ţivotnímu prostředí, 

důleţitosti přírody a udrţitelném rozvojem [Dunlap et al. 2000]. Ke kaţdému z výroků 

má respondent zaujmout postoje podle Likertovy škály od rozhodně souhlasím, spíše 

souhlasím, spíše nesouhlasím, aţ po rozhodně nesouhlasím. Po pilotáţi byla přidána i 

střední hodnota ani souhlas ani nesouhlas, protoţe někteří respondenti se skutečně 

nemohli přiklonit ani na jednu stranu.  

Revidovaná NEP škála byla poprvé testována na reprezentativním vzorku, při 

dotazování přes poštovní (mail survey) výzkum, na obyvatelích státu Washington ve 

Spojených státech amerických v roce 1990 na vzorku 1 155 lidí. V důsledku toho 

šetření byla škála shledána jako vnitřně konzistentní při pouţití jako součtová 

jednodimenzionální škála [Dunlap et al.:432]. 

Hlavní znaky revidované NEP škály je téměř stejný počet (o jeden jiný, protoţe 

výroků je lichý počet) výroků podporující nebo naopak zavrhující ekologický šetrné 

chování nebo názor. To by mělo zaručit i v dalších částech dotazníku neovlivněnost 

respondentů tzv. rámováním. Pokud by bylo jako součást škály více výroků pro nebo 

naopak proti šetrnosti k přírodě, hrozilo by, ţe lidé, kteří nejsou pevně rozhodnuti, kam 

se zařadí, by mohli být ovlivněni právě zdůrazněním rizik plynoucích z působení lidstva 

na přírodu nebo naopak. Toho jsem se pokoušela drţet při skládání celého dotazníku, 
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snad se mi to i do značné míry podařilo. Původní škála NEP měla počet pro a proti 

environmentální výroků nevyrovnaný.  

Další změnou proti původní NEP škále je právě přizpůsobení současnému (v 

roce 1990) pohledu na ţivotní prostředí a rozšíření témat pro hodnocení. V původní 

škále byly pouze tři pohledy: přírodní rovnováha, udrţitelný rozvoj lidstva a 

antropocentrismus. Z původní škály bylo pouţito šest výroků v originálním tvaru, čtyři 

byly jen lehce změněny, dalších pět výroků bylo nově vytvořeno. 

Pro základ analýzy revidované NEP škály se pouţívá faktorová analýza, aby 

mohlo být odhaleno více neţ jedna dimenze hodnocení výroků. Ve studiích 

prováděných pomocí revidované NEP škály se liší mnoţství nalezených dimenzí od 

jedné aţ po čtyři.  Autoři nakonec dochází k závěru, ţe to na kolik dimenzí lze rozdělit 

15 výroků záleţí na jednotlivých studiích a nelze to direktivně určit, nejlepší je to určit 

právě pomocí faktorové analýzy pro kaţdou studii jednotlivě [Dunlap et al., 2000:430]. 

Proto jsem takto postupovala i ve své studii. 

Cílem baterie výroků je postihnout pět aspektů pohledů na vztah lidí k přírodě. 

První aspektem je uvědomění si limitů vývoje lidské civilizace, tomu jsou věnovány 

výroky: „1) Blíţíme se k limitu počtu lidí, které dokáţe Země uţivit.“ „6) Země má 

hojnost přírodních zdrojů, my se je pouze musíme naučit správně vyuţívat.“ „11) Země 

je jako vesmírná loď, má omezený prostor i mnoţství zdrojů.“ Druhou měřenou dimenzí 

je antropocentrismus a vyjadřují je výroky: „2) Lidé mají právo upravovat přírodu tak, 

aby vyhovovala jejich potřebám.“ „7) Rostliny a ţivočichové mají stejné právo na ţivot 

jako lidé.“ „12) Lidstvu je předurčeno vládnout zbytku přírody. Třetím aspektem vztahu 

je křehkost přírodní rovnováhy a tu respondenti posuzovali jako výroky: „3) Kdyţ lidé 

zasahují do přírody, často způsobují katastrofální důsledky.“ „8) Rovnováha přírody je 

dostatečně silná na to, aby se dokázala vypořádat s vlivem moderního průmyslového 

světa.“ „13) Rovnováha v přírodě je velmi křehká a snadno můţe být rozvrácena.“ Nově 

přidanými dimenzemi proti původní NEP bylo odmítnutí představy o lidské 

výjimečnosti, tu zastupují výroky: „4)Lidská vynalézavost zajistí, ţe se Země nestane 

neobyvatelnou.“ „9) I přes všechny naše schopnosti a vynálezy lidstvo stále podléhá 

přírodním zákonům.“ „14) Lidstvo je schopné naučit se dost, aby pochopilo fungování 

přírody a pak ji zcela ovládlo.“ Dále se respondenti nově vyjádřili k tomu, zda skutečně 

propukne ekologická krize: „5) Lidstvo často zneuţívá ţivotní prostředí.“ „10) Tak 
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zvaná "ekologická krize" hrozící lidstvu je ve skutečnosti jen strašení lidí.“ „15) Pokud 

se nezmění naše chování k ţivotnímu prostředí, tak brzy nastane kolaps celého 

ekosystému.“  

Takto ucelená baterie 15 výroků revidované NEP škály nebyla v České republice 

pouţita ani není k nalezení překlad do češtiny, proto jsem výroky překládala sama a 

poté během pilotáţe konzultovala jejich srozumitelnost a správný český slovosled. Mým 

cíle ale bylo, co nejvíce se drţet původní metodologie a smyslu výroků o stavu 

ţivotního prostředí.  

1.2 Determinanty vztahu k životnímu prostředí 

Determinanty vztahu k ţivotnímu prostředí se dělí do dvou kategorií, první 

proud se zaměřuje na sociodemografické faktory, druhý si všímá hodnot, přesvědčení a 

dalších sociálně psychologických vlastností, někdy autoři oba přístupy kombinují. 

[Řeháková 2001a: 479]. Bohuţel jednotlivé studie nedávají stejné a často ani podobné 

výsledky. Blanka Řeháková se domnívá, ţe to je způsobeno různou operacionalizací 

pojmu „vztah k ţivotnímu prostředí“ a v důsledku tedy studie mezi sebou nelze 

srovnávat. Dalším problémem je, ţe vazba mezi vztahem k ţivotnímu prostředí a jeho 

předpokládanými determinanty je často poměrně slabá. Doposud se nepodařilo nalézt 

silné faktory, které by variabilitu postojů k ţivotnímu prostředí dokázaly zcela vysvětlit. 

[Řeháková 2001a: 479]. Přesto se ve své práci pokusím odhalit, alespoň nějaké lidské 

vlastnosti a skutečnosti, které mají vliv na lidské chování k přírodě.  

Podle Blanky Řehákové se ze sociodemografických faktorů ve výzkumech o 

ţivotním prostředí ukazují silné vazby s věkem a vzděláním. Mladší lidé s vyšším 

vzděláním mají silnější vztah k ţivotnímu prostředí, i kdyţ ani zde není provázanost 

příliš silná. Ostatní často zkoumané sociodemografické údaje jako pohlaví, třída či 

velikost bydliště se ukazují, ţe nejsou prokazatelnými determinanty. Některé výzkumu 

naznačují lepší vztah lidí z měst k ţivotnímu prostředí neţ u lidí z venkova. 

Náboţenství ani politické přesvědčení nemají prokazatelný vliv na vztah k ţivotnímu 

prostředí [Řeháková 2001a]. 

Ve svém dotazníkovém šetření jsem zjišťovala věk, pohlaví, vzdělání a 

průměrný čistý měsíční příjem domácnosti a také zda mají respondenti přírodovědně 

zaměřené vzdělání (chemie, biologie, medicína a farmacie), které podlé mé základní 

hypotézy, by mělo mít vliv na jejich postoje k přírodě i případně by u této skupiny mělo 
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být rozšířenější chování šetrné k ţivotnímu prostředí. Hlavním mým zájmen bylo zjistit, 

zda má vliv zaměstnání v oblasti hygieny ţivotního prostředí nebo ochrany veřejného 

zdraví (konkrétně se v mém výzkumu jedná o zaměstnance Státního zdravotního ústavu 

Praha) na postoje a chování k ţivotnímu prostředí.  

Druhou rozšířenou kategorií determinantů ţivotního prostředí jsou sociálně 

psychologické faktory, jako jsou politické přesvědčení či světonázor. V souvislosti se 

vztahem k ţivotnímu prostředí jsou často zkoumány ideologie individualismu, 

fatalismu, rovnostářství a hierarchického uspořádání. [Řeháková 2001a: 480]. Ale ve 

svém šetření jsem se tím podrobněji nezabývala.  

1.3 Inglehartova typologie postmaterialismu 

Základ pro další část mého dotazníku je baterie otázek podle Inglehartovy teorie 

postmaterialismu. Jiţ v roce 1970 Ronald Inglehart rozvířil vody evropské sociálně 

vědní veřejnosti svou koncepcí „tiché revoluce“ a postmaterialismu [Rabušic 2000: 4]. 

Na datech z několika západoevropských zemí doloţil, ţe ve společnostech rozvinutých 

prosperujících ekonomik, míru a celkově „společnosti hojnosti“ se mění postupně i 

lidské hodnoty a ţivotní orientace, především to bylo znatelné u poválečných generací, 

které jiţ nezaţily strádání. Pro tyto lidi se stávala ekonomická prosperita a ekonomický 

růst méně důleţitými, podle Ingleharta se tedy odkláněli od materialismu a tyto hodnoty 

byly nahrazovány  „postmaterialistickými“, tedy potřebou svobodné realizace jedince, 

participace na dění ve státě a společnosti a rostoucím zájmem o kvalitní ţivotní 

prostředí [Rabušic 2000]. 

V roce 1997 publikoval Inglehart rozsáhlou studii pod názvem Modernisation 

and Postmodernisation, kde na obrovském mnoţství dat z mnoha zemí dokládá, ţe 

vyspělé společnosti se skutečně přiklánějí k postmoderní hodnotové orientaci [Rabušic 

2000:4] Tato teorie je poměrně rozšířená, ale má i své odpůrce, ve svém článku Brechin 

a Kempton se snaţí ukázat, ţe i v rozvojových zemích je orientace na ţivotní prostředí 

běţná. Ale v tomto výzkumu se ukazuje vyšší zájem o ţivotní prostředí u obyvatel 

vyspělých států a je ukázána logická provázanost mezi mírou poničení přírody, které je 

viditelné nebo proţité, a zvýšením zainteresovanosti v ochraně ţivotního prostředí. 

[Soukup 2001: 11]. 

Způsob měření, jestli určitá společnost nebo skupina smýšlí postmaterialisticky, 

je poměrně jednoduchý a i proto jsem tuto škálu vyuţila v dotazníku pro bakalářskou 
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práci téměř v původní verzi, která byla jiţ součástí českých verzí projektů ISSP Ţivotní 

prostředí 1993 a 2000. Ve své dotazníku jsem pouţila čtyři výroky, o tom kam by měla 

naše společnost v následujících 10 letech směřovat. Dva při souhlasu určují materialisty 

(„Dosáhnout ekonomického růstu celé společnosti.“ „Bojovat proti růstu cen.“) Druhé 

dva výroky („Dát lidem větší moţnost hovořit do důleţitých státních záleţitostí.“ 

„Směřovat ke společnosti, ve které mají myšlenky větší hodnotu neţ peníze.“) by měly 

odhalit lidi s postmaterialistickým smýšlením. Respondenti měli za úkol vybrat dva 

nejdůleţitější cíle naší společnosti. Vybere-li respondent jeden materialistický a jeden 

postmaterialistický cíl směřování společnosti, je jeho orientace určena jako smíšená 

[Rabušic 2000]. Během interpretace jsem se pokusila pouţít tuto škálu, zda lidé 

s přírodovědeckým vzděláním jsou více postmaterialisty a zároveň, zda existuje 

provázanost se vztahem k ţivotnímu prostředí, respektive revidovanou NEP škálou 

nebo šetrným chováním k přírodě.  

1.4 Vliv odborných znalostí na vztah k přírodě 

Blanka Řeháková se ve svém článku Determinanty ţivotního prostředí také 

stručně zaměřuje na vliv vědeckých znalostí na vztah k ţivotnímu prostředí, 

respondentům v projektu ISSP Ţivotní prostředí bylo předloţeno šest tvrzení, některá 

podle současného názoru přírodních věd pravdivá a některá nepravdivá, a respondenti k 

nim měli zaujmout právě postoj k míře jejich pravdivosti.  

Tuto baterii tvrzení, která byla součástí mezinárodního projektu ISSP Ţivotní 

prostředí, který probíhal v letech 1993 i 2000 i v České republice, jsem pouţila i ve 

svém dotazníku, ale rozhodla jsem se ji rozšířit na 11 odborných tvrzení. Byla přidána 

tvrzení o tom, co ovlivňuje naše zdraví a přírodu a fámy a stereotypy z těchto oblastí. 

Nakonec jsem v dotazníku pouţila pět ze šesti tvrzení o stavu ţivotního prostředí, 

jeţ byla jiţ součástí ISSP Ţivotní prostředí. Trošku jsem pozměnila výrok „e) I kdyţ je 

uhlí, ropa a zemní plyn spalován v moderních továrnách a automobilech, dochází ke 

skleníkovému efektu“, toto tvrzení je pouze modifikované proti původnímu i ISSP 2000 

[Soukup 2001: 24], pokusila jsem se ho více konkretizovat na moţnost spalování 

v moderních továrnách, aby byla odpověď náročnější na uvaţování, samozřejmě na 

skleníkovém efektu se podílí všechny továrny a dopravní prostředky, pouze se mění síla 

vlivu.  
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Po konzultaci se několika zaměstnanci Státního zdravotního ústavu jsem přidala 

ještě šest výroků z různých oblastní převáţně ochrany zdraví. Nově přidaným výrokem 

je „f) Pokud se pokoţka namaţe krémem s vysokým ochranným faktorem, člověk můţe 

být na slunci jakoukoliv dobu a vůbec nehrozí riziko rakoviny kůţe.“ Toto je nepravda, 

jádrem tohoto výroku není přímo vztah k ţivotnímu prostředí, ale spíše ochrana zdraví a 

znalost technologie (opalovacího krému). Dalším výrokem je „g) Balená voda je vţdy 

zdravější neţ voda z kohoutku“. Opět nepravda, ani balená vody není vţdy nezávadná, 

tímto výrokem lze částečně vysvětlit, proč lidé stále kupují balenou vodu, i kdyţ je 

předraţeném balení v plastu je zcela nešetrné k ţivotnímu prostředí. Trošku 

kontroverzní je tvrzení „h) Kvalita ovzduší v ČR se stále zlepšuje.“ To se ukázalo i při 

analýze, kde skoro polovina lidí z obou skupin povaţuje výrok za nepravdivý
2
. Pro 

výzkum je ale definován jako pravdivý. Podle zaměstnanců Hygieny ovzduší SZÚ je to 

výrok pravdivý, zejména v posledních 20 letech silně ubývá znečištění způsobeného 

továrnami a dopravou. Další výrok je pravdivý „I) Bionafta se vyrábí z řepky olejky, 

měl by zjišťovat, do jaké míry se respondenti zajímají a vyznají v obnovitelných 

zdrojích energie.“ Předposlední výrok je trošku nadsázka: „j) Bioprodukty jsou 

chemicky ošetřovány v nočních hodinách.“
3
 Doufám, ţe zde se latentně objeví i míra 

důvěry v tzv. bioprodukty. Poslední mnou přidané tvrzení se týká současného státního 

projektu na zateplení budov: „k) Projekt Zelená úsporám se vztahuje i na panelové 

domy.“ V současné době je toto tvrzení pravdivé, původně se sice tento projekt 

nevztahoval na panelové doby, ale nyní jiţ ano (od podzimu 2009). 

 Na této baterii by se měl ukázat rozdíl právě mezi zaměstnanci SZÚ, z nichţ 

nejenţe ve většině (92%) vystudovali školy přírodovědným zaměřením, ale mají i 

praktické znalosti z této oblasti.  

1.5 Jednotlivé otázky dotazníku - důvody výběru a 

modifikací. 

Obecně na většinu otázek museli respondenti odpovědět, respektive pokud 

nevybrali ţádnou z nabízených odpovědí, dotazník nebyl vůbec odeslán k vyhodnocení. 

Všechny povinné (vynucované) otázky měly mezi odpověďmi neutrální moţnost, nebo 

se týkaly chování, ve kterém by většina lidí neměla zaujmout neutrální postoj, např. jak 

                                                           
2
 Proto tento výrok nakonec vyloučen ze souhrnných analýz. 

3
 I) Bionafta se vyrábí z řepky olejky, měl by zjišťovat. Tento výrok byl také vyloučen ze souhrnných 

analýz. 
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pečlivě třídí odpad. Baterie otázek, kde nebylo povinné vybrat odpověď, se týkala 

znalostí z oblasti ochrany zdraví a stavu přírody v současnosti, zde jsem úmyslně 

explicitně nenabízela odpověď „nevím“, aby se respondenti snaţili rozhodnout, zda to je 

či není pravda.  

První otázka, je tzv. otevírací, jejím smyslem je přimět respondenta k zamyšlení 

nad předmětem výzkumu, tedy nad stavem ţivotního prostředí. Nakonec jsem zvolila, 

dotaz: „Jak hodnotíte stav ţivotního prostředí v okolí Vašeho bydliště?“ Respondentům 

byly nabídnuty odpovědi podle Likertovy škály (velmi dobrý, spíše dobrý, spíše špatný, 

a velmi špatný). Pro nerozhodné lidi, jsem přidala odpověď „nedokáţu posoudit“. Tato 

otázka byla pro respondenty povinná, avšak po rozšíření škály o neutrální odpověď by 

jim neměla působit problémy či nepohodlí  

1.5.1 Péče institucí ČR o životní prostředí 

 Druhé otázce škále Nového ekologického paradigmatu jsem se věnovala jiţ 

v předchozí části své práce, proto se jí zde nebudu podrobněji rozebírat. Pro třetí otázku: 

„Pokud jde o ochranu ţivotního prostředí, jak se následující instituce v ČR starají o 

ţivotní prostředí“, mi byl inspirací pravidelný výzkum Centra pro výzkum veřejného 

mínění (CVVM), který se jmenuje Naše společnost. „V květnu 2009 byl do 

pravidelných výzkumů Naše společnost zařazen blok otázek týkajících se ţivotního 

prostředí a jeho ochrany. Obyvatelé starší 15 let se měli vyjádřit k tomu, jak se podle 

jejich mínění Česká republika stará o ţivotní prostředí a zhodnotit činnost jednotlivých 

úřadů a institucí v oblasti ochrany ţivotního prostředí.“ [tisková zpráva CVVM, 2009].  

V mém dotazníku lidé hodnotili, jak se instituce v České republice starají o 

ţivotní prostředí. Mezi hodnocené instituce byla vybrána vláda, Ministerstvo ţivotního 

prostředí, parlament (zákony), Magistrát hlavního města Prahy a obecně ekologické 

organizace. Parlament byl upřesněn v nabídce, jako především zákony, které schvaluje, 

protoţe během pilotáţe vyšlo najevo, ţe tato otázka bez upřesnění je nejasná. Proti 

originálnímu výzkumu CVVM byla instituce krajské úřady nahrazena pouze Magistrát 

hlavního města Prahy, protoţe jako jedna z kvót pro respondenty byla, ţe musí pocházet 

z Prahy nebo Středočeského kraje, tak aby všichni hodnotili stejnou instituci. Stejně tak 

odborná skupina zaměstnanců SZÚ byli většinou Praţané nebo pocházeli ze 

Středočeského kraje, protoţe Státní zdravotní ústav sídlí v Praze. Tuto baterii měli 

respondenti jako povinnou k vyplnění, ale opět byla nabízena moţnost „Nedokáţu 
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posoudit“. Tato baterie otázek byla mimo jiné vybrána právě proto, ţe je zde moţnost 

srovnání s aktuálními daty a časovým vývojem od roku 2006, aktuální data pochází 

z května 2009. Zároveň předpokládám, ţe by se zde mohla lišit skupina odborných 

zaměstnanců proti obecné populaci. Obávám se, ţe odborníci budou kritičtější 

k ministerstvu i magistrátu.  

1.5.2 Vnímaní nebezpečí pro životní prostředí  

Další škála pouţitá v dotazníku, o které jsem se ještě nezmiňovala, zachycuje, 

jak respondenti vnímají nebezpečí pro ţivotní prostředí. Tato baterie byla jiţ pouţita ve 

výzkumu ISSP 1993 a 2000, z pozdějšího šetření jsem pouţila všech šest výroků k této 

tématice, tehdy bylo pouţito sedm tvrzení, ale dvě bylavelmi podobná, takţe jsem jedno 

vyřadila. Respondenti jsou vţdy dotazování, do jaké míry se domnívají, ţe je daná 

lidská činnost nebezpečná pro ţivotní prostředí. Jako odpovědi je jim nabízena pěti 

stupňová škála (od „mimořádně nebezpečné“ aţ po „vůbec není nebezpečné“) a k tomu 

moţnost odpovědi, ţe nedokáţe posoudit vliv dané lidské činnosti. Hodnocené vlivy na 

ţivotní prostředí jsou automobilová doprava, průmysl, pesticidy a chemická hnojiva 

pouţívané v zemědělství, znečisťování vodních toků, zvyšování se teplot na Zemi a jako 

poslední je hodnoceno potencionální nebezpečí způsobené geneticky upravovanými 

plodinami [Soukup 2001: 25].  

1.6 Proč se lidé nechovají ekologicky šetrně? 

Na závěr této kapitoly bych se chtěla zmínit o problematice nesouladu mezi 

proenvironmentální orientací názorů a postojů a skutečně šetrným chováním 

k ţivotnímu prostředí, coţ se ukázalo nejen v mém šetření, ale stejný problém je široce 

rozšířen. Důvody tohoto nesouladu vysvětluje tvůrce Nového ekologického 

paradigmatu Dunlap v několika bodech. Projevovaný zájem nevede k šetrnému chování 

k ţivotnímu problému, protoţe lidé mají pocit, ţe státní instituce mají o ţivotní 

prostředí dostatečně velký zájem, problém je tedy vyřešen a lidé se zaobírají svými 

kaţdodenními starostmi. S tím souvisí další problém, lidé mají pocit, ţe 

environmentální problémy ani nezpůsobili a ani je nemohou svým chováním nijak 

výrazně ovlivnit. Další komplikace způsobuje nevědomost, jak správně se 

proenvironmentálně chovat a odmítaní zásadních změn pro zlepšení ţivotního prostředí 

jako například omezení jízdy automobilem. [Soukup 2001: 19-20]. 
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Důvody, proč jediným skutečně a vědomě rozšířeným způsobem šetření 

ţivotního prostředí je třídění odpadu, jsou popsány v knize Hodnoty pro budoucnost. 

Stručně je lze shrnou tak, ţe správné ekologicky šetrné chování musí být jasné, musí být 

jednoduché a nenáročné na čas i myšlení a populární ve společnosti, jejíţ jsme součástí. 

Lidé jsou zvyklí chovat se komformě vůči společnosti a dokud nebudou i jiné způsoby 

šetrného chování k přírodě povaţovány za „normální“, steţí se rozšíří do většinové 

společnosti [Frič, Gál, Keller 1996:41-48]. To splňuje právě především třídění odpadu. 
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2. Očekávaná zjištění 

Cílem šetření bylo odhalit rozdílnosti nebo naopak i podobnosti mezi postoji, 

názory a chováním lidí ze skupiny odborníků (zaměstnanců Státního zdravotního ústavu 

Praha) a z normální (obecné) populace. 

Předpokladem pro moje výzkumné šetření bylo, ţe zaměstnanci Státního 

zdravotního ústavu (SZÚ) jsou odborníky na ţivotní prostředí a ochranu zdraví, podle 

profilu ústavu dostupné na internetu je právě toto náplní jejich práce.  

„Ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro 

ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany 

veřejného zdraví, k  monitorování a výzkumu vztahů ţivotních podmínek a zdraví, k 

mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných sluţeb k ochraně veřejného 

zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro 

zdravotní výchovu obyvatelstva.“
4
 Tuto skupinu dále v textu nazývám: odborníci, 

zaměstnanci SZÚ.  

Profil obecné populace (laiků, normální populace) není nijak podrobně 

specifikovatelný, slouţí jako soubor dat pro srovnávání se skupinou odborníků. Data 

byla sebrána od respondentů zaregistrovaných na www.onlinepanel.cz výzkumné 

agentury Network Media Service s.r.o.. Zde se provádí výzkumy převáţně z oblasti 

marketingu a výzkumu trhu, respondenti zde za vyplněné dotazníky získávají body (tzv. 

oplatky) a za ty pak hmotné odměny nebo přímo peníze. Předpokládám, ţe se jedná o 

pravidelné uţivatele internetu.  

Na základě přečtené literatury a celkového pohledu na odborníky jsem vytvořila 

čtyři hypotézy, většinou předpokládám, ţe odborníci mají blíţe k přírodě. Základem je 

tvrzení: „Odborníci mají lepší znalosti o přírodě, péči o ţivotní prostředí a ochraně 

veřejného zdraví neţ obecná populace.“ Toto jsem testovala pomocí škály znalostí, 

která se skládá z 11 znalostních tvrzení.  

                                                           
4
 Poslání SZÚ [online], [citace: 10. května 2010.] http://www.szu.cz/poslani-ustavu.  

http://www.onlinepanel.cz/
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Druhou hypotézou je, ţe odborníci jsou méně zaměřeni na materiální stránky 

ţivota neţ obecná populace. To jsem se pokusila zjistit z typologie podle Inglehartovy 

teorie postmaterialismu. 

Třetí hypotézou je, ţe odborníci mají bliţší vztah k přírodě neţ laici. To je 

testováno na celkovém součtu revidované škály Nového ekologického paradigmatu. 

Další hypotéza k ověření je specifičtější- odborníci se méně obávají nebezpečí, které by 

mohly způsobit geneticky modifikované plodiny.  
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3. Metodologie  

Ve své bakalářské práci jsem vyuţila především kvantitativní analýzu dat 

v programu SPSS na základě sběru dat vyplněných dotazníků, malou komplikací se 

ukázalo být, ţe odpovědi skupiny odborníků a laiků nelze sbírat stejným způsobem, 

proto byly nakonec vytvořeny dva téměř totoţné dotazníky. 

Metodou sběru dat u obou skupin byl CAWI (computer assistant web 

interviewing), u odborné skupiny byl jako opora pro sběr dat pouţit seznam e-

mailových adres, které jsem mohla vyuţít díky tomu, ţe moji rodiče jsou zaměstnáni 

v SZÚ. Celkem byly rozeslány pozvánky do výzkumu asi 230 zaměstnancům, z toho mi 

103 vyplnilo dotazník, z čehoţ vyplývá návratnost 45%, ale zde jsou zahrnuti i lidé, 

kteří pracovní e-mailové adresy pravidelně nevyuţívají, po uzávěrce sběru dat mi přišlo 

ještě asi pět vyplněných dotazníků. Cílová populace odborné skupiny byli zaměstnanci 

Státního zdravotního ústavu Praha, kteří se v zaměstnání zabývají hygienou ţivotního 

prostředí nebo péčí a zkoumáním veřejného zdraví, toto jsem ještě v dotazníku pojistila 

otázkou, zda mají vystudovanou školu přírodovědného zaměření. Z výzkumu byli 

vyloučeni lidé, kteří se tímto nezabývají, tedy například zaměstnanci ekonomického 

oddělní nebo vrátní, těm vůbec nebyl odeslán hypertextový odkaz na internetový 

dotazník. Data se podařilo sebrat během dvou pracovních týdnů. Kvalita dat u této 

skupiny by měla být poměrně vysoká, dokonce snad i reprezentativní za odborné 

zaměstnance SZÚ Praha, ale výsledky nelze zobecnit na odborníky na ţivotní prostředí 

v České republice. 

Druhá skupina lidí, obecná populace, byla také dotazována před internet. Za 

velkou pomoc se sběrem dat vděčím agentuře na výzkum trhu Network media servis, 

které provedla bezplatně technickou část sběru dat a sehnala více neţ pětset respondentů 

přes tzv. online panel. „Pro online výzkumy vyuţívá NMS jednak zabezpečené 

internetové aplikace OnlinePanel, která sdruţuje komunitu internetové populace. 

OnlinePanel je produkt a on-line výzkumný nástroj agentury NMS, kde jsou od roku 

2001 registrováni uţivatelé internetu. OnlinePanel je spravován tak, aby sloţení panelu 
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odpovídalo struktuře uţivatelů internetu v ČR.“
5
 (staţeno web NMS). Podmínkou pro 

účast ve výzkumu bylo trvalé bydliště v Praze nebo Středočeském kraji, protoţe SZÚ 

sídlí v Praze a tím pádem i drtivá většina zaměstnanců bydlí v Praze nebo Středočeském 

kraji a snaţila jsem, aby si obě skupiny byly podobné v demografických, kromě právě 

profesionálního zájmu o přírodu. Problémem by mohlo být, ţe výzkumů přes online 

panel se účastní jen pravidelní uţivatelé internetu. Sběr dat proběhl ve stejnou dobu jako 

sběr dat  od odborníků, tedy dva týdny v dubnu (4. 4. aţ 20. 4. 2010).  

V období, kdy se uskutečnil sběr dat pro výzkum, ochromil sopečný prach 

z islandské sopky Eyjafjallajökull leteckou dopravu nad Evropou, coţ mohlo částečně 

ovlivnit smýšlení lidí, takţe někteří lidé mohli připisovat přírodě větší sílu a lidstvu a 

technologiím menší. Tento fakt je třeba při hodnocení výsledků brát v úvahu. 

Po sebrání byla data převedena do datového souboru SPSS a dále v tomto 

programu podrobně statisticky analyzována.  

                                                           
5
 NMS a internetový výzkum [online], [citace: 11. května 2010.] http://www.nms.cz/cz/produkty-a-

sluzby/on-line-vyzkumy/  
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4. Statistická analýza  

Během analýzy jsem nevyuţívala mnoho statistických testů významnosti, 

protoţe můj datový soubor pro ně není příliš pouţitelný. „Jelikoţ teorie statistické 

indukce (zobecňování výsledků z výběrového souboru na základní soubor) byla 

primárně vyvinuta pro případy velkých náhodných výběrů z velkých základních 

souborů, není moţné její běţné postupy v jiných situacích aplikovat“ [Soukup, Rabušic 

2007: 380]. Moje data nejsou reprezentativním velkým náhodným výběrem, ale spíše 

kvótním výběrem, i kdyţ respondentů je poměrně dost i na velký výběr pro normální 

populaci obyvatel Prahy a Středočeského kraje, ale zaměstnanců SZÚ bylo dotázáno 

pouze 103. Určité nepříjemnosti vyplývaly z podstaty dat o odborné skupině, nebylo 

totiţ moţné srovnávat jiné skupiny vzdělání neţ střední škola s maturitou a vysoká 

škola, protoţe ţádný z respondentů zaměstnaných v SZÚ neměl niţší vzdělání neţ 

střední školu s maturitou.  

Jako poklady pro všechny grafy, tabulky a obecně analýzu jsem pouţila vlastní 

sebraná data, právě od zaměstnanců SZÚ a přes www.onlinepanel.cz výzkumné 

agentury NMS, pokud není uvedeno jinak.  

Obecně ve všech otázkách odpovídalo nejniţší skóre na škále nebo niţší hodnota 

odpovědi bliţšímu vztahu k přírodě, větší péči o ţivotní prostředí, větším znalostí o 

přírodě a zdraví nebo silnějším obavám o budoucnost ekosystému. V dotazníku to takto 

nebylo vţdy, proto jsou někde škály odpovědí otočeny.  

4.1 Hodnocení stavu životního prostředí v okolí bydliště 

Analýza byla započata první poměrně obecnou otázkou dotazníku, ta byla 

úmyslně vybrána jako otevírací, respondenti se měli zamyslet nad stavem ţivotního 

prostředí v okolí jejich bydliště a ohodnotili stav na čtyřbodové škále. Obě skupiny 

respondentů odpovídaly na tuto otázku téměř totoţně, 66% respondentů hodnotí stav 

ţivotního prostředí v okolí jako velmi dobrý nebo spíše dobrý. Pouze necelá 3% z obou 

skupin hodnotí stav ţivotního prostředí jako velmi špatný. Analýza neodhalila skoro 

ţádné významné souvislosti mezi gendrem ani příjmem domácnosti a odpověďmi na 

tuto otázku. Překvapením bylo, ţe středoškoláci s maturitou z odborné skupiny byli 

kritičtější v hodnocení, pouze 52% ohodnotilo stav ţivotního prostředí jako „velmi 
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dobrý“ nebo „spíše dobrý“, coţ je asi 17 procentních horší výsledek neţ dosáhla 

skupina stejně vzdělaných „neodborníků“ a takto vysoké výsledky byly i u zbytku 

respondentů.  

 

Celkově to je výsledek pozitivní, většina lidí vnímá přírodu ve svém okolí jako 

dobrou. To je částečně způsobeno tím, ţe Praha ani Středočeský kraj
6
 nepatří mezi 

oblasti zasaţené činností těţkého průmyslu a za posledních 20 let se zlepšila péče o 

kvalitu ţivotního prostředí. Rozdíl se v této otázce neukázal pravděpodobně proto, ţe 

při takto obecném hodnocení stavu ţivotního prostředí odborníci uvaţují velice podobně 

nebo stejně jako lidé z neodborné populace a čtyřstupňová škála hodnocení neumoţňuje 

podrobnější hodnocení.  

4.2 Nové ekologické paradigma 

Velkou část dotazníku zabírala škála Nového ekologického paradigmatu, které 

obsahuje 15 výroků o postavení lidstva vůči přírodě a stavu ţivotního prostředí. Pro 

analýzu jsem se rozhodla vyuţít jak faktorové analýzy, tak četností a průměrové škály. 

U některé výroků bylo třeba pro praktičtější interpretaci otočit škály odpovědí, všechny 

sudé (se sudými čísly) určují negativní postoj vůči přírodě, u těchto výroků jsem škálu 

otočila, v grafech jsou za zkráceným výrokem označeny „–opak“. Nejdříve se budu 

věnovat analýze baterie výroků jako celku a potom několika zajímavých výsledkům ve 

vyjádřené míře souhlasu s jednotlivými výroky  revidované NEP škály.  

4.2.1 Souhrnné výsledky NEP škály 

Odpovědi respondentů z obou skupin byly podobné, ale rozhodně ne stejné, lze 

nalézt určité tendence, ke kterým směřují odborníci více neţ laická skupina. Jako 
                                                           
6 Výběrové kritérium bylo, ţe respondenti musejí mít trvalý pobyt v Praze nebo Středočeském kraji.  
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orientační kritérium jsem si vybrala průměr respondentů z obou skupin u škály 

průměrného hodnocení všech 15 výroků. U laické skupiny byl průměr 2,33 a u 

odborníků 2,29. Obvykle tedy respondenti z obou skupin s výroky spíše souhlasili. 

Z tabulky je vidět, ţe 3. hypotéza, ţe odborníci mají blíţe k přírodě, se nepotvrdila. Zde 

je vidět, ţe celkově se obě skupiny zásadně neliší, proto jsem faktorovou analýzu 

provedla pro obě skupiny společně . 

Tabulka 1: Škála průměrného hodnocení NEP Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Obecná populace 2,33 0,46 

Zaměstnanci SZÚ 2,29 0,45 

 

Faktorovou analýzou bylo vyextrahováno 5 faktorů z 15 výroků, v prvním 

faktoru bylo 9 výroků, a popouţití rotace varimax (tedy se zachováním pravých úhlů 

mezi osami) byla vytvořen tato matice v tabulce číslo 2: 

Tabulka 2:Rotated Component Matrix(a)
7
 

Komponent       

1 2 3 4 

1 Limity Země uţivení
8
 

   

0,581 

2 Lidé mají právo upravovat přírodu -0,465 0,566 

  3 Zásahy lidí způsobují katastrofy 

  

0,784 

 4 Vynalézavost zajistí obyvatelnost Země 

 

0,376 0,439 

 5 Lidstvo často zneuţívá ŢP 

  

0,782 

 6 Hojnost zdrojů jen třeba je vyuţívat 

    7 Rovnoprávnost přírody a lidí 0,345 -0,396 

  8 Rovnováha přírody je dostatečně silná -0,640 

   9 Lidstvo stále podléhá přírodě 

   

0,763 

10 Ekologická krize je jen strašení -0,702 

   11 Země je vesmírná loď 0,373 

  

0,539 

12 Lidstvo má vládnout přírodě 

 

0,736 

  13 Rovnováha v přírodě je velmi křehká 0,653 

   14 Technologie ovládnou přírodu 

 

0,753 

  
15 Blíţíme se ke kolapsu ekosystému 0,758 

   Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 
Rotation converged in 7 iterations. 

 

                                                           
7
V tabulce jsou uvedeny tzv. faktorové zátěţe – tzn. Korelace mezi hodnotami faktorů a hodnotami 

původních proměnných. Čím větší faktorová zátěţ, tím těsněji faktor s danou původní proměnnou 

souvisí, jako zlomová hodnota provázanosti byla pouţita hodnota 0,3.  

8
 Pro přehlednost jsou výroky v tabulce zkráceny, ale se snahou zachovat původní smysl výroku. Plné 

znění tvrzení je v teoretické části práce nebo v dotazníku v příloze. 
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Obě skupiny zde byly analyzovány společně, kdyţ jsem zkušebně udělala 

faktorovou analýzu pro obě skupiny, vypadala výsledná matice velmi podobně. 

Negativní výroky vůči přírodě (sudé) zde nejsou převráceny. Všechny čtyři faktory 

rotovaného řešení vysvětlují dohromady 51% rozptylu, s tím ţe první faktor vysvětluje 

17% rozptylu a druhý faktor 13% rozptylu u dalších faktoru hodnota vysvětleného 

rozptylu klesá.  

V první faktoru je sice 7 proměnných, ale celkově jej lze nazvat „ekologicky 

citliví lidé, kteří se bojí ekologické krize a lidé nepovaţující se za nadřazené přírodě.“ 

Respondenti, kteří mají silný druhý faktor, jsou jejich skoro opakem, jejich postoje jsou 

antropocentrické a věří, ţe díky technologiím lidstvo ovládne přírodu. V třetím faktoru 

mají silnou faktorovou zátěţ výroky 3 a 5, tedy ţe lidstvo často zneuţívá ţivotní 

prostředí a zásahy lidí do přírody způsobují katastrofální důsledky. Čtvrtý faktor má 

silné faktorové zátěţe u proměnných směřujících k obavám k limitu vývoje lidské 

civilizace.  

Pro orientaci v počtu lidí zastávající jednotlivé faktory jsem zvolila škálu pro 

kaţdý faktor, kterou jsem vytvořila průměrným hodnocením poloţek NEP škály, které 

silně korelují s jednotlivými faktory. V tabulce 2 je zaznamenán poměr respondentů 

z dané skupiny, kteří s jednotlivými výroky z totoho faktoru v průměru spíše souhlasili.
9
  

Tabulka 3:Stoupenci faktorů NEP Laici SZÚ 

Faktor 1- ekologicky citlivý lidé 50% 43% 

Faktor 2 - antropocentristé 2% 2% 

Faktor 3 – nebezpečí pro přírodu 51% 36% 

Faktor 4 – limity civilizace 59% 47% 

 

Silný se ukázal první faktor nazvaný ekologicky citliví, z laických respondentů 

s ním v průměru spíše souhlasila polovina respondentů a ze zaměstnanců SZÚ 43%. 

Druhý faktor, jehoţ zastánce lze nazvat antropocentristy má velice malou podporu u 

obou skupin jen 2%. Třetí a čtvrtý faktor mají také zhruba poloviční podporu u 

                                                           
9
 Tedy respondenti, kteří měli v ze všech tvrzení ve faktoru  průměru hodnocení 2 (spíše souhlasím) nebo 

niţší (1-Rozhodně souhlasím).  
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respondentů, v obou případech se jedná o tvrzení, která i jednotlivě dosáhla poměrně 

velké míry souhlasu respondentů. 
10

 

4.2.2 Analýza jednotlivých výroků NEP škály  

Z jednotlivých výroků respondenti nejsilněji souhlasili
11

 s „9. I přes všechny 

naše schopnosti a vynálezy lidstvo stále podléhá přírodním zákonům“. Především 

z odborníků s ním rozhodně souhlasilo přes 70% a 26% spíše souhlasilo. Z laiků sice 

méně respondentů zcela souhlasilo, ale celkově byl výrok také velmi silně přijat. Toto 

lze interpretovat tak, ţe lidé se uvědomují, ţe příroda je mocnější neţ technologie. 

Určitý vlit na to mohlo být i období sběru dat, kdy sopečný prach ochromil do té doby 

spolehlivou leteckou dopravu nad celou Evropou. Lidé si tam mohli více uvědomit svou 

malost vůči přírodě.  

  

                                                           
10

 Větší průměrnou míru souhlasu mají neodborní respondenti ve všech faktorech, protoţe faktorová 

analýza byla pro celý datový soubor společně, kde je asi pětkrát více laických respondentů neţ 

zaměstnanců SZÚ.  
11

 Škála míry souhlasu s výroky není převrácena. Výroky se sudými čísly jsou negativní vůči přírodě.  
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Druhý výrok s nejvíce souhlasnými názory je: „7) Rostliny a ţivočichové mají 

stejné právo na ţivot na jako lidé.“ U normální populace dokonce získal více rozhodně 

souhlasných hodnocení neţ předchozí výrok 9. Výrok pravděpodobně nebyl lidmi 

chápán úplně doslovně, protoţe kdyby ano, museli by uvaţovat fakt, ţe třeba kaţdé 

stéblo trávy nebo myš má stejné právo na ţivot jako člověk. Nejspíš byl chápán v uţší 

rovině, tedy ţe lidé nemají právo ničit přírodu.  

 

Poměrně velký rozdíl se ukázal u hodnocení výroků z dimenze, týkající se 

uvědomění si limitů vývoje lidské civilizace (výroky: 2, 6, 11). Opravdu znatelný rozdíl 

byl u výroku „11) Země je jako vesmírná loď, má omezený prostor i mnoţství zdrojů.“ 

Výrazně více zaměstnanců SZÚ s tím to výrokem rozhodně souhlasilo (o 19% více neţ 

laiků), po sečtení i spíše souhlasných názory se rozdíl zmenší. Odborníci jsou v tomto 

směru rozhodnější.  

Výroky NEP škály s niţším počtem souhlasů jsou znázorněny v grafu číslo 3, 

nejvíce rozhodně nesouhlasných odpovědí od obou skupin respondentů obdrţel výrok 
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číslo 6) Země má hojnost přírodních zdrojů, my se je pouze musíme naučit správně 

vyuţívat.  

4.3 Hodnocení vlivu odborných znalostí  

Základem celého mého šetření jako poměrně jednoduchá a logická hypotéza, ţe 

odborníci na ţivotní prostředí a zdraví mají lepší (hlubší) znalosti o něm něţ průměrní 

lidé (laici), v tomto případně druhá skupiny respondentů, pro kterou byla data sbírána 

přes onlinepanel.cz . Tento předpoklad jsem se rozhodla během dotazování otestovat, 

částečně jsem převzala výroky z projektu ISSP Ţivotní prostředí 2000 a zbytek jsem 

vymyslela ve spolupráci se zaměstnanci SZÚ. Respondenti měli rozhodnout, zda tvrzení 

jsou nebo nejsou pravdivá, mohli zaznamenat pouze tyto dvě odpovědi, ale zároveň na 

tuto baterii výroků nebyly odpovědi vynucované, tedy pokud lidé chtěli, mohli některý 

výrok vynechat, ale tato moţnost jim nebyla explicitně nabídnuta jako „nevím“. 

Respondenti obou skupin, rozhodovali o pravdivosti 11 tvrzení.  

Pro lepší interpretaci dat byly proměnné překódovány na to, ţe hodnotu 0 má 

vţdy skutečně pravdivá odpověď a hodnotu 1 nepravda. Z podrobnější analýzy byly 

nakonec vyloučeny tři výroky, protoţe odpovědi byly spíše postoji, nebylo moţné 

fakticky určit jejich pravdivosti. Odstraněn byl výrok „b) Lidé se vyvinuli z niţších 

ţivočišných druhů“, kde odpovědi byly rozloţeny na asi 85% správných odpovědí, 

uvědomila jsem se, ţe například křesťané s tímto výrokem málo souhlasí. Dále výrok 

„h) Kvalita ovzduší v ČR se stále zlepšuje“, byl opět spíše postojový, protoţe chybělo 

časové určení. Po roce 1989 je prokazatelně dokázáno, ţe se zvyšuje kvalita ovzduší i 

čistota vodních toků v České republice, ale v dotazníku chybělo právě toto časové 

určení, tak byl tento výrok vyloučen. Posledním vyloučeným výrokem je „j) 

Bioprodukty jsou chemicky ošetřovány v nočních hodinách.“ Toto tvrzení mělo slouţit 

pro ověření důvěry v tzv. bioprodukty, ale netýká se přímo ochrany ţivotního prostředí 

nebo zdraví.  

Jako základní charakteristiku jsem vytvořila součtovou škálu všech správných a 

špatných odpovědí, v reálu jsem spočítala průměrný počet špatných odpovědí. Zde se 

potvrdila základní (první) hypotéza mého šetření, tedy ţe odborníci mají lepší znalosti o 

péči o ţivotní prostředí a zdraví. Zaměstnanci měly v průměru 1,29 nesprávné odpovědi 

a laici o něco více neţ 2 chyby. Směrodatná odchylka je také u odborníků menší. 

Podařilo se mi tedy prokázat, ţe odborníci mají lepší znalosti o ţivotním prostředí a péči 
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o zdraví, i kdyţ samozřejmě 9 tvrzení nemůţe obsáhnout všechny znalosti o přírodě a 

zdraví.  

 Tabulka 4: Škála znalostí Průměr
12

 Směrodatná odchylka  

Obecná populace 2,08 1,40 

Zaměstnanci SZÚ 1,29 1,10 

 

Dále se projevila závislost mezi průměrným měsíčním příjmem domácnosti a 

součtovou škálou znalostí, lidé s vyšším příjmem mají lepší znalosti. Ukázalo se to 

především ve skupině laiků, kde jsou dostatečné četnosti, i kdyţ se rozdělí na 4 části 

podle příjmů celé domácnosti, respondenti laici s příjmem do 16 00Kč měla průměrně 

2,34 špatné odpovědi, zato lidé z nejvyšší příjmové skupiny nad 45 000Kč dosáhli 

průměrně 1,87, coţ je méně, ale ve srovnání s odborníky stále horší skóre. Podobná 

provázanost se ukázala i s proměnnou nejvyšší dokončené vzdělání, coţ je vidět v grafu 

číslo 4. S rostoucím vzděláním se sniţuje průměrný počet chybných odpovědí u obou 

skupin respondentů. Znatelný rozdíl je mezi lidmi s ukončenou střední školou 

s maturitou a vysokoškolsky vzdělanými.
13

 Z toho lze logicky usuzovat, ţe lidé 

s vyšším vzděláním a příjmy mají větším obecný rozhled a i právě přehled o ţivotním 

prostředí nebo ochraně zdraví.  

 

Vzhledem k tomu, ţe pokud by respondent odpověděl na všechny otázky 

chybně, získal by 9 „trestných“ bodů, tak rozdíly do v průměru jedné chyby nejsou nijak 

významné, ale přesto znatelné. Dále byla zkoumána provázanost znalostí s gendrem, 

zde se ukázal ještě menší rozdíl, muţi mají o něco méně chyb, ale rozdíl jsou pouze asi 

                                                           
12 Správná odpověď 0 bodů, špatné 1 trestný bod, celkem 9 tvrzení.  
13 V odborné skupině nebyl ţádný respondent s bez maturity, proto sloupec v grafu chybí.  
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0,2 průměrné chyby, a to u obou skupin respondentů. Při porovnání s věkovými 

kategoriemi nedochází opět k větší provázanosti,  s vyšším věkem se mírně sniţuje 

průměrné mnoţství chyb, ale jen v řádu desetin.  

Při zaměření na několik zajímavých výsledků při označování pravdivosti 

konkrétních tvrzení
14

 je zřetelný rozdíl u výroku „d)Skleníkový efekt je způsoben dírou 

v zemské atmosféře.“ Toto tvrzení není pravdivé, protoţe skleníkový efekt a ztenčení 

zemské atmosféry nemají nic společného. Skleníkový efekt je proces, při kterém 

atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, ţe snadno propouští sluneční záření, ale 

tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně 

absorbuje a brání tak jeho okamţitému úniku do prostoru. Tento výrok špatně jako 

pravdivý označilo 42% laiků a 18% odborníků ze SZÚ. Moţná byla otázka příliš 

odborná nebo si lidé pletou skleníkový efekt, zúţení v ozónové vrstvy a globální 

oteplování.  

Pro mě byl překvapující výsledek tvrzení „a)Antibiotika dokáţou zahubit pouze 

bakterie, ne viry“, kdy laiků 29% chybovalo a u odborníků pouze 5%. Nejspíše to 

reflektuje realitu, protoţe lidé se často doţadují podání antibiotik i na virové 

onemocnění jaké je klasická rýma, chřipka nebo kašel, i kdyţ se osvěta proti tomu snaţí 

bojovat, stále 29% Praţanů a Středočechů neví, ţe to takto je.  

Na této baterii se podařilo potvrdit, ţe přírodovědné vzdělání má vliv na znalosti 

o ţivotním prostředí a lidském zdraví, dále je zde vliv ještě příjmu a obecně vzdělání, i 

kdyţ je niţší neţ u odborného vzdělání. Další socioekonomická fakta ovlivňují 

mnoţství znalostí o ţivotním prostředí a ochraně zdraví. Trošku problémem se ukázala 

malá náročnost znalostních tvrzení, protoţe většina respondentů měla 0-3 chyby (laiků 

83% a zaměstnanců SZÚ dokonce 98%).  

 

4.4 Inglehartova teorie postmaterialismu 

Baterie čtyř výroků o směřování naší společnosti v následujících deseti letech, 

jsem převzala ze škály k Inglehartově teorii postmaterialismu, která by v sobě měla 

zahrnovat také vysvětlení příklonu lidí k ochraně ţivotního prostředí a tedy chování 

                                                           
14

 V příloze č. 1 je tabulka s četnosti správných odpovědí na všechny znalostní výroky.  
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k němu šetrnému. [Soukup 2001:11], proto se stal součástí mého dotazníku. Tvorba 

typologie postmaterialismu je podrobně popsána v teoretické části práce.  

V této části jsem se rozhodla pro alespoň orientační srovnání s předchozími 

výzkumy v ČR, kde byla Inglehartova typologie vyuţita, konkrétně se jedná o Evropský 

výzkum hodnot (EVS)
15

 z roku 1999 a 2008, srovnání je to čistě orientační, protoţe 

moje data nejsou reprezentativní a jsou pouze od obyvatel Prahy a Středočeského kraje 

sbírány přes internetové dotazníky.  

Přesto je z grafu číslo 5 znatelný velký rozdíl v podílu materialistů, lidí se 

smíšenými názory a postmaterialistů. V šetřeních v roce 1999 i 2008 bylo skoro 30% 

respondentů materialisté, ale v mých datech u obou skupin je jich výrazně méně, u 

odborníků pouhá 2% a u obecné populace 6%. To lze vysvětlit jako skutečnou změnu 

smýšlení lidí, ale i specifickými postavením dotazovaných respondentů. 

  

Ladislav Rabušic se ve svém článku zamýšlí nad malým počtem postmaterialistů 

a velkým počtem materialistů v 90. letech v České republice. „V roce 1991 se naplno 

rozběhala transformace československé společnosti, od revoluce uţ uplynul jiţ nějaký 

čas a mnozí lidé začali mít pocit, ţe hranice svobody je otevřena přespříliš“ [Rabušic 

2000:12]. Ve stejném roce byla spuštěna liberalizace cen, coţ způsobilo jejich velký 

nárůst a vysokou inflaci, která za minulého reţimu neměla obdoby, proto lidé více 

vybírali jako cíl společnosti bojovat proti růstu cen [Rabušic 2000:12]. Další vysvětlení 

podává Blanka Řeháková, kdyţ konstatuje, ţe postmaterialistická dimenze je v české 

                                                           
15

 V Grafu číslo 5 pod zkratkou EVS 1999 a EVS 2008.  
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společnosti přítomna, dochází k jejímu nárůstu a to především u mladé generace a 

nejvzdělanější dospělé populace [Řeháková 2001b: 62]. 

Právě těmto ukazatelům odpovídají respondenti v mém výzkumu, z obecné 

populace je 71,5% respondentů mladších 45 let, u odborníků to není tak výrazné (35% 

je mladších 45let). Všichni dotázaní zaměstnanci SZÚ mají minimálně střední školu 

s maturitou. Dalším vysvětlením je, ţe odborní státní zaměstnanci nemohou být příliš 

materiálně orientovaní, protoţe jinak by nemohli pracovat ve státních institucích, kde 

jsou niţší platy neţ v soukromé sféře. Smyslem těchto vysvětlení není sniţovat váhu 

rozdílu mezi skupinami odborníků a laiků, z grafu 5 lze jasně vyčíst, ţe ze zaměstnanců 

SZÚ je o 11% více postmaterialistů neţ v obecné populace.  

 

Vliv na tento výsledek má velice malé podpora cíle naší společnosti „Bojovat 

proti růstu cen“, ten si nikdo z odborníků nezvolil jako první hlavní cíl a pouze 2,9% (3 

respondenti) jako druhý nejdůleţitější, coţ vzhledem k tomu, jak je Inglehartova 

typologie konstruovaná, tedy nutný souhlas s oběma materialistickými výroky, omezilo 

počet materialistů na minimum. Z obecné populace tento cíl jako první nebo druhý 

zvolilo 16,6% dotázaných. 

 

Z dalších socioekonomických ukazatelů se ukázala provázanost s průměrným 

měsíčním příjmem celé domácnosti. Bohuţel relevantní graf bylo moţné vytvořit pouze 

pro obecnou populaci, kde je dostatek respondentů, ze zaměstnanců příjem domácnosti 

vyplnilo pouze 80 respondentů. Z grafu číslo 6 o obecné populaci je jasně zřetelné 

přibývající mnoţství postmaterialistů u lidí s vyššími příjmy domácností. Tato 
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souvislost je dána i tím, ţe pro lidi s dostatečnými příjmy není tolik důleţitá materiální 

stránka ţivota, protoţe jsou finančně zabezpečeni, coţ potvrzuje Inglehartova teorie 

postmaterialismu.  

U dalších socioekonomických ukazatelů se nepodařilo nalézt provázanost, ani 

s věkem nebo gendrem respondentů. Celkově se potvrdil nárůst lidí 

s postmaterialistickým smýšlením nebo alespoň těch, kteří vybrali pro směřování země 

postmaterialistické cíle. Mezi zaměstnanci SZÚ je méně materialistů a více 

postmaterialistů, čímţ se potvrdila moje počáteční hypotéza, ţe odborníci jsou méně 

zaměřeni na materiální stránky ţivota. Analýzou inglehartovy typologie se potvrdila 

druhá hypotéza, tedy ţe odborníci na ţivotní prostředí jsou méně zaměřeni na materiální 

statky, mezi nimi je více postmaterialistů a i méně materialistů.  

 

4.5 Hodnocení péče o životní prostředí veřejnými 

institucemi a ekologickými organizacemi 

Účastníci výzkumu také hodnotili činnosti institucí v České republice v péči o 

ţivotní prostředí, konkrétně hodnotili vládu, Ministerstvo ţivotního prostředí, Parlament 

České republiky se zaměřením na zákony, Magistrát hlavního města Prahy, protoţe 

všichni jsou obyvateli Prahy nebo Středočeského kraje, který je s Prahou úzce propojen. 

Respondenti měli také posoudit, jak se starají o ţivotní prostředí ekologické organizace 

jako celek.  
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Tato otázka dopadla pro instituce velice špatně, pokud předpokládáme, ţe by se 

starat měly dobře. Vláda ani parlament nedostaly ani od jednoho respondenta velmi 

dobré hodnocení své činnosti, Magistrát hl. m. Prahy pouze jedno procento od obou 

skupin. Ministerstvo ţivotního prostředí, jehoţ jednou z hlavních náplní činností má být 

právě péče o ţivotní prostředí, obdrţelo od obecné populace Praţanů a Středočechů jen 

2% velmi dobrého hodnocení a od zaměstnanců SZÚ dokonce 0%, ti jsou 

s ministerstvem v častém kontaktu, 46% má pocit, ţe stará o ţivotní prostředí spíše 

dobře. V rámci mého šetření dle očekávání nejlépe dopadly ekologické organizace, ale 

přesto mají poměrně málo velmi dobrých hodnocení, u obecné populace 12% a u 

odborníků 5%. Pokud se sloučí odpovědi velmi dobře a spíše dobře, tak činnost 

ekologických organizací a Ministerstva ţivotního prostředí hodnotí pozitivně asi 

polovina dotázaných. Vláda, magistrát ani parlament, ale ani tímto způsobem 

nepřesáhne 30% pozitivního hodnocení jejich aktivity k ţivotnímu prostředí.  

Pokud se zaměřím na rozdílnost odborníků a laiků, tak viditelná je především u 

nahlíţení na činnost ekologických organizací. Laikové více věří těmto organizacím, 

12% jich velmi dobře hodnotí jejich činnost, coţ je výrazně více proti 5% u odborníků. 

To můţe znamenat méně naivity u zaměstnanců SZÚ, kteří částečně vidí „pod 

pokličku“ ekologickým organizacím a mají pocit, ţe nic není dokonalé. Po sloučení s 

kategorií spíše dobře se rozdíly vyrovnávají, v porovnání s ostatními institucemi jsou 

ekologické organizace nejlépe hodnoceny. Zaměstnanci SZÚ jsou kritičtější při 

hodnocení činnosti Magistrátu hl. m. Prahy, 30% jeho činnost označilo za velmi 

špatnou, coţ je úplně nejhorší výsledek, ale parlament dopadl jenom o 2% lépe. Laikové 

byly k magistrátu shovívavější a získal od nich o 10% méně nejhorších známek.  
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Při porovnání se socioekonomickými ukazateli se ukázala jako zajímavá celkově 

větší kritičnost muţů k institucím, kromě vlády, u obecné populace. V grafu číslo 8 je to 

znázorněno pomocí průměrnou známku hodnocení jednotlivých institucí, kde muţi jsou 

o asi 0,2 body kritičtější neţ ţeny. Nejzřetelnější to je u ekologických organizací, kde je 

rozdíl dokonce 0,4. U odborné skupiny se tato provázanost neopakuje, ta je rozkolísaná 

u kaţdé instituce jinak, proto nebyla zařazena do grafu.  

Hodnocení činností institucí jsem ještě porovnala s věkovými kategoriemi, u 

většiny institucí se neprojevila ţádná provázanost ve skupinách odborníků ani laiků. 

U většiny těchto statistik je znatelná trošku větší kritičnost starších lidí neţ mladé 

generace do 35 let, nejvíce se to projevilo  u ekologických organizací, jak je vidět 

v grafu číslo 9, proto je v grafu zahrnuto právě hodnocení ekologických organizací a ne 

ostatních. Celkově napříč věkovými kategoriemi jejich péče o ţivotní prostředí 

hodnotilo jako velmi dobré 12% laiků, ale u nejmladších respondentů od 18 do 27 let to 

bylo 27% dotázaných
16

. Jiţ od druhé věkové kategorie (28 - 35 let), takto pozitovně 

ekologické organizace jiţ hodnoceny nebyly a s vyšším věkem pozitivní hodnocení 

ještě klesá. 14% lidí od 46 do 55let dokonce označuje činnost ekologických organizací o 

ţivotní prostředí jako velmi špatnou, starší 56 let jsou jen o 3% shovívavější. Celý graf 

by bylo moţno interpretovat, jako větší skepse starších lidí a moţná naopak větší naivita 

mladých lidí, kteří více věří ideálům. 

 

                                                           
16

 31 respondentů od 18-27let, není to tedy vychýlení kvůli malému počtu dotázaných v této věkové 

skupině. 
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Při podrobnějším hodnocení činnosti institucí od skupiny odborníků jsem 

nenašla mnoho souvislostí se socioekonomickými ukazateli. Jak jsem výše zmiňovala, 

gender a věk mají vliv na odpovědi na tyto otázky, ale vzdělání a průměrný měsíční 

příjem domácnosti nikoliv, ani při analýze otázky jako celku ani jednotlivých institucí. 

Při prokříţení s věkem se ukazuje větší kritičnost lidí ve věku 45 - 55 let, kde jich 72% 

označilo činnost Magistrátu hl. m. Prahy jako spíše špatnou, zatímco bez zohlednění 

věku pouze 47%, této věkové kategorii je 39 odborníků, takţe by to neměl být důsledek 

malého počtu odpovědí.  

Dotazování lidé, Praţané a Středočeši, jsou celkově dost kritičtí k činnosti 

státních institucí ve prospěch ţivotního prostředí. Vláda, parlament a praţský magistrát 

nedostali ani 30% pozitivních hodnocení, poněkud lepších výsledků dosáhlo 

Ministerstvo ţivotního prostředí a ekologické organizace. Kritičtější k činnostem 

institucí jsou muţi u neodborné populace a celkově spíše starší lidé, mladí vnímají 

pozitivně hlavně ekologické organizace.  

 

4.6 Vnímání nebezpečí způsobovaného lidstvem 

Poslední baterie postojů nebo vztahu k ţivotnímu prostředí v dotazníku je 

věnována pocitu nebezpečí pro ţivotní prostředí plynoucí z lidských činností. Tato 

baterie byla jiţ pouţita v projektu ISSP Ţivotní prostředí 2000 a pro svůj dotazník jsem 

ji doslova převzala. Respondenti měli za úkol dokončit výroky o míře nebezpečnosti 

plynoucí z určitého lidského chování. Nejvyšší míra nebezpečí byla označena jako 

mimořádně nebezpečné, poté velmi nebezpečné, trochu nebezpečné, nepříliš 

nebezpečné aţ po to, ţe činnost vůbec není nebezpečná. V grafu číslo 10 je zobrazena i 

moţnost „neumím vybrat“, protoţe u geneticky modifikovaných plodin ji zvolilo 18% 

zaměstnanců SZÚ, domnívám se, ţe je to proto, ţe si více uvědomují sloţitost této 

problematiky, zatímco laikové méně.  

Z grafu číslo 10 lze vyčíst rozkolísanost nejen mezi jednotlivými nebezpečími, 

ale i rozdíly mezi laiky a odborníky, znatelné je to především u kategorie nebezpečí 

způsobených genetickým upravováním plodin. Z grafu je dále vidět, ţe odborníci 

celkově méně důsledků lidské činnosti povaţují za mimořádně nebezpečnou, průměrně 

zvolilo tuto moţnost pouze 12% pracovníků SZÚ, zatímco z laiků 18%. Odborníci mají 

hlubší znalosti v této oblasti, proto se nenechají tak lehce ovlivňovat mediálními 
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kampaněmi. Kromě toho z praxe vědí, ţe ochrana ţivotního prostředí je v současné 

době na mnohem vyšší úrovni, neţ byla v minulosti.  

Pro analýzu jsem kromě četností vyuţila škálu z průměrného hodnocení 

jednotlivých nebezpečí a průměr pro všechna nebezpečí. V takto komplexním ukazateli 

se jeví obecná a odborná populace velice podobně, rozdíl je pouze 0,12 pro jedno 

nebezpečí. Rozdíl je tedy patrný aţ při pohledu na jednotlivé poloţky škály.  

Tabulka č. 5: Škála nebezpečí Průměr 

Směrodatná 

odchylka  

Obecná populace 2,33 0,54 

Zaměstnanci SZÚ 2,45 0,59 

 

Při zaměření na jednotlivé poloţky nebezpečí pro ţivotní prostředí, mají největší 

obavy laikové ze znečistění ovzduší způsobované průmyslem, za mimořádně 

nebezpečné ho označila skoro třetina respondentů, při přičtení kategorie velmi 

nebezpečné, tak 88% se ho takto obává. Odborníků je výrazně méně v kategorii 

mimořádného nebezpečí, o 14% méně neţ laiků, při sečtení s další kategorií-velmi 

nebezpečné, vyjde skoro stejné číslo jako u laiků-81%.  

 

30%
16%

27%
21%

19%
17%

14%
8%

12%
3%

7%
5%

58%
65%

54%
49%

47%
42%

33%
32%

16%
15%

50%
57%

9%
17%

16%
24%

27%
35%

31%
31%

27%
25%

35%
32%

2%
1%

3%
4%

6%
4%

14%
19%

29%
26%

6%
5%

1%
1%

4%

3%

9%
13%

1%

2%

4%
7%

6%
18%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Znečištění ovzduší  průmyslem

Znečišťování řek, jezer a potoků 

Pesticidy a chemická hnojiva

Zvýšení průměrných teplot na Zemi

Genetické upravování plodin

Znečištění ovzduší automobily

Vnímaní nebezpečí  způsobených lidskou činností

Mimořádně Velmi Trochu Nepříliš Vůbec není Neumím vybrat

(1. řádek u každé položky pro obecnou populaci, 2. zaměstnanci SZÚ)

Graf č. 10



- 39 - 
 

Velký rozdíl mezi oběma skupinami je u dokončení výroku: „Domníváte se, ţe 

genetické upravování určitých druhů plodin je pro ţivotní prostředí…“, coţ je vidět 

v grafu číslo 10. Jen 3% odborníků toto tvrzení dokončila „mimořádně nebezpečné“, 

zatímco z laiků 12%. U tohoto tvrzení je rozdíl znatelný ve všech kategoriích, např. 

13% odborníků ho povaţuje za zcela bezpečné, zatímco z laiků 9%. Tímto se potvrdila 

4. hypotéza, ţe odborníci se méně obávají geneticky modifikovaných plodin.  

Při porovnání s ostatními postojovými škálami se ukázala souvislost se škálou 

Nového ekologického paradigmatu. Respondenti, kteří povaţují nebezpečí za nízká, 

dosáhli také vysokého skóre u škály NEP, toto se projevilo u obou skupin. I naopak lidé, 

kteří povaţují nebezpečí způsobované lidskou činností za vysoká, mají nízké hodnoty 

NEP škály, tedy hodně soucítí s přírodou a uvědomují si limity vývoje lidstva. Tato 

souvislost je vcelku logická, poukazovala na ni i Blanka Řeháková ve svém článku 

Determinanty ţivotního prostředí [Řeháková 2001a: 490]. 
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Z porovnání s dalšími částmi dotazníku byla nalezena souvislost mezi typologií 

vycházející z Inglehartovy teorie postmaterialismu. V grafu 11 jsou znázorněna pouze 

data od obecné populace, protoţe z odborníků jsou v kategorii materialistů pouze dva 

respondenti. Pro názornost jsem pouţila v grafu průměrné hodnoty odpovědí pro 

respondenty v dané kategorii, přestoţe tato proměnná není kardinální. U všech druhů 
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nebezpečí je alespoň malá tendence menší obavy materialistů (vyšší průměr), střední 

hodnota u smíšené kalorie a nejniţší, tedy nejvyšší míry pocitu nebezpečí u Praţanů a 

Středočechů v kategorii postmaterialistů. Největší rozdíl je u ohroţení pesticidy a 

hnojivy pouţívanými v zemědělství. Při porovnání se socioekonomickými ukazateli, 

nelze nalézt ţádné výraznější vychýlení nebo souvislost, proto jsem se tím podrobněji 

nezabývala. 
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4.7 Celkové hodnocení postojů k životnímu prostředí 

Pro shrnutí poznatků z mého šetření o vztahu a postojích odborníků a laiků 

z Prahy a Středočeského kraje jsem se rozhodla vyuţít lineární regresní analýzu. 

Vytvořila jsem modely, co a jak ovlivňuje názory lidí na postavení lidstva vůči přírodě a 

na sílu přírodních zákonů. Modely jsem vytvořila pro obě skupiny respondentů. 

Pro lineární regresní analýzu jsem jako závislou proměnnou vybrala průměrovou 

škálu z hodnocení Nového ekologického paradigmatu, zde je 15 výroků o přírodě a 

pozici lidstva vůči přírodě, takţe snad bude dostatečně vypovídající. Proměnná je 

kardinální a má přibliţně normální rozloţení
17

, coţ je podmínkou pro závislé 

(vysvětlované) proměnné v regresní analýze.  

Postupně jsem vytvořila dva modely vlivů na vztah k ţivotnímu prostředí 

(výsledků průměrové škály Nového ekologického paradigma) pro obě skupiny 

respondentů. V prvním jsou socioekonomické proměnné jako nezávislé (vysvětlující), 

které jsem překódovala na dichotomické proměnné, nebo jsou od počátku kardinální 

(věk, počet členů domácnosti), konkrétně jsem se zabývala vlivem vzdělání, věkem, 

počtem členů domácnosti, celkovým měsíčním příjmem domácnosti, genderem a zda 

respondenti mají přírodovědné vzdělání.
18

 Lineární regresní analýza byla provedena pro 

obě skupiny, ale vzhledem k malému počtu odborných respondentů, kteří vyplnili 

všechny kategorie potřebné pro regresní analýzu (83 lidí), je tento výsledek nepříliš 

vypovídající. Z neodborné skupiny prošlo analýzou 463 respondentů a výsledky jsou 

silnější a část i signifikantní.  

Regresní model pro socioekonomické vlastnosti respondentů z obecné populace 

Prahy a Středočeského kraje vysvětluje pouze 5% rozptylu
19

 vysvětlované proměnné 

revidované NEP škály, tedy celkově tento model není příliš kvalitní a socioekonomické 

ukazatele nejsou silnými determinanty vztahu k ţivotnímu prostředí, přesto se jejich 

analýze budu dále věnovat.  

                                                           
17

 V příloze práce to je doloţeno histogramy pro obě skupiny respondentů. 
18

 Přírodovědné vzdělání, součást dotazníku, je jiná proměnná neţ dělící na laiky a odborníky.  
19

 Získáno z R
2
 a vynásobeno 100.  



- 42 - 
 

Tabulka č. 6: Lineární 

regresní analýza I při 

použití socioekonomických 

proměnných -laici 
Nestandardizované 

koeficienty 

Standardizované 

koeficienty 

t 

H
la

d
in

a 

v
ý

zn
am

n
o

st
i 

  

  B σ Beta Tolerance 

V

IF 

Konstanta 2,30 0,13 

 

18,39 0,00 

  

Ţena -0,12 0,04 -0,13 -2,80 0,01 0,91 

1

0,10 

Přírodovědné vzdělání -0,07 0,06 -0,05 -1,16 0,25 0,95 

1

0,06 

Příjem od 16-30 000Kč -0,10 0,09 -0,10 -1,13 0,26 0,26 

3

0,88 

Příjem 30-45 000Kč -0,10 0,09 -0,10 -1,07 0,28 0,23 

4

0,32 

Příjem 45 000Kč a více -0,01 0,09 -0,01 -0,14 0,89 0,24 

4

0,11 

Střední s maturitou 0,10 0,07 0,11 1,58 0,12 0,41 

2

0,45 

Vysoká škola 0,18 0,07 0,19 2,65 0,01 0,39 

2

0,55 

Členů domácnosti 0,00 0,02 0,00 0,07 0,95 0,88 

1

0,14 

Věk respondenta 0,00 0,00 0,04 0,86 0,39 0,93 

1

0,07 

Závislá proměnná: Škála NEP -průměr     

 

 

V tabulce číslo 6 je znázorněn hlavní výstup z vícenásobné regresní analýzy, 

vlivy jednotlivých socioekonomických vlastností respondentů se ukázaly jako velmi 

slabé, podobně slabé závislosti se ukázaly i v dílčích tabulkách při analýze jednotlivých 

poloţek a NEP škály. Jediné signifikantní vlivy má gender, kdy ţeny sniţují průměr 

NEP škály o 0,12 a vyšší vzdělání naopak zvyšuje průměr NEP škály. Počet členů 

v domácnosti, věk respondenta ani přírodovědné vzdělání nemají vliv na názory 

zaznamenané ve škále Nového ekologického paradigma, podobně je minimální vliv 

příjmu domácnosti.  

Při pohledu na vícenásobnou regresní analýzu skupiny odborníků získáváme 

více vysvětleného rozptylu závislé proměnné (12%), ale do analýzy vstupoval data od 

pouze 83 respondentů. Přesto jenom pro orientaci zde ukáţu výsledek regresní analýzy 

pro oborníky.  

V tabulce číslo 7 je vidět, ţe ţádný ze socioekonomických proměnných 

nevysvětluje dobře závislou proměnnou škálu NEP, největší vliv ze sledovaných 

vysvětlujících proměnných má gender, ţeny zaměstnané v SZÚ měly niţší skóre NEP 
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škály o 0,26 bodu, coţ je větší vliv neţ u laiků. Při pohledu na beta ukazuje se znatelný 

vliv absolvování vysoké školy a středního příjmu, obě tyto kategorie sniţují hodnotu na 

škále NEPu, takţe tito respondenti mají bliţší vztah k ţivotnímu prostředí. 

 

Tabulka č. 7: Lineární regresní 

analýza I při použití 

socioekonomických 

proměnných- odborníci 
Nestandardizované 

koeficienty 

Standardizované 

koeficienty 

t 

H
la

d
in

a 

v
ý

zn
am

n
o

st
i 

 

  

  B σ Beta Tolerance VIF 

Konstanta 2,67 0,34 

 

7,77 0,00 

  Ţena 
-0,26 0,11 -0,28 -2,28 0,03 0,81 1,23 

Přírodovědné vzdělání 
-0,09 0,15 -0,07 -0,60 0,55 0,82 1,22 

Příjem od 16-30 000Kč 
-0,14 0,25 -0,15 -0,58 0,56 0,19 5,30 

Příjem 30-45 000Kč 
-0,04 0,25 -0,05 -0,17 0,87 0,16 6,27 

Příjem 45000Kč a více 
0,03 0,26 0,03 0,13 0,90 0,22 4,53 

Vysoká škola 
-0,16 0,12 -0,16 -1,29 0,20 0,78 1,28 

Členů domácnosti 
-0,03 0,05 -0,07 -0,54 0,59 0,80 1,25 

Věk respondenta 
0,00 0,00 0,06 0,52 0,60 0,88 1,13 

Závislá proměnné: Škála NEP - průměr  

 

Druhý model pro obě skupiny je sestaven ze škál různých pohledů na ţivotní 

prostředí, konkrétně je to škála nebezpečí pro ţivotní prostředí způsobného lidstvem, 

škála odborných znalostí o přírodě a zdraví a typologie podle Inglehartovy teorie 

postmaterialismu, kterou jsem překódovala do dvou dichotomických proměnných. 

Tento model je pro vysvětlení rozptylu průměrové NEP škály výrazně lepší. Ve skupině 

laiků vysvětluje 26% a u odborníků dokonce 39% rozptylu závislé proměnné. Hodnoty 

a postoje vysvětlují vztah k přírodě lépe neţ socioekonomické charakteristiky jedince. 
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Z tabulky lineární regresní analýzy číslo 8 lze vyčíst, ţe nejvíce vztah 

k ţivotnímu prostředí (skóre NEP škály) ovlivňuje výsledek škály nebezpečí, vyšší 

skóre škály nebezpečí znamená vyšší skóre i u ve škále NEP.  

Tabulka č. 8 : Lineární 

regresní analýza II při 

použití postojových 

proměnných- laici 
Nestandardizované 

koeficienty 

Standardizované 

koeficienty 

t 

H
la

d
in

a 

v
ý

zn
am

n
o

st
i 

 

  

  B σ Beta Tolerance VIF 

Konstanta 1,37 0,13 

 

10,44 0,00 

  Inglehart- smíšení -0,10 0,08 -0,10 -1,29 0,20 0,25 4,07 

Inglehart -

postmaterialisti -0,20 0,08 -0,19 -2,46 0,01 0,24 4,12 

Škála nebezpečí 0,40 0,03 0,47 11,87 0,00 0,92 1,09 

Škála znalosti 0,01 0,01 0,03 0,77 0,44 0,94 1,07 

Škála šetření ŢP 0,01 0,01 0,07 1,64 0,10 0,90 1,11 

Závislá proměnná (vysvětlovaná): Škála NEP - průměr 

 

Velký vliv má také, zda byli respondenti zařazeni do skupiny postmaterialistů 

podle Ingleharta, postmaterialisté mají niţší skóre NEP o 0,2 bodu. Škálu způsobů, jak 

lidé šetří ţivotní prostředí je sice na dobré hladině významnosti dílčího t-testu, ale 

v důsledku ovlivňuje výsledek jen 0,01 body, coţ je velmi málo.  

Tabulka č. 9 : Lineární 

regresní analýza II při 

použití postojových 

proměnných- odborníci 
Nestandardizované 

koeficienty 

Standardizované 

koeficienty 

t H
la

d
in

a 
v
ý

zn
am

n
o

st
i 

 

  

  B σ Beta Tolerance VIF 

Konstanta 1,45 0,35   4,11 0,00     

Inglehart- smíšení -0,47 0,27 -0,50 -1,74 0,09 0,08 12,29 

Inglehart -postmaterialisti -0,47 0,27 -0,50 -1,74 0,09 0,08 12,35 

Škála nebezpečí 0,43 0,06 0,56 6,69 0,00 0,95 1,06 

Škála znalosti 0,05 0,03 0,12 1,51 0,13 0,98 1,02 

Škála šetření ŢP 0,01 0,01 0,08 0,90 0,37 0,93 1,07 

Závislá proměnná (vysvětlovaná): Škála NEP - průměr 

 

V této tabulce (č. 9) pro zaměstnance SZÚ je ještě jasnější závislost mezi 

škálami postojů k ţivotnímu prostředí a škálou NEP, všechna kritéria vlivu jsou na 

dobré hladině významnosti dílčích t-testů, kromě škály šetření ţivotního prostředí, které 

ale stejně není postojové, ale spíše o chování respondentů. Největší vliv má 
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Inglehartova typologie, která sniţuje skóre NEP škály, ale ve skupině materialistů jsou 

pouze 2 respondenti se SZÚ Praha, takţe to nemá takový význam. Velký vliv má škála 

vnímaní nebezpečí z lidské činnosti, mimo jiné to můţe být způsobeno i tím, ţe 

jednotlivé poloţky škály nebezpečí jsou si částečně podobné s poloţkami NEP škály. 

Poměrně malý vliv na skóre NEP škály má výsledek škály znalostí o ţivotním prostředí 

a zdraví.  

Všechny čtyři lineární regresní analýzy se dají shrnout tak, ţe socioekonomické 

charakteristiky mají poměrně malý vliv na vztah lidí k ţivotnímu prostředí a to jak u 

odborníků tak laiků, coţ je vidět v tabulce číslo 10. 

Tabulka č. 10: Vysvětlení rozptylu NEP škály modely  

  

Socioekonomické 

charakteristiky 

Postoje k ţivotnímu 

prostředí 

Obecná populace 5% 26% 

Zaměstnanci SZÚ 12 39% 
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4.8 Skutečné a deklarované chování k životnímu 

prostředí 

V následující části mé práce se budu zabývat těmi částmi dotazníku, kde byli 

respondenti dotazováni na skutečné nebo potencionální chování. Všechny otázky se 

vztahovaly na způsoby chování obecně přijímané jako šetrného k ţivotnímu prostředí. 

Ne příliš se zabývám skutečnou uţitečností, jako například, ţe ve skutečnosti je 

ekologicky šetrnější nesvítit v domácnosti vůbec neţ pouţívat na svícení úsporné 

ţárovky. Předpokládám, ţe lidé si chtějí zachovat svůj ţivotní standard, tedy výroky se 

vztahují k chování šetrnému k přírodě, které ale nijak významně nesniţuje ţivotní 

úroveň, jako by bylo například právě ţít od západu do východu slunce potmě.  

V dotazníku jsem nemohla postihnout všechny moţné způsoby, jak lidé úmyslně 

nebo jako nezamýšlený důsledek svého jednání pomáhají zachovat ţivotní prostředí. 

Zaměřila jsem na pečlivost třídění odpadu a dalších šest dotazů na jednání šetrné 

k ţivotnímu prostředí, respondenti měli vztáhnout své skutečné chování k poslednímu 

měsíci, cílem bylo alespoň trochu omezit autostylizaci k větším ochráncům přírody. 

Poslední analyzovanou baterií výroků je míra ochoty finančně se obětovat ve prospěch 

přírody, přesněji ochota platit vyšší ceny nebo sníţení příjmu vţdy v řádu procent. 

4.9 Pečlivost třídění odpadu a odnos do speciálních 

popelnic 

Třídění odpadu a odnos do speciálních popelnic patří k nejrozšířenějším 

způsobům šetření ţivotního prostředí v České republice, proto se otázka na něj stala 

součástí mého dotazníku. Respondenti měli vybrat z pěti výroků, které nejlépe vystihují 

jejich chování během posledního měsíce. Pro výroky v rozsahu rozvitého souvětí jsem 

se rozhodla kvůli omezení stylizace respondentů. 
20

Smyslem bylo dotázat se, na jaké 

všechny sloţky třídí odpad, zda jen doma, v zaměstnání nebo opravdu vţdy. Během 

analýzy budu poţívat zkrácené názvy výroků pro jasné označení doplněné písmenem 

pro jednotlivý výrok. 

                                                           
20

  Plné znění nabízených výroků:a)Třídím odpad na všechny sloţky (plastové láhve, papír, tetrapak kartony, sklo, 

baterie…), ať jsem doma, v práci nebo na cestách. Koše na směsný odpad potřebuji jen výjimečně. b)Třídím pečlivě 

skoro vţdy na všechny sloţky (plastové láhve, papír, tetrapak kartony a sklo), ale hlavně doma v občas v práci. c) 

Odpad třídím spíše jen občas a to hlavně odpad z domácnosti. Dělím do popelnic hlavně plastové láhve, sklo a občas i 

papír. Např. kelímky od jogurtu a obaly od mléka házím do směsného odpadu. d)Odpad třídím pouze výjimečně, 

pouze pokud je to nutné, ne kvůli šetrnosti k přírodě. e) Odpad nikdy netřídím. Pouţívám pouze popelnici na směsný 

odpad. 
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Základní přehled výsledků při srovnání skupin laiků a odborníků je znázorněn 

v grafu. Za předpokladu, ţe třídit odpad je správné, tak se něco hůře k ţivotnímu 

prostředí chovají zaměstnanci SZÚ. I kdyţ celkově jsou rozdíly mezi oběma skupinami 

minimální. Pětina dotázaných Praţanů a Středočechů se zařadila do kategorie „a) 

Třídím vţdy a vše“, coţ je pozitivní výsledek, pokud skutečně odpovídá realitě. 

Dotázaných, kteří šetří jen výjimečně nebo nikdy, je celkem 4-6%, coţ je velice 

pozitivní výsledek, dokazuje to, jak široce je v ČR třídění odpadu rozšířené.  

Zde se tedy nepotvrdila moje základní hypotéza, ţe odborníci se chovají 

k přírodě šetrněji, pravděpodobně na pečlivost třídění odpadu má vliv tolik činitelů, jako 

dostupnost popelnic na tříděný odpad nebo prostor v domácnosti na tříděný odpad. Ani 

z analýzy dat za obě skupiny se mi nepodařila odhalit ţádná výraznější souvislost ani se 

škálami postojů k přírodě ani se socioekonomickými ukazateli. Určitá tendence je u lidí 

s vyšším vzděláním a podobně tak u lidí, kteří dosáhli lepšího skóre na škále znalostí 

poctivěji třídit odpad, tato tendence se ale neukazuje při porovnání s odbornou 

skupinou.  

 

4.10 Šetření přírodních zdrojů 

Baterie výroků v dotazníku byla také věnována způsobům, kterými se 

respondenti snaţí šetřit přírodní zdroje, opět se měly odpovědi vztahovat k chování 

během posledního měsíce. Vybrala jsem šest činností, které mohou lidé vykonávat, aniţ 
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by je zásadně omezily časově nebo jim sníţily ţivotní standardy
21

. Základní přehled je v 

grafu, kde je i srovnání obou skupin.  

 

Mezi skupinami odborníků a laiků nejsou v jednotlivých kritériích šetření 

přírodních zdrojů velké rozdíly, obě skupiny se chovají velice podobně nebo alespoň tak 

své chování deklarují. Jako nejrozšířenější způsob šetření ţivotního prostředí bylo u 

laiků pití vody z kohoutku (ne balené vody kupované v láhvích) a mezi odborníky 

pravidelné cestování městskou hromadnou dopravou. Otázkou je, do jaké míry tyto 

činnosti vykonávají právě kvůli šetření zdrojů a jestli to spíše není ekonomická potřeba. 

Cestování MHD je v Praze rozšířené hlavně kvůli rychlosti a relativně nízkým 

nákladům v porovnání s cestování vlastním automobilem. Při pohledu na graf jako celek 

je patrné, ţe odborníci dosahují většinou niţších četností u odpovědi rozhodně ano, ale 

po přičtení odpovědi spíše ano dosahují vyšších procent neţ laici, kromě kategorie 

nakupování lokáních potravin, která má celkově velmi málo zastánců v obou skupinách. 

Můţe to být způsobeno tím, ţe si odborníci více připouštějí fakt, ţe odpověď „rozhodně 

ano“ znamená vţdy a přiznávají si, ţe občas třeba pouţijí klasickou igelitovou tašku 

nebo ţárovky v domácnosti nejsou jen úsporné. V součtu obou kladných odpovědí 

                                                           
21 Plné znění nabízených činností: a) Na psaní pouţívám recyklovaný (šedivý) papír nebo jinak výrazně šetřím 

papírem. b) Pouţívám tašky na více pouţití nebo z ekologicky šetrných materiálů, místo jednorázových igelitových 

tašek. c) Pravidelně cestuji hromadnou dopravou, abych neplýtval(a) benzín. d) Pouţíváme doma převáţně úsporné 

ţárovky.e) Kupuji hlavně potraviny dováţená na krátkou vzdálenost, aby se spotřebovalo méně energií na jejich 

dopravu. f) Piji převáţně vodu z kohoutku, balenou vodu v plastových láhvích skoro nekupuji. 
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nejvyššího skóre dosáhlo šetření zdrojů jako pití vody z kohoutku, skoro polovina 

respondentů dokonce rozhodně souhlasila.  

Podobně jako u otázky na pečlivost třídění odpadu, ani zde se mi nepodařilo 

nalézt výrazné souvislosti s dalšími proměnnými. Z analýzy vyšly pouze určité dílčí 

souvislosti, jako ţe muţi kupují více lokální potraviny, ţeny zaměstnané v SZÚ výrazně 

více (rozhodně souhlasí:ţen 27%, muţů 9%) pouţívají tašky na více pouţití a poslední 

vcelku logické zjištění, ţe bohatí lidé (s průměrným měsíčním příjmem nad 46 000Kč) 

cestují méně MHD.  

V těchto bateriích otázek zaměřených na skutečné chování respondentů směrem 

k šetření přírodních zdrojů se ukázala jen velmi malá souvislost s postoji k ţivotnímu 

prostředí. Přesněji se neprojevila závislost mezi hodnotami škál vzniklými z právě 

postojových otázek v dotazníku, jako je nebezpečí způsobené lidskou činností, Nové 

ekologické paradigma nebo i typologie z Inglehartovy teorie postmaterialismu.  

4.11 Ochota obětovat se pro lepší životní prostředí 

Baterie výroků o ochotě k obětem kvůli zlepšení ţivotního prostředí byla pouţita 

i v projektu ISSP 2000, jejím východiskem jsou ale dvě poloţky dotazníku Inglehartova 

Světového výzkumu hodnot [Soukup 2001:20]. Tato baterii v dotazníku  i přes zrádnost 

a nebezpečí stylizace respondentů byla věnována hypotetickému chování, konkrétně jak 

dalece jsou respondenti ochotni obětovat se, pokud by měli jistotu, ţe to pomůţe 

přírodě. Jednalo se vţdy o zvýšení cen do 10%, mít niţší příjem o 10%, nebo zda by 

byli ochotni přijmout celkové sníţení ţivotní úrovně. V této baterii jsem opět sice 

vycházela z otázek z projektu ISSP 2000, ale upravila jsem je, v původní verzi byla 

dotazována ochota platit mnohem vyšší ceny, daně a přijmutí sníţení ţivotní úrovně. Ve 

svém šetření jsem byla více konkrétní.
22

 Respondenti se vyjadřovali na škále od velmi 

ochoten, spíše ochoten, spíše neochoten, velmi neochoten. V nabídce byla také moţnost 

„neumím vybrat“. 

Při pohledu na graf číslo 14 lze rozpoznat znatelnou tendenci pro větší finanční 

oběť pro pomoc přírodě u skupiny odborníků. U všech tří kategorií k ochotě platit vyšší 

ceny (výroky a) b), c) je více neţ 50% ochota, zatímco u laiků je ochota platit o 10% 

                                                           
22

 Celé znění nabízených výroků:a)Platit do 10% vyšší ceny za energie (plyn, elektřina, benzín). b)Platit vyšší ceny 

za spotřební elektroniku (TV, lednice, myčka) asi o 10%. c) Platit vyšší cenu za potraviny v řádu %. d) Mít niţší 

příjem (do 10%). e) Přijmout celkové sníţení ţivotní úrovně.  
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více za energie pro součtu obou kladných druhů odpovědí 24%. Překvapivě získalo 

niţší podporu sníţení příjmu o 10% neţ celkové sníţení ţivotní úrovně a to u obou 

skupin, velmi neochotných ke sníţení příjmu je dokonce 61% z laiků a 50% 

z odborníků. Naopak největší podporu získala potencionální „ekologická daň“ na 

spotřební zboţí, moţná proto, ţe zboţí jako lednice či televize se nekupuje pravidelně, 

takţe by to v důsledku neznamenalo takový zásah do rodinného rozpočtu. Celkově tedy 

jsou lidé méně ochotní si nechat plošně sníţit příjem, přijatelnější je pro ně dílčí zvýšení 

cen u různého typu komodit.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) Platit o 10% více za energie

b) Platit více o 10% za spotřební zboží

c) Platit o 10% více za potraviny

d) Nižší příjem o 10%

e) Snížení životní úrovně.
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Graf č. 14

 

Výsledek této skupiny výroků byl do značné míry překvapivý, v otázkách 

směřujících na konkrétní chování k ochraně ţivotního prostředí odborníci neodpovídali 

výrazně pro ekologicky, ale v této ochotě se o je rozdíl vůči obecné populaci znatelný.  
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Velmi silná se ukázala vazba s typologií postmaterialismu, materialisté jsou méně 

ochotni se obětovat neţ postmaterialisté. U obecné populace je tato tendence znatelná u 

všech pěti kritérií ochoty. U odborné skupiny rozdíl není tak znatelný, zde se v reálu 

jedná o dělení pouze mezi smíšenými a postmaterialisty, protoţe mezi zaměstnanci SZÚ 

jsou pouze dva materialisté. V grafu je to uvedeno na příkladu ochoty přijmout celkové 

sníţení ţivotní úrovně. Z něj je jasná výše popsaná tendence větší ochoty 

postmaterialistů ke sníţení příjmu, pokud by to skutečně pomohlo přírodě. Podobné 

výsledky jsou i u ostatních kategorií ochoty k oběti.  
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo odhalit rozdíly v environmentálních postojích a 

chování obecné populace a odborníků ze SZÚ. V sociologii, i v české, je problematika 

ţivotního prostředí pravidelně zkoumána, ale konkrétně provázanost s odborným 

vzděláním byla v České republice dosud opomíjena. V závěru jsem se pokusila 

odpovědět na otázku z názvu práce: Dokáţí odborníci lépe naslouchat přírodě?  

Statistickou analýzou nebyly prokázány významné rozdíly mezi oběma 

skupinami respondentů v souhrnných charakteristikách, většina odpovědí na otázky byla 

mírně vychýlena pro jednu ze skupin. Ukázalo se, ţe to všechno, co mají odborníci 

společného s lidmi bez vzdělání v přírodních vědách, je více určující pro postoje i 

chování k přírodě. Podařilo se mi potvrdit základní hypotézu, ţe odborníci mají hlubší 

znalosti o ţivotním prostředí a péči o zdraví, to ale nepředznamenalo ţádné výrazné 

odlišnosti v postojích ani v chování šetrnému k ţivotnímu prostředí, dokonce odborníci 

provádí méně činností, které vedou k šetření přírodních zdrojů, nebo to jsou alespoň 

více ochotni přiznat v dotazníku.  

Vztah k ţivotnímu prostředí byl měřen pomocí konceptu Nového ekologického 

paradigmatu, díky regresní analýze se ukázalo, ţe socioekonomické charakteristiky 

nejsou skutečnými determinanty vztahu k ţivotnímu prostředí, pouze ţeny mají o něco 

vřelejší vztah k ţivotnímu prostředí. Lépe vztah k přírodě vysvětlovaly různé postoje 

jako míra postmaterialistického smýšlení. Z Inglehartovy typologie postmaterialismu se 

ukázalo, ţe v tomto šetření mnohem více Praţanů a Středočechů patří do kategorie 

smíšené nebo i dokonce postmaterialistů, neţ v jiných šetřeních. Zajímavé výsledky 

poskytly výroky týkající se hodnocení míry nebezpečí pro ţivotní prostředí plynoucí 

z lidské činnosti, odborníci se méně obávali většiny nebezpečí a skoro ţádné neoznačili 

nejvyšším stupněm-mimořádně nebezpečné. To lze interpretovat, ţe mají pocit, ţe 

příroda není v přímém ohroţení a je o ni dobře postaráno.  

Na poloţenou otázku, zda odborníci lépe naslouchají přírodě, nelze jednoznačně 

odpovědět, moţná i ano, ale pokud jí naslouchají, tak se k ní přesto lépe nechovají, i 

kdyţ by se pro ni byli ochotni více obětovat. Dobrou vůli tedy mají, coţ je příslib do 

budoucna.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1:Rozložení správných odpovědí na znalostní výroky (tabulka) 

   

  Obecná populace  

Zaměstnanci 

SZÚ  

a)Antibiotika dokáţou zahubit pouze bakterie, ne viry 71% 95% 

b)Lidé se vyvinuli z niţších ţivočišných druhů 87% 88% 

c)Ať se člověk setká s jakoukoliv radioaktivitou, určitě 

zemře na následky ozáření 88% 96% 

d)Skleníkový efekt je způsoben dírou v zemské 

atmosféře 58% 81% 

e)I kdyţ je uhlí, ropa a zemní plyn spalována v 

moderních továrnách a automobilech, dochází ke 

skleníkovému efektu 86% 93% 

f)Pokoţce namazané krémem nehrozí rakovina 97% 99% 

g) Balená voda je vţdy zdravější neţ z kohoutku 96% 100% 

h)Kvalita ovzduší v ČR se zlepšuje 43% 48% 

i) Bionafta se vyrábí z řepky olejky 83% 85% 

j)Bioprodukty jsou chemicky ošetřovány pouze v 

nočních hodinách 97% 88% 

k) Projekt zelená úsporám se vztahuje i na panelové 

domy 82% 81% 

 

Příloha č. 2: Histogram pro rozložení škály průměrných odpovědí NEP – obecná 

populace (graf) 
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Příloha č. 3: Histogram pro rozložení škály průměrných odpovědí NEP – 

zaměstnanci SZÚ (graf) 

 

Příloha č. 4: Socioekonomické charakteristiky respondentů obou skupin 

   

Obecná populace Zaměstnanci SZÚ 

Četnost 

Sloupcové 

% Četnost 

Sloupcová 

% 

Průměrný příjem 

domácnosti 
do 16 000Kč 32 7% 4 5% 

 16 001 aţ 30000Kč 138 30% 25 30% 

30001 aţ 45 000Kč 163 35% 38 46% 

 více neţ 45 000Kč 130 28% 16 19% 

Gender Muţ 247 47% 32 31% 

Ţena 277 53% 71 69% 

Věkové 

kategorie 
18 - 27let 106 20% 5 5% 

28 -35 let 157 30% 12 12% 

36 - 45 let 111 21% 19 18% 

46 - 55 let 84 16% 39 38% 

56 a více let 65 12% 28 27% 

Vzdělání Bez maturity 70 13% 0 0% 

Střední s maturitou 248 47% 29 28% 

Ukončené vysoké 206 39% 74 72% 
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Příloha č.5: Dotazník pro výzkum „Dokáží odborníci lépe naslouchat přírodě?“ 

(tabulky) 

1. Jak hodnotíme stav životního prostředí v okolí Vašeho bydliště? 
(Zaškrtněte jednu odpověď.) 

a)velmi dobrý 

b) spíše dobrý 

c) spíše špatný 

d) rozhodně špatný 
e) nedokážu posoudit 
 
 
2. Do jaké míry souhlasíte jednotlivými výroky. V každém 
řádku zaškrtněte jednu odpověď.  
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1. Blížíme se k limitu počtu lidí, které dokáže Země uživit.           

2. Lidé mají právo upravovat přírodu tak, aby vyhovovala 
jejich potřebám. 

          

3. Když lidé zasahují do přírody, často způsobují 
katastrofální důsledky. 

          

4. Lidská vynalézavost zajistí, že se Země nestane 
neobyvatelnou. 

          

5. Lidstvo často zneužívá životní prostředí.           

6. Země má hojnost přírodních zdrojů, my se je pouze 
musíme naučit správně využívat. 

          

7. Rostliny a živočichové mají stejné právo na život jako 
lidé. 

          

8. Rovnováha přírody je dostatečně silná na to, aby se 
dokázala vypořádat s vlivem moderního průmyslového 
světa.  

          

9. I přes všechny naše schopnosti a vynálezy lidstvo stále 
podléhá přírodním zákonům. 

          

10. Tak zvaná "ekologická krize" hrozící lidstvu ve 
skutečnosti jen strašení lidí.           

11. Země je jako vesmírná loď, má omezený prostor i 
množství zdrojů.           

12. Lidstvu je předurčeno vládnout zbytku přírody.           

13. Rovnováha v přírodě je velmi křehká a snadno může být 
rozvrácena.           

14. Lidstvo je schopné naučit se dost, aby pochopilo 
fungování přírody a pak ji zcela ovládlo.           

15. Pokud se nezmění naše chování k životnímu prostředí, 
tak brzy nastane kolaps celého ekosystému.            
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3. Pokud jde o ochranu životního prostředí, jak se následující 
instituce v ČR starají o životní prostředí ve
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a)vláda  1 2  3  4  

b) Ministerstvo životního prostředí  1  2  3  4 

c) Parlament (zákony)  1  2  3  4 

d) Magistrát hlavního města Prahy   1  2  3  4 

e) ekologické organizace   1  2  3  4 

 

4. Rozhodněte, zda následující tvrzení jsou podle Vás pravdivá:  
 

pravda  není to 
pravda  

a) Antibiotika dokážou zahubit pouze bakterie, ne viry.  1 2 

b) Lidé se vyvinuli z nižších živočišných druhů.  1 2 

c) Ať se člověk setká s jakoukoliv radioaktivitou, určitě zemře na následky 
ozáření.  

1 2 

d) Skleníkový efekt je způsoben dírou v zemské atmosféře.  1 2 

e) I když je uhlí, ropa a zemní plyn spalována v moderních továrnách a 
automobilech, dochází ke skleníkovému efektu.  

1 2 

f) Pokud se pokožka namaže krémem s vysokým ochranným faktorem, 
člověk může být na slunci jakoukoliv dobu a vůbec nehrozí riziko rakoviny 
kůže.  

1 2 

g) Balená voda je vždy zdravější než voda z kohoutku. 1 2 

h) Kvalita ovzduší v ČR se stále zlepšuje. 1 2 

i) Bionafta se vyrábí z řepky olejky 1 2 

j) Bioprodukty jsou chemicky ošetřovány pouze v nočních hodinách 1 2 

k) Projekt Zelená úsporám se vztahuje i na panelové domy 1 2 

 

5. Hodně se dnes hovoří o tom, k jakým cílům by měla naše společnost směřovat v nejbližších 
10 letech. Zde jsou uvedeny některé z cílů, jimž různí lidé dávají přednost. Kdybyste si 
musel(a) vybrat, který z cílů byste označil(a) za nejdůležitější a 2. nejdůležitější.  

(V každém sloupci označte jedno odpověď)  
První 
výběr  

Druhý 
výběr  

a) Dosáhnout ekonomického růstu celé společnosti 1 2 

b) Dát lidem větší možnost hovořit do důležitých státních záležitostí 1 2 

c) Bojovat proti růstu cen 1 2 

d) Směřovat ke společnosti, ve které mají myšlenky větší hodnotu než peníze 1 2 
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6. Obecně, domníváte se, že znečištění ovzduší způsobované automobily je pro životní 
prostředí … 
Vyznačte jednu odpověď 
 
1) Mimořádně nebezpečné  
2) Velmi nebezpečné 
3) Trochu nebezpečné 
4) Nepříliš nebezpečné 
5) Vůbec není nebezpečné 
8) Neumím vybrat 
 

7. Obecně, domníváte se, že znečištění ovzduší způsobované průmyslem je pro životní 
prostředí … 
Vyznačte jednu odpověď.  

 1) Mimořádně nebezpečné  
 2) Velmi nebezpečné 
 3) Trochu nebezpečné 
 4) Nepříliš nebezpečné 
 5) Vůbec není nebezpečné 
 8) Neumím vybrat 

 

8. Domníváte se, že pesticidy a chemická hnojiva, používané v zemědělství jsou pro životní 

prostředí. Vyznačte jednu odpověď.  

 
 1) Mimořádně nebezpečné  
 2) Velmi nebezpečné 
 3) Trochu nebezpečné 
 4) Nepříliš nebezpečné 
 5) Vůbec nejsou nebezpečné 
 8) Neumím vybrat 

 

9. Domníváte se, že znečišťování řek, jezer a potoků v České republice je pro životní prostředí 
…  
. Vyznačte jednu odpověď.  

 1) Mimořádně nebezpečné  
 2) Velmi nebezpečné 
 3) Trochu nebezpečné 
 4) Nepříliš nebezpečné 
 5) Vůbec není nebezpečné 
 8) Neumím vybrat 

 

10. Domníváte se, že zvýšení průměrných teplot na Zemi, které může být způsobené 
“skleníkovým efektem” je pro životní prostředí …. Vyznačte jednu odpověď.  

 1) Mimořádně nebezpečné  
 2) Velmi nebezpečné 
 3) Trochu nebezpečné 
 4) Nepříliš nebezpečné 
 5) Vůbec není nebezpečné 
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 8) Neumím vybrat 
11. Domníváte se, že genetické upravování určitých druhů plodin je pro životní prostředí … . 
Vyznačte jednu odpověď.   
 1) Mimořádně nebezpečné  
 2) Velmi nebezpečné 
 3) Trochu nebezpečné 
 4) Nepříliš nebezpečné 
 5) Vůbec není nebezpečné 
 8) Neumím vybrat 
 

12. Jedním z rozšířených způsobů šetření životního prostředí je třídění odpadu a odnos do 

speciálních popelnic. Který z následujících výroků nejlépe vystihuje Vaše chování během 

POSLEDNÍHO MĚSÍCE? (Vyberte jednu odpověď) 

a) 
 Třídím odpad na všechny složky (plastové láhve, papír, tetrapak kartony, sklo, baterie...), ať jsem 
doma, v práci nebo na cestách. Koše na směsný odpad potřebuji jen výjimečně.  

b) 
Třídím pečlivě skoro vždy na všechny složky (plastové láhve, papír, tetrapak kartony a sklo), ale 
hlavně doma v občas v práci.  

c) 
 Odpad třídím spíše jen občas a to hlavně odpad z domácnosti. Dělím do popelnic hlavně plastové 
láhve, sklo a občas i papír. Např. kelímky od jogurtu a obaly od mléka házíme do směsného odpadu.  

d) 
 Odpad třídíme pouze výjimečně, pouze pokud je to nutné, ne kvůli šetrnosti k přírodě.   

e) 
 Odpad nikdy netřídím. Používám pouze popelnici na směsný odpad.  

  

 13. Snažíte se šetřit přírodní zdroje nějakým z následujících způsobů, tato otázka se opět 

vztahuje k Vašemu chování během posledního měsíce: (V každém řádku zaškrtněte jednu 

odpověď)  
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a) Na psaní používám recyklovaný (šedivý) papír nebo jinak 
výrazně šetřím papírem. 

   

b) Používám tašky na více použití nebo z ekologicky šetrných 
materiálů, místo jednorázových igelitových tašek. 

   

c) Pravidelně cestuji hromadnou dopravou, abych neplýtval(a) 
benzín. 

   

d) Používáme doma převážně úsporné žárovky.    

e) Kupuji hlavně potraviny dovážená na krátkou vzdálenost, aby se 
spotřebovalo méně energií na jejich dopravu.  

   

f) Piji převážně vodu z kohoutku, balenou vodu v plastových 
láhvích skoro nekupuji. 
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14. Jak dalece jste Vy osobně ochoten (tna) se obětovat, pokud byste měl(a) jistotu, že to 

skutečně pomůže přírodě. (V každém řádku vyznačte jednu odpověď.).  

1) Velmi ochoten/ochotna 
2) Spíše ochoten/ochotna 
3) Spíše neochoten/neochotna 
4) Velmi neochoten/neochotna 
88) Neumím vybrat  
 

    1 2 3 4 88 

a) Platit do 10% vyšší ceny za energie (plyn, elektřina, 

benzín). 

     

b) Platit vyšší ceny za spotřební elektroniku (TV, lednička, 

myčka) asi o 10%.  

     

c) Platit vyšší cenu za potraviny v řádu %.      

d) Mít nižší příjem (do 10%).      

e) Přijmout celkové snížení životní úrovně.      

 

15. Vystudoval(a) (studujete) školu s přírodovědným zaměřením, tedy  obory lékařství, 

chemie  nebo biologie?  

a) ano 

b) ano, ne mám jiné zaměření 

 

16. V jakém roce jste se narodil/a? (vypište na linku) _____________ 

17. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené školní vzdělání? 
(Zaškrtněte jednu možnost)  
 1) Neúplné základní 

 2) Základní 

 3) Vyučení 

 4) Střední bez maturity 

 5) Střední s maturitou 

 6) Ukončené vysokoškolské 

 

18. Kolik členů, včetně Vás, má celkem Vaše domácnost? Domácností rozumíme jedince 

bydlící v jednom bytě či rodinném domku, kteří společně hospodaří.                     (Zaškrtněte 

jednu možnost) 

1 2 3 4 5 6 více 

 
19. Jaký je průměrný čistý příjem celé Vaší domácnosti za měsíc? 
 (Zaškrtněte jednu možnost)  
 1) do 16 000Kč  

 2) od 16 001 do 30 000 Kč  

3) od 30 0014Kč do 45 000Kč 
 4) více než 45 000 Kč  

 8) nevím, nechci odpovědět 
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20. Jaký je Váš rodinný stav?   (Zaškrtněte jednu možnost)  

 1) Ženatý, vdaná  

 2) Vdova, vdovec 

 3) Rozvedený, rozvedená 

 4) Ženatý, vdaná - žijící odděleně 

 5) Svobodný(á) 

 
21. Jste: 
1) Muž 

2) Žena 
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Projekt bakalářské práce 

 

předpokládaný termín dokončení: letní semestr 2009/10 

 

1.Předpokládaný název práce 

Environmentální chování a postoje lidí v souvislosti s odbornými znalostmi o 

zdraví a životním prostředím 
 

2. Úvod-námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému.  

Ve své bakalářské práci bych se chtěla věnovat environmentální problematice a chtěla bych se podrobněji 

zaměřit na to, zda faktické znalosti o ţivotním prostředí a zdraví ovlivňují vztah lidí k přírodě a co 

skutečně dělají pro její ochranu.  

Hlavním přínosem toho zjištění by mělo být ověření, zda mají smysl osvětové programy a konkrétně 

právě o ochraně ţivotního prostředí. V sociologii, i v české, je problematika ţivotního prostředí 

pravidelně zkoumána, nejrozšířenější je mezinárodní projekt ISSP Ţivotní prostředí, poslední proběhl ale 

uţ v roce 2001, z této ověřené metody budu vycházet i ve své práci.  

 

3. Předpokládané metody zpracování a předběžnou strukturu práce.  

Jádrem mé práce by mělo být dotazníkové šetření na specifické cílové populaci, respondenty bych měla 

získat ze Státního zdravotního ústavu (Praha), zde je asi 500 zaměstnanců, kteří se zabývají ochranou 

veřejného zdraví a ţivotním prostředím. Názory těchto odborníků bych ráda porovnala s názory a postoji 

lidí z veřejnosti.  

Dotazník bude zaměřený na vztahy a postoje k ţivotnímu prostředí, druhá část by měla zjistit skutečné 

chování, které by mělo vést šetření ţivotního prostředí, dále bych se ráda zaměřila na další moţné aspekty 

ovlivňující vztah k přírodě. Důleţitou součástí bude dotazování několika otázkami na faktické znalosti 

vlivu člověka na ţivotní prostředí. Poslední část bude věnována socioekonomickým otázkám. Dotazníky 

pro odborníky i laickou veřejnosti budou totoţné. Data budou sbírána v elektronické podobě přes odeslání 

ţádost o vyplnění dotazníku na e-maily respondentů. Státní zdravotní ústav má přístupnou databázi e-

mailových adres.  

Bakalářská práce by se formálně měla skládat z teoretické a empirické (analytické) části. Teoretická část 

by měla vycházet ze studia dostupné literatury z oblasti  environmentalismu a měření hodnot a postojů 

v problematice ţivotního prostředí. V empirické části bych se chtěla zaměřit na kvantitativní sběr a 

analýzu dat z dotazníkového šetření na obou skupinách respondentů – odborníků a normální populace.  

Data budou podrobně staticky zpracována, jádrem budou srovnávání chování vůči ţivotnímu prostředí 

obou skupin respondentů. 

 

4. Očekávaná zjištění  

Cílem mé práce je rozšíření vědomostí o vlivu znalostí na postoje a chování. Podle mých představ by lidé 

s většími faktickými znalostmi (respondenti ze Státního zdravotního ústavu) měli mít bliţší vztah 

k přírodě a zároveň i provádět více činností k její ochraně. Díky způsobu dotazování by měla jít zjistit 

vliv všeobecného vzdělání a věku.  
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