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Abstrakt

Tato práce  se  věnuje vlivu místa  bydliště  na environmentální  postoje  a  především 

jejich  utváření.  V souvislosti  s  dalšími  faktory působícími  na  utváření  environmentálních 

postojů, jako je vliv rodiny, zkušenosti s přírodou a vliv sociálního prostředí, se pak snažím 

nalézt rozdíly v environmentálních postojích respondentek z vesnice a z města. Ve své práci 

jsem z tohoto důvodu provedla případovou studii environmentálních postojů a jejich utváření 

u respondentek z obce Hostouň a respondentek z hlavního města Prahy. V teoretické části se 

zabývám problematikou postojů jako takových i problematikou postojů environmentálních. 

Dále  se  věnuji  sociodemografickým  faktorům  a  především  místu  bydliště,  které  na 

environmentální postoje působí. Zabývám se také tím, jak se environmentální postoje měří a 

vymezuji  pojmy venkov a  město.  V empirické  části  je  provedena analýza celkem dvaceti 

polostrukturovaných rozhovorů – deset s respondentkami z vesnice a deset s respondentkami 

z města. Provedla jsem také došetřující dotazníkový výzkum s použitím standardizovaného 

dotazníku  NEP.  Cílem  výzkumu  bylo  určit,  jaké  existují  rozdíly  v  současných 

environmentálních postojích u respondentek z vesnice a z města, a zároveň zjistit,  jakou roli 

hraje místo bydliště, ve kterém jedinec vyrůstal, při utváření environmentálních postojů vedle 

dalších působících faktorů – vlivu rodiny, zkušeností s přírodou a vlivu sociálního prostředí.

Klíčová slova:

environmentální  postoje,  životní  prostředí,  příroda,  vesnice,  město,  rodina,  sociální 

prostředí, environmentální chování, NEP

5 z 133



Diplomová práce: Environmentální postoje na venkově a ve městě autorka: Bc. Marie Finnová

Abstract

This work explores the influence of place of residence on the environmental attitudes 

and  particularly  their  formation.  I  try  to  find  differences  in  environmental  attitudes 

of respondents from village and town in the context of other factors which have influence on 

formation of environmental attitudes. These factors are family environment, personal nature 

experience  or  impact  of  social  environment.  For  this  reason,  I  conducted  a  case  study 

of environmental attitudes and their formation process of the respondents from the village 

Hostouň and respondents from the Capital City of Prague. The theoretical part focuses  on 

attitudes in general and issues of environmental attitudes. It provides an overview of socio-

demographic  factors  which  do  affect  the  environmental  attitudes,  mainly  the  place 

of residence. I  also deal  with the measurement  of environmental  attitudes,  and define the 

terms  village  and  town. The  empirical  part  provides  analysis  of  twenty  semistructured 

interviews  –  ten  respondents  from the  village  and  ten  respondents  from the  city.  I  also 

conducted research using the additional standardized questionnaire NEP. The main objective 

was to identify existing differences in the current environmental attitudes of respondents from 

village  and  town.  I  also  try  to  establish  what  impact  the  place  of  residence  where  the 

respondent grew up has on the formation of environmental attitudes together with the other 

mentioned factors: family environment, personal nature experience and social environment.

Key words:

environmental attitudes, environment, nature, village, city, family, social environment, 

environmental behaviour, NEP
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 1 Úvod

V této práci se věnuji environmentálním postojům a jejich utváření ve dvou rozdílných 

typech prostředí – na venkově a ve městě. Postoje k životnímu prostředí a s nimi související 

chování jsou v centru pozornosti vědců již řadu let. Neustále se zvyšující počet zpráv o tom, 

že  životní  podmínky  na  Zemi  se  zhoršují,  znečišťuje  se  voda  a  ovzduší,  devastují  se 

ekosystémy, vyčerpávají  se neobnovitelné zdroje a dochází ke klimatickým změnám, totiž 

vědce nutí  zkoumat,  jaké environmentální postoje k takovému chování lidí  vedou. Změna 

postojů a chování k životnímu prostředí u široké veřejnosti je zároveň předpokladem i pro 

koncept tzv. trvale udržitelného rozvoje, který v současné době nabývá na významu.

Postoje jsou v rámci socializace, která je nejpodstatnější v období dětství a dospívání, 

ovlivňovány mnoha činiteli – rodinou, zážitky v přírodě, školním prostředím, přáteli i médii. 

Ze  sociodemografických  faktorů  působících  na  environmentální  postoje  se  pak  nejčastěji 

uplatňuje věk a vzdělání. Různé studie však také ukazují na výrazný vliv místa bydliště. Tyto 

studie  celkem konzistentně  ukazují,  že  městské  obyvatelstvo  má  lepší  vztah  k  životnímu 

prostředí než venkovské. I v našem prostředí pak panuje obecné mínění, že lidé z města se 

k přírodě chovají mnohem ohleduplněji a více se věnují ochraně životního prostředí. Právě 

tyto studie a tato úvaha mě pak vedla k napsání diplomové práce o rozdílech i společných 

rysech v environmentálních postojích na vesnici a ve městě.

Sama jsem vyrostla  na vesnici,  v domě se zahradou a  s  výhledem na pole a lesy. 

Troufám si říci, že k přírodě mám velmi úzký vztah a mé postoje k ní a životnímu prostředí 

jsou vysoce proenvironmentální.  Z tohoto důvodu mě výše zmíněná obecná domněnka, že 

městské obyvatelstvo je na tom se vztahem k životnímu prostředí lépe než to venkovské, 

překvapila. Ve své práci se proto snažím zjistit, jaké jsou environmentální postoje „vesničanů“ 

a „měšťáků“, jak se od sebe liší, a především, jaké jsou rozdíly v jejich utváření, tedy jak se 

vliv místa bydliště projevuje vedle ostatních působících faktorů.

I přesto, že se environmentální postoje v současné době nejvíce měří kvantitativním 

způsobem v dotazníkových škálách,  já  jsem při  hledání  odpovědí  na položené  výzkumné 

otázky zvolila  kvalitativní  strategii  sociologického  výzkumu.  Ve  své  práci  se  totiž  pouze 

nesnažím environmentální postoje změřit a porovnat ve dvou různých prostředích, nýbrž se 

zabývám  také  jejich  utvářením  a  zkoumám  související  vlivy,  které  na  ně  působí.  Jako 
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nejvhodnější způsob pro získání dat jsem proto zvolila rozhovory s respondentkami z vesnice 

a z města. Pro jejich analýzu jsem pak použila některé kroky zakotvené teorie. Ve své práci 

ale  také  využívám  standardizovaný  dotazník  NEP,  který  je  určen  pro  měření 

environmentálních postojů. Tento dotazník používám pouze jako nástroj k došetření rozdílů 

mezi současnými environmentálními postoji respondentek z vesnice a z města.

Samotná práce je rozdělena do pěti základních částí: úvod, teoretická část, empirická 

část, závěrečné shrnutí a diskuse a závěr. Součástí této diplomové práce je samozřejmě také 

seznam použité literatury a přílohy.

Teoretickou  část  tvoří  pět  kapitol.  Vzhledem  k  tomu,  že  tématem  práce  jsou 

environmentální  postoje  na  venkově  a  ve  městě,  postupně  se  v  teoretické  části  věnuji 

postojům,  jejich  utváření  a  změně.  Dále  se  pak  věnuji  environmentálním  postojům jako 

takovým,  uvádím  definice  environmentálních  postojů  a  vlivy,  které  na  ně  působí. 

Samostatnou podkapitolu tvoří i  rešerše studií,  které se zabývaly vlivem místa bydliště na 

environmentální postoje. V teoretické části dále definuji, co je to environmentální chování a 

jak s  environmentálními  postoji  souvisí.  V mé práci  také  kromě kvalitativních rozhovorů 

využívám  dotazník  NEP,  z  tohoto  důvodu  se  v  práci  věnuji  i  způsobům  měření 

environmentálních  postojů.  Velmi  podstatné  v  mé  práci  je  i  to,  jaká  je  v  dnešní  době  a 

především  v  českém  prostředí  charakteristika  vesnice  a  města.  Stručný  výklad  uvádím 

v závěru teoretické části práce.

Empirickou část jsem pak rozdělila do dvou základních kapitol. Nejprve popisuji svůj 

metodický postup, kde uvádím cíle svého výzkumu a výzkumné otázky. Popisuji zde také, jak 

probíhal vstup do terénu, jaká je charakteristika obce Hostouň a města Prahy, a samozřejmě 

uvádím základní charakteristiku zkoumaného vzorku. Objasňuji současně techniku sběru dat a 

jeho  průběh.  V druhé  části  se  pak  věnuji  samotné  analýze  získaných  dat.  V závěrečném 

shrnutí a diskusi pak předkládám výsledky výzkumného šetření a zabývám se podmínkami 

jejich platnosti. V závěru práce podrobné výsledky výzkumu stručně zobecňuji a odpovídám 

na výzkumné otázky.

Moje porozumění zvolenému tématu se v průběhu práce prohlubovalo. Před započetím 

práce  i  během  psaní  teoretické  části  jsem  měla  pouze  povrchní  představu,  jak  se 

environmentální postoje a jejich utváření na vesnici a ve městě mohou lišit nebo v čem se 

shodují. Domnívala jsem se, že mezi lidmi z vesnice a z města v současné době již velké 
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rozdíly  v  jejich  vztahu  k  přírodě  a  životnímu  prostředí  neexistují.  Můj  pohled  se  však 

postupně měnil s tím, jak postupovala analýza rozhovorů a jak jsem o daném tématu získávala 

stále více informací. Ukázalo se, že vliv místa bydliště na environmentální postoje a jejich 

utváření je aktuální otázkou, která je hodna zkoumání.
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 2 Teoretická část

V teoretické  části  své  diplomové práce  se  budu zabývat  především problematikou 

postojů a jejich utvářením, dále se pak věnuji vymezení environmentálních postojů, jejich 

vztahu k chování a samozřejmě jejich měření. Cílem mé diplomové práce je zjistit, jakým 

způsobem se liší environmentální postoje jedinců, kteří vyrůstali na vesnici a ve městě. Dále 

se pak snažím určit, jakou roli hraje při formování environmentálních postojů místo bydliště. 

Z tohoto důvodu je pochopení postojů a jejich fungování pro tuto práci zásadní. Jak později 

ukáži, environmentální postoje jsou také jedním z faktorů, které ovlivňují environmentální 

chování, proto považuji studium postojů za velmi důležité.

 2.1 Postoje

Postoj patří mezi ústřední pojmy ve vědách o člověku. Jedná se o jeden ze základních 

pilířů sociálních věd a jako takový se velmi rychle rozšířil  i  do sociologie a psychologie. 

Pavel  Říčan  (1975)  říká,  že  známe-li  například  postoj  určitého  člověka  k jeho  rodině, 

k pracovnímu kolektivu, jehož je členem, můžeme předpovědět jeho jednání daleko lépe, než 

kdybychom vycházeli jen z jeho schopností, temperamentu a síly primárních potřeb. Postoje 

mohou být velmi elementární, mohou se týkat jednotlivých objektů, které mají samy o sobě 

malý  význam.  Jindy  jsou  obecnější  jako  například  postoj  k rodině  nebo  k pracovnímu 

kolektivu (Říčan, 1975).

Definic postojů existuje celá řada.  „Pojem postoje zavedli do sociologie a sociální  

psychologie W. J. Thomas a F. Znaniecki (1918), kteří jej chápali jako vědomý vztah jedince 

k hodnotě. Klasickou definici postoje pak podal G. W. Allport (1935): postoj je mentální a  

nervový vztah pohotovosti,  organizovaný zkušeností  a vyvíjející  direktivní nebo dynamický 

vliv na odpovědi individua vůči všem objektům a situacím, s nimiž je v relaci.“ (Nakonečný, 

1997:  216). Hayesová  (1998)  ve  své  knize  Základy  sociální  psychologie  píše,  že  podle 

Fishbeina  a  Ajzena  (1975)  jsou  postoje  naučené  predispozice  k  celkově  příznivé  nebo 

nepříznivé  reakci  na  daný objekt,  osobu či  událost.  Krech,  Crutchfield,  Ballachey (1962) 

chápou  postoje  velmi  široce  jako  organizovaný  systém  reakcí,  charakteristické  jsou  pro 

postoje jejich složky – kognitivní, emotivní a konativní. 

Pro účely své diplomové práce jsem zvolila definici postoje, kterou uvádí Maříková a 
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Petrusek (1996) ve  Velkém sociologickém slovníku. Postoj je zde definován jako  „relativně 

ustálený  sklon  jedince  chovat  se  v  určité  situaci  určitým  způsobem,  případně  reagovat 

pozitivně  nebo negativně  na  podněty  s takovou situací  spjaté.  Postoj  vyjadřuje  souvislost 

psychických stavů a vnějších objektů či tříd objektů orientace. Poznání podmínek utváření,  

trvání  a  změny  postojů  je  předpokladem  výkladu  individuálního  jednání.  Z jeho 

pozorovatelných  znaků  je  postoj  odvozován.  Postoj  je  výsledkem  psychické  organizace  

předchozí zkušenosti, s níž jedinec přistupuje ke každé následující obdobné situaci. Trvá tím,  

že dosavadní zkušenost je přenášena na nové situace, a mění se s novou zkušeností, získanou 

ve změněné situaci.“ (Maříková, Petrusek, 1996: 812). 

Postoje také úzce souvisí  s hodnotami. Podle Nakonečného (1993) může být pojem 

postoje vymezen jako hodnotící vztah – postoj vůči něčemu. Předmětem postoje pak může být 

cokoli – „vyjadřuje hodnocení objektu subjektem, které se pohybuje v kontinuu, jehož krajní  

póly tvoří naprosto pozitivní a naprosto negativní vztah, tj.  naprostý souhlas či nesouhlas  

s určitým výrokem, naprostou přitažlivost  nebo odpudivost apod.“ (Nakonečný, 1993: 98). 

Nejobecnější  postoje,  které  určují  životní  styl  člověka,  se  podle  Říčana  (1975)  nazývají 

hodnotové  orientace.  Lze  je  chápat  jako  nejvyšší  abstrakce  konkrétních  postojů.  Někteří 

autoři,  smýšlející  spíše  sociologicky,  je  spojují  přímo s historicky danými  životními  styly 

(Říčan, 1975).

Výrost  a  Slaměník  (2008)  uvádějí,  že  se  postoje  většinou  popisují  za  pomoci  tří 

dimenzí:  1. kognitivní  dimenze – týká se názorů,  myšlenek,  které  má jedinec o předmětu 

postoje. 2. emocionální dimenze – týká se toho, co osoba cítí k předmětu postoje, emocí a 

emocionálních reakcí. 3. konativní či  behaviorální  dimenze – týká se sklonů k chování či 

jednání ve vztahu k předmětu postoje. Postoje jsou tedy relativně stabilní, částečně naučené, 

jsou  často  emocionálním hodnocením určitých  objektů  nebo  jednání  a  organizují  jednání 

k těmto  objektům.  Některé  zdůrazňují  vztah  k  jednání,  jiné  takový přímý vztah  odmítají. 

Některé zdůrazňují vícesložkovost postoje – to, že se skládá jak z hodnocení, tak emočních 

pocitů, tak i ze způsobů jednání vůči objektu postoje (Výrost, Slaměník, 2008).

Nakonečný (1993) popisuje základní vlastnosti postojů. Jedná se o:  „1. komplexnost  

(postoj má kognitivní, emotivní a snahové komponenty), 2. konzistence (uvedené komponenty  

se  vyznačují  větší  či  menší  soudržností,  vzájemně  se  podporují,  jsou  v tom  případě 

konzistentní nebo jsou inkonzistentní),  3. konsonance trsu postojů (postoje vytvářejí určité  
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kategorie,  resp.  trsy,  které  se  mohou  vyznačovat  jistou  mírou  konsonance  postojů,  které  

takový trs  tvoří),  4.  rezistence postoje vůči změně (centrální a extrémní postoje  jsou vůči 

vlivům působícím na jejich změnu nejodolnější), 5. intenzita postoje (každý konkrétní postoj  

může být  chápán jako pozice v určitém kontinuu od extrémně kladného přes neutrální  až  

k extrémně zápornému hodnocení).“ (Nakonečný, 1993: 99).

Postoje bývají podle Maříkové a Petruska (1996) někdy mylně zaměňovány s motivy. 

Od motivů se však postoje liší vyšší mírou trvalosti a obecnosti. Motivy se v běžném pojetí 

vyskytují a tedy existují pouze tehdy, když aktuálně vyvolávají určité chování, zatímco postoj 

přetrvává i v období nečinnosti. Dílčí různorodé a přechodné motivy mohou působit současně 

v rámci jednoho základního postoje (Maříková, Petrusek, 1996).

S tím také souvisí  rozdíl  mezi  postojem a behaviorálním vzorcem, tedy způsobem 

chování vůči určitému objektu. „Způsob chování je určován situací, v níž probíhá. Přičemž se 

uplatňují  schopnosti,  rysy  temperamentu  a  kognitivní  styl  zpracování  situace.  V různých 

situacích může být tedy téhož cíle dosahováno různými způsoby.“ (Nakonečný, 1993: 100).

Konečně  je  zde  rozdíl  mezi  postojem a  chováním.  Podle  Nakonečného  (1993)  je 

chování  často  adaptivní,  účelné,  situačně  podmíněné,  a  proto  nemusí  vždy  vyjadřovat 

skutečný postoj jedince.  „Podle T. Madrzyckého (1970) však existují určitá spojení postojů  

s typickými  způsoby  chování.  S pozitivními  postoji  je  například  spojeno  konformistické,  

angažované  a  obětavé  chování.  Se  silnými  pozitivními  postoji  je  spojeno  angažování  se  

(činnost subjektu pro dobro objektu, přičemž úspěchy objektu jsou pociťovány jako úspěchy  

subjektu  –  objektem  může  být  jiná  osoba,  skupina,  idea).  Obětování  se  je  projevem 

intenzivního angažování se: subjekt činí něco pro dobro objektu, jehož dobro cení více než  

vlastní.“ (Nakonečný, 1997: 220). Pozitivní vztah mezi postoji a chováním obhajovali také 

Fishbein a Ajzen (1975), kteří poukazovali na konflikty různých postojů a na to, že uplatnění 

postoje v určitém chování záleží na konkrétnosti dané situace.

„Každý jedinec má svůj vlastní systém postojů, tj. jeho jednotlivé postoje jsou určitým 

způsobem uspořádány a jsou mezi nimi určité vazby.“ (Nakonečný, 1993: 101). Nakonečný 

(1993) dále uvádí, že zobecněný systém postojů vytváří osobní ideologii, tj. subjektivní pojetí 

světa  a  života,  jeho  různých  aspektů,  např.  mezilidských  vztahů.  Postoje  mohou  být 

označovány  různými  termíny:  přesvědčení  je  vnitřně  kompaktní  postoj  s vyváženými 

emotivními  a  kognitivními  prvky,  je  to  jednota  citového  vztahu  a  poznání  vzhledem 
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k určitému objektu; názor je postoj, který je založen spíše jen na představě; mínění je slovy 

vyjádřený postoj, v jehož dosahu může převládat emoční či kognitivní obsah; soud vyjadřuje 

dominanci kognitivity; tzv. sentiment zase dominanci emocionality (Nakonečný, 1993).

 2.1.1 Utváření postojů

Znalost  zdrojů  postojů  je  v  mé  diplomové  práci  důležitá  z  toho  důvodu,  že  se 

v empirické části zabývám rozdíly ve formování environmentálních postojů ve venkovském a 

městském prostředí. Maříková a Petrusek (1996) uvádějí,  že se postoje utvářejí v průběhu 

činností  směřujících  k uspokojení  potřeb.  Jsou  psychickým  zprostředkováním  tendence 

k vyhledávání určitých podnětů nebo k vyhýbání se určitým situacím, spjatým s příslušnou 

potřebou.  „Postoj  je  reziduem  opakovaných  odpovědí  na  podněty  stejného  typu  a  jejich 

psychické integrace, reaktivací dřívějších rozhodnutí jedince a predispozicí k další aktivaci  

určitých motivů.“ (Maříková, Petrusek, 1996: 812). 

Některé definice chápou postoje jako produkty učení. Postoje tak dle Hayesové (1998) 

získáváme v průběhu běžného sociálního života: částečně z rodiny, kde vyrůstáme, a částečně 

od  lidí,  s nimiž  se  stýkáme.  Zdrojem jejich  formování  jsou  tedy  individuální  zkušenosti. 

Postoje tak vznikají jako důsledky individuálních kontaktů a interakcí, ale současně již hotové 

postoje tyto kontakty a interakce ovlivňují (Hayesová, 1998).

„Vedle speciálních zkušeností a přejatých informací se ve vytváření postojů uplatňují i  

vlivy modelů (tj. napodobování) a institucionální faktory, tj. ideje a normy, které prezentují  

církve,  politické strany,  kluby a jiné organizace,  s jejichž ideologií  se jedinec ztotožňuje.“ 

(Nakonečný,  1993:  102).  Hayesová  (1998)  uvádí,  že  někteří  badatelé  zastávají  názor,  že 

postoje jsou z velké části vrozené.

Postoje  lze  charakterizovat  různými  způsoby.  „G.  D.  Wilson  (1987)  kromě jiného 

uvádí, že postoje: 1. variují mezi individui a mezi kulturami, tj. jsou podmíněny individuální 

zkušeností  a  vlivy  určitého  kulturního  prostředí;  2.  jsou  orientovány  na  hodnoty  a 

akcentovány  emocemi;  3.  jsou  to  hypotetické  konstrukty,  které  nemohou  být  přímo 

pozorovány,  nýbrž  jsou  z chování  a  zejména  z vyslovených  mínění  pouze  odvozovány.“ 

(Nakonečný, 1997: 217).

Každý  jedinec  má  mnoho  postojů,  jak  píše  Nakonečný  (1997),  a  tak  se  vytváří 

individuální systém postojů. V něm jsou určité postoje centrální, tj. pro jedince významné, 
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důležité, jiné jen periferní, nedůležité a jako takové i obvykle málo diferencované. Centrální 

postoje se vztahují k centrálním objektům, tj.  k těm, které jsou nám psychologicky blízké. 

Více o nich tedy víme a více se o ně zajímáme (Nakonečný, 1997).

Za hlavní zdroje postojů pokládají Sartain a kol. (1962) následující činitele:

 Specifické zkušenosti. Postoje se formují v procesu uspokojování potřeb, který je 

obvykle  vázán  na  sociální  interakce.  Zdrojem postojů jsou v tomto  smyslu  zejména 

sociální zkušenosti.

 Sociální komunikace. Jde vlastně o rozvedení předcházejících podmínek utváření 

postojů. Mnohé naše postoje vznikají jako důsledek komunikace s ostatními lidmi, resp. 

skupinami. Často se jedná o přebírání již hotových postojových schémat, např. dětmi 

od rodičů.

 Modely.  Některé  z našich postojů se vyvíjejí  prostřednictvím nápodoby modelů. 

Ve zvláštní situaci vidíme, jak se chová jiná osoba, a interpretujeme její chování v rámci 

postojů  a  smýšlení,  které  jsou  zahrnuty v její  akci.  Jestliže  se  s ní  identifikujeme a 

respektujeme její úsudek, akceptujeme tento odvozený způsob vnímání a cítění situace. 

Učení na základě modelu je jedním z nejčastějších způsobů sociálního učení, které je 

tak častým zdrojem utváření postojů.

 Institucionální faktory. Mnoho institucionálních faktorů funguje jako zdroj a opora 

našich  postojů  a  smýšlení,  např.  z hlediska,  které  předpisuje  určitá  církev.  Mnoho 

postojů lidé přebírají z ideologií politických stran, církví a jiných institucí, s nimiž se 

identifikují (Sartain a kol., 1962).

„Výrazný zdroj postojů představuje vliv primárních a sekundárních skupin (rodina,  

školní třída, pracovní parta, vrstevníci atd.). Mnoha poznatky je doložen vliv kultury na obsah 

postojů  uskutečňovaný prostřednictvím procesu  socializace  (výběr  a  preference  hodnot)  a  

prostřednictvím masmédií.“ (Nakonečný, 1997: 221).

 2.1.2 Změna postojů

V této kapitole krátce popíši, jakým způsobem může dojít ke změně postoje. Zmiňuji 

se  zde  o  tomto  tématu  proto,  abych  ukázala,  že  změna  postoje  je  doprovázena  poměrně 

složitými mechanismy, a není tedy jednoduchá. Znalost těchto mechanismů je důležitá pro 

případ,  chceme-li  změnit  (například  environmentální)  záporné  postoje  na  kladné,  nebo 
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chceme-li docílit stálosti kladných postojů.

Nakonečný  (1997)  uvádí,  že  změna  postoje  závisí  na  charakteristikách  systému 

postojů, na osobnosti a na příslušnosti jedince ke skupině. Podle Hayesové (1998) se lidé 

snaží  dosáhnout  kognitivní  rovnováhy  či  souladu  a  usilují  o  to,  aby  jejich  postoje  byly 

v souladu  s jinými  postoji.  Nesoulad  neboli  disonance  mezi  postoji  pak  vede  ke  stavu 

kognitivní nerovnováhy, která vždy představuje pro člověka, který ji prožívá, stresor. Proto se 

snažíme  jednat  tak,  abychom redukovali  tenzi,  kterou  nesoulad  vyvolává,  ať  už  pomocí 

změny situace, nebo pomocí změny jejího chápání (Hayesová, 1998).

Výrost a Slaměník (2008) uvádějí, že za hlavní prostředek navození změny postojů se 

považuje  persuaze  (přesvědčování).  Výzkum  změny  postojů  prostřednictvím  persuazivní 

komunikace  vyčlenil  tři  základní  skupiny  proměnných.  První  skupinu  tvoří  proměnné 

komunikačního procesu, které sestávají z pěti prvků – zdroje, obsahu persuazivní informace, 

kanálu  informace,  přijímatele  a  cíle.  Druhou  skupinu  tvoří  proměnné  vysvětlující  proces 

změny  postoje.  Tento  proces  se  sestává  z pozornosti,  porozumění,  přijetí,  podržení 

(zachování) a konání. Třetí skupinu tvoří vnitřní, strukturální komponenty postoje (Výrost, 

Slaměník, 2008).

 2.2 Environmentální postoje

Globální problémy životního prostředí, jako je jeho znečistění, nadměrné využívání 

zdrojů,  růst  populace a  další,  jsou pro nás v dnešní době velkou výzvou.  Mnoho vědních 

disciplín se proto snaží zjistit, jaký mají jednotlivci a společnost k životnímu prostředí vztah a 

jakým způsobem se k němu chovají a proč. Velký důraz se klade například na zjištění, co 

ovlivňuje  environmentální  chování  jednotlivce  nebo  jak  lze  chování  změnit,  aby  se  stalo 

šetrnějším  k  životnímu  prostředí.  K odpovědím  na  tyto  otázky  často  slouží  koncept 

environmentálních  postojů  (Kaiser;  Wolfing;  Fuhrer,  1999).  Environmentální  postoje  jsou 

v současné době jedním z nejvíce zkoumaných témat ve studiích, které se zabývají vztahem 

člověka k přírodnímu prostředí a jejich vzájemnou interakcí (Ewert, Baker, 2001).

Environmentální postoje lze zkoumat z mnoha hledisek. Mnoho výzkumů například 

zjišťovalo, jestli se o jednotlivé složky životního prostředí zajímáme stejnou měrou. Ukázalo 

se, že se zájem o životní prostředí a jeho jednotlivé oblasti mění, liší se také podle místa nebo 

podle životního období. Jinak se například zajímáme o životní prostředí spojené s dopravou, 
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s tříděním odpadu nebo se různým znečištěním atd. Mnohé výzkumy současně ukázaly, že se 

o životní prostředí zajímáme nerovnoměrně v čase (Gifford, 1997).

Provedené výzkumy environmentálních postojů lze zhruba rozdělit do dvou skupin. 

První skupina se snaží určit sociodemografické faktory spojené s environmentálními postoji 

(např. věk, pohlaví, vzdělání, místo bydliště…). Druhá skupina se snaží určit psychologické 

faktory (rysy osobnosti, hodnoty, názory, osobní normy),  na jakých jsou založeny pozitivní 

environmentální  postoje  a  celkový  zájem o  životní  prostředí  (Guagnano,  Markee,  1995). 

Ve své  diplomové  práci  se  zaměřuji  pouze  na  sociodemografické  faktory.  V provedeném 

sociologickém výzkumu se tedy nijak nevěnuji  psychologickým faktorům, které  ovlivňují 

environmentální postoje. Je tomu tak ze dvou důvodů. V první řadě si jsem vědoma toho, že 

studium psychologických faktorů by u mne vyžadovalo mnohem hlubší znalost psychologie 

osobnosti. Dalším důvodem je i to, že výzkum tak širokého rámce faktorů by nebylo možné 

uskutečnit  v jedné diplomové práci.  Rozhodně by ale v budoucnu bylo velmi zajímavé a 

přínosné porovnat sociologické a psychologické studie zaměřené na environmentální postoje.

Studium  environmentálních  postojů  má  tedy  velký  význam.  Přestože  se  postoje 

jedince ne vždy shodují s jeho jednáním, jsou velmi užitečné. Environmentální postoje mohou 

totiž  informovat  o tom, jakou podporu mají  jednotlivé ekologické programy nebo životní 

prostředí  obecně.  Mohou  také  pomoci  ve  vytyčování  environmentálních  cílů. 

Environmentální  postoje  také  pomáhají  s jistou  mírou  přesnosti  určit,  co  lidé  pro  životní 

prostředí v současné době dělají, nebo alespoň co mají v úmyslu dělat (Gifford, 1997).

 2.2.1 Definice environmentálních postojů

S  environmentálními  postoji  jako  slovním  spojením  operuje  již  mnoho  výzkumů 

prováděných v České republice (např.  Výzkum ekologické gramotnosti  studentů středních 

odborných škol1).  Přesnou definici  tohoto pojmu nicméně žádný slovník neuvádí,  protože 

ustálená terminologie v českém prostředí zatím neexistuje. Nejprve proto ukáži, jaké definice 

environmentálních postojů uvádí zahraniční literatura. 

Podle autorů Ajzena a Fishbeina (1980), Sjoberga (1989) a Takaly (1991) vyjadřuje 

environmentální  postoj  zájem o  životní  prostředí,  je  hodnocením určitých  jevů a  událostí 

souvisejících s životním prostředím a hodnocením vlastního chování nebo chování ostatních, 

1 Online:  http://www.envigogika.cuni.cz/texty/20071/62-vyzkum-ekologicke-gramotnosti-student-stednich-
odbornych-kol-12007-1-ast  , 25. 6. 2010. 11:03  
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které přináší dopady na životní prostředí.

Heberlein (1982)  definuje  environmentální  postoje  jako určité  hodnocení  životního 

prostředí  jako  celku,  některých  jeho složek  nebo  objektů,  které  mají  na  životní  prostředí 

zjevné a přímé důsledky. Environmentální postoje se současně vyznačují zálibou nebo naopak 

odporem k životnímu prostředí nebo jeho jednotlivým částem (Heberlein, 1982).

Podle  Gifforda  (1997)  mají  environmentální  postoje  tři  složky:  kognitivní, 

emocionální  a  konativní  (volní).  V souvislosti  s životním  prostředím  odkazuje  kognitivní 

složka na to, co jedinec ví nebo si myslí o daném prostředí včetně tvrzení a názorů o něm. 

Emocionální složka odkazuje na emocionální aspekty postojů směrem k danému prostředí. 

Konativní složka je spojena s plánovaným chováním vůči danému prostředí (Gifford, 1997).

Kaiser, Wolfing a Fuhrer (1999) zase definují dva typy environmentálních postojů: 

postoje  k  životnímu prostředí  (hlavním objektem je  přírodní  prostředí  samo o sobě  nebo 

některé jeho aspekty – např. kvalita vzduchu) a postoje k environmentálnímu chování (např. 

postoj  k  třídění  odpadu).  Tito  autoři,  podobně  jako  řada  dalších  vědců,  spojují 

environmentální  postoje  s  environmentálním  zájmem  (environmental  concern),  přičemž 

environmentální  zájem  je  obecnějším  pojmem  a  zahrnuje  i  celkový  vztah  k  životnímu 

prostředí nebo jeho jednotlivým částem (Kaiser, Wolfing, Fuhrer, 1999). 

Termín  environmentální  postoje  se  také  velmi  často  zaměňuje  s  výrazem 

environmentální senzitivita. Ta je definována jako dispozice pro zájem získávat poznatky o 

přírodním  prostředí,  pociťovat  zájem  o  přírodní  prostředí,  vnímat  jeho  poškození  a  cítit 

potřebu je ochraňovat (Ewert,  Baker, 2001). Chawla (1999) s environmentální senzitivitou 

spojuje empatii  jako schopnost projekce vědomí jedince do prostředí respektive schopnost 

jedince sdílet emoce druhého.  Význam tohoto termínu dle Chawly (1999) v sobě obsahuje 

některé předpoklady (např. environmentálně-filosofickou otázku, zda má příroda svoji vlastní 

inteligenci a cítění), které doposud nebyly vyjasněny, a závěry o nich jsou tudíž spekulativní. 

Podle  Fraňka  (2002)  je  environmentální  senzitivita  založena  na dlouhodobé formativní 

zkušenosti, nevzniká jako reakce na určitý ojedinělý prožitek, ale vytváří se jako odpověď na 

větší množství více či méně důležitých životních zkušeností.

I v českém prostředí jsem v souvislosti s environmentálními postoji našla celou řadu 

dalších termínů, jako jsou postoje k životnímu prostředí, ekologické postoje, environmentální 

zájem nebo zájem o životní prostředí. 
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Vzhledem  ke  složitosti  terminologie  a  možným  obtížím  s  tím,  co  si 

pod environmentálními postoji představit, jsem se pro účely této diplomové práce pokusila o 

vlastní vymezení tohoto pojmu. Již v kapitole o postojích bylo řečeno, že postoje mají své 

objekty.  Osoba  má  postoj  k něčemu.  Máchal  a  Husták  (2001)  v Malém  ekologickém  a 

environmentálním slovníčku definují pojem environmentální jako vztahující se k životnímu 

prostředí. U environmentálních postojů se tedy jedná o postoj k životnímu prostředí. Životní 

prostředí  je  pak  „soubor  veškerých  činitelů,  se  kterými  přichází  do  styku  živý  subjekt  

(organismus, populace, člověk, lidská společnost) a podmínek, kterými je obklopen, tj. vše, co  

na  subjekt  přímo  i  nepřímo  působí.  Obsah  pojmu  ž.p.  se  velmi  často  zužuje  na  životní  

prostředí člověka, lidské společnosti.“ (Máchal, Husták, 2001: 46). Definice pak pokračuje 

citací  ze  zákona  o  životním prostředí:  „Životním  prostředím  je  vše,  co  vytváří  přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho  

složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie (§ 2  

zákona č. 17/92 o životním prostředí).“ (Máchal, Husták, 2001: 46).

Existuje  mnoho  studií,  které  se  zabývají  konkrétními  environmentálními  postoji, 

například postoji ke třídění a recyklaci odpadu2, postoji k ochraně ohrožených druhů3, postoji 

ke  znečišťování  ovzduší  a  mnoho dalších.  Ve své diplomové práci  se  však budu zabývat 

obecnými environmentálními postoji, tedy postoji k životnímu prostředí jako celku a ne jen 

k jeho jednotlivým částem. Zároveň se přikláním ke Giffordově (1997) definici, který říká, že 

environmentální postoj lze široce definovat jako zájem jedince o fyzické prostředí jakožto o 

něco,  co  je  hodno  ochrany,  porozumění  a  zlepšení.  Environmentální  postoje  a  postoje 

k životnímu prostředí budu současně považovat za rovnocenný pojem. V textu pak využívám 

obou slovních spojení, a to především kvůli lepší čitelnosti textu.

 2.2.2 Environmentální postoje a systém hodnot

Ve  svém  výzkumu  se  nevěnuji  psychologickým  faktorům,  které  ovlivňují 

environmentální postoje jedince. V této kapitole však krátce popíši ty z nich, které různí autoři 

považují při formování environmentálních postojů za stěžejní. 

Někteří vědci soudí, že environmentální postoje a odpovídající praktické chování jsou 
2 Postoje ke třídění a recyklaci odpadu determinované vztahem k přírodě a osobnostními rysy, Franěk, M., 

2008.
3 Environmental  attitudes,  motivations,  and contingent  valuation of  nonuse values:  a  case study involving 

endangered species, Kotchen, M. J., Reiling, S. D., 2000.
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výsledkem altruistických morálních  norem člověka (Black,  Stern,  Elworth,  1985;  Hooper, 

Nielson, 1991; Schultz, Zelezny, 1998). Jiné vysvětlení podává teorie založená na systému 

hodnot  (Stern,  Dietz,  1994).  Podle této  teorie  jsou postoje  jednotlivce  formovány tím,  že 

zvažuje  význačné aspekty objektu,  ke kterému si  tvoří  postoj  a  zároveň důležitost  tohoto 

objektu pro hodnoty, které jsou pro něj klíčové. Přístup k environmentální problematice je 

pevně začleněn v hodnotovém systému člověka. Environmentální postoj se odvíjí od hodnoty 

a  ceny,  kterou  má pro člověka  jeho vlastní  zájem, prospěch dalších lidí  či  živá a  neživá 

příroda. Každá z těchto hodnot nabízí odlišný základ pro environmentálně udržitelné chování. 

Teorie  založená  na  systému  hodnot  ukazuje,  že  postoj  k životnímu  prostředí  i 

k environmentálním problémům může být  spojen s daleko širším rozpětím hodnot,  než  je 

pouhý altruismus (Stern, Dietz, 1994).

Stern  a  Dietz  (1994)  rozdělují  hodnotově  založený  environmentální  postoj  do  tří 

skupin: egoistický, sociálně-altruistický a biosférický (Stern, Dietz, 1994). „Egoistický postoj  

k životnímu prostředí vede člověka k tomu, aby ochraňoval takové prvky životního prostředí,  

které jej osobně ovlivňují, nebo k tomu, že odmítá ochraňovat přírodní prostředí, když by měly  

být jeho osobní náklady vynaložené na environmentálně ohleduplné chování příliš  vysoké.  

Oproti tomu sociálně altruistický postoj k životnímu prostředí přistupuje k environmentálním 

problémům na základě vědomí prospěchu dalších jedinců, ať již individuálních osob, lidí ze  

sousedství,  komunity,  národa  či  přímo  celého  lidstva.  A  nakonec  biosférický  postoj  

k životnímu  prostředí  je  založen  na  chápání  vlastní  hodnoty  všeho  živého.  Vede  člověka 

k tomu, aby nemyslel jen na lidské cíle, ale především na prospěch přírody.“ (Franěk, 20024).

Egoistický postoj nemusí být nutně zaměřen proti ochraně životního prostředí. Může 

vést například k tomu, že se jedinec angažuje v boji za řešení určitých místních problémů, 

které  se  jej  přímo  dotýkají,  zatímco  biosférický  postoj  může  být  oproti  tomu  spojen  se 

zájmem o globální problémy životního prostředí (např. omezení lovu velryb, kácení deštných 

pralesů) (Stern, Dietz, 1994).

Vzhledem k záměru  mé  diplomové  práce  se však  nadále  budu  zabývat  především 

sociodemografickými faktory, které mají vliv na environmentální postoje.

4 Online: http://www.volny.cz/evans01/sisyfos/fr_studie.rtf., 25. 6. 2010, 15:00
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 2.2.3 Environmentální postoje a sociodemografické faktory

Mnoho studií zkoumalo vztah mezi sociodemografickými faktory a environmentálními 

postoji. Například Van Liere a Dunlap (1980) zkoumali 21 různých studií, které se zabývaly 

environmentálními  postoji  a  jejich  vztahem  k věku,  sociálnímu  statusu,  místu  bydliště  a 

politické  orientaci  jedince  jakožto  nezávislým  proměnným.  Došli  k závěru,  že  mladí  a 

vzdělanější lidé a lidé s liberálními politickými názory se více zajímají o kvalitu životního 

prostředí  než  starší,  méně vzdělaní  lidé  a  lidé  s konzervativními  politickými  názory (Van 

Liere, Dunlap, 1980; Ewert, Baker, 2001). Berenguer,  Corraliza a Martín (2005) na základě 

studia  mnoha  dalších  výzkumů  vytyčují  6  hlavních  sociodemografických  oblastí,  které 

ovlivňují environmentální postoje. Jsou to: věk a zážitky z dětství; pohlaví; náboženství; rasa 

a  etnická  skupina;  sociální  status  a  příjem;  vzdělání,  politické  názory  a  místo  bydliště 

(Berenguer, Corraliza, Martín, 2005).

1) Věk a zážitky v dětství

Většina výzkumů ukázala, že mladší lidé mají kladnější environmentální postoje než ti 

starší,  alespoň co se týče životního prostředí obecně.  Tato zjištění platí  dokonce i  v rámci 

mladší věkové skupiny (Fransson, Garling, 1999). Van Liere a Dunlap (1980) uvádějí jako 

důvod pro tuto skutečnost to, že mladší lidé jsou méně začleněni v existujícím společenském 

řádu.  Jelikož  řešení  environmentálních  problémů  často  narušuje  tento  řád,  je  logické,  že 

mladší  jedinci  mají  kladnější  environmentální  postoje  i  chování  než  starší  jedinci  (Liere, 

Dunlap, 1980). Dalším možným vysvětlením je to, že zatímco stárneme, životní prostředí nás 

zajímá stále  méně s tím,  jak se více zajímáme o jiné problémy (rodina,  zaměstnání  atd.). 

Jiným vysvětlením je, že mladší generace zažila něco, co se nestalo generaci starší. Rozdíly 

v environmentálních postojích v tomto případě však nesouvisí se stárnutím, ale s událostmi, 

které měly větší vliv jen na jednu z věkových skupin (Fransson, Garling, 1999). Honnold 

(1984  –  1985)  podává  další  vysvětlení,  podle  něhož  se  celkové  politickosociální  klima 

postupem doby stává  stále  konzervativnějším,  tudíž  jak  lidé  stárnou,  oslabují  se  i  jejich 

environmentální postoje.

Zážitky  z dětství  mají  na  vytváření  postojů  k  životnímu  prostředí  vliv  částečný. 

Výzkum ukázal, že lidé se silnými zážitky v přírodě, které měly jako děti, mají v dospělosti 
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kladnější  postoje  k  životnímu  prostředí  (Palmer,  1993).  Jiné  výzkumy  rovněž  podporují 

hypotézu,  že  přímý  kontakt  s přírodou  (např.  venkovní  hra  a  plná  smyslová  zkušenost 

s venkovním prostředím) může vytvářet emocionální spřízněnost s přírodním prostředím, a 

následně pak vede k jeho ochraně (Berenguer, Corraliza, Martín, 2005).

Také Chawla (1998) ve svých studiích dokazuje, že dětská zkušenost s autentickým 

přírodním  prostředím  zesiluje  pozitivní  environmentální  postoje.  Langeheine  a  Lehmann 

(1986) rovněž potvrzují, že konkrétní zkušenosti s přírodou vysvětlují vůli i praktické chování 

směřující k ochraně přírody, a to zejména, když je jejich účinek zesílen rodinnou výchovou a 

sociálními normami.

2) Pohlaví

Ve studii, kterou prováděli Arcury a Christianson (1993), se ukázalo, že muži projevují 

kladnější postoje k životnímu prostředí než ženy. Jiný výzkum, který prováděl Stern, Dietz a 

Kalof (1993) však tato zjištění nepotvrdil. I Gutteling a Wiegman (1993) zjistili, že ženy mají 

kladnější postoje k životnímu prostředí, konkrétně pak k jeho problémům, a jsou mnohem 

více  přesvědčeny o škodlivých důsledcích  degradace  životního  prostředí  než  muži.  I  jiné 

studie potvrzují, že ženy obvykle mají kladnější environmentální postoje než muži (Fransson, 

Garling,  1999).  Současně  s tímto  zjištěním se  však  ukázalo,  že  se  ženy sice  více  slovně 

zavazují  k ochraně  životního  prostředí  (slovní  závazek),  nicméně  ve  skutečnosti  pro  něj 

vykonávají méně (skutečný závazek). Jejich znalosti o problémech životního prostředí jsou 

zároveň menší než u mužů (Gifford, Hay, Boros, 1982 – 1983; Arcury, Christianson, 1993). 

Tento  poznatek  byl  potvrzen  v mnoha  studiích  (např.  Stern,  Dietz,  Kalof,  1993;  Schahn, 

Holzer, 1990). Zdá se, že se jedná o výsledek sociálního a školního systému, který odrazuje 

dívky od raného zájmu o vědu i o životní prostředí (Gifford, 1997).

3) Náboženství

Práce věnované zkoumání vztahu mezi náboženstvím a postoji k životnímu prostředí 

se většinou snaží vypořádat s diskutabilní myšlenkou Whitea (1967), podle které křesťanství, 

zejména mýty o stvoření světa, přímo nabádají k panskému a panovačnému postoji ke světu. 

White (1967) se totiž domnívá, že zbavení přírody posvátnosti (odsvěcení) v knize Genesis 

má za následek, že křesťané nahlížejí na přírodu jako na něco, co má primární hodnotu v tom, 
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že slouží  lidstvu,  a co je výlučně pod jeho vládou.  Lidé žijící  v takové kultuře  pak mají 

bezpochyby sklony nestarat se o stav přírody, neboť se hlavně orientují na její vykořisťování 

(White, 1967).

Práce  Gutha,  Greena,  Kellstedta  a  Smidta  (1995)  dále  ukazují,  že  pravidelní 

návštěvníci bohoslužeb a silně věřící mají horší vztah k životnímu prostředí než ostatní. Tito 

autoři  si  také všímají  faktu,  že  křesťanství  zahrnuje  mnoho různorodých proudů,  které  se 

ve vztahu k životnímu prostředí značně odlišují. Pozorovali například, že američtí evangelíci 

podporují  ochranu životního prostředí  nejméně,  katolíci  pak již o něco více,  nejvíce však 

podporu  vyjadřují  sekulární  Američané  (Guth,  Green,  Kellstedt,  Smidt,  1995).  Obecným 

závěrem mnoha studií je tedy to, že nejslabší environmentální postoje se projevují u jedinců 

s fundamentální křesťanskou vírou (Greeley, 1993). 

4) Rasa a etnická skupina

Mnoho  studií  se  rovněž  věnovalo  vztahu  rasy  a  etnicity  a  postojů  k  životnímu 

prostředí. Většina výzkumů ukazuje, že černoši mají kladnější environmentální postoje než 

běloši. To však neplatí, pokud je současně nutné podniknout kroky, které vyžadují mnohem 

více času a finančních prostředků (Mohai, 1990).

5) Sociální status a příjem

Některé studie ukázaly, že lidé s kladnými environmentálními postoji patří spíše do 

střední  nebo  vyšší  střední  sociální  třídy  (Balderjahn,  1988;  Howard  a  kol.,  1993).  Jedno 

z vysvětlení pro toto tvrzení se opírá o Maslowovu teorii hierarchie potřeb. Podle této teorie 

jsou základní materiální potřeby střední a vyšší střední sociální třídy uspokojeny, a proto se 

tato skupina může soustředit na uspokojování „vyšších“ potřeb, mezi které patří například 

životní prostředí (Fransson, Garling, 1999). 

Vlivu finančního příjmu na environmentální postoje se věnovali například Arcury a 

Christianson (1990). Ti ve své studii rozdělili zkoumaný vzorek do čtyř příjmových skupin a 

zjistili, že skupina s nejnižším příjmem projevovala nejslabší postoje k životnímu prostředí 

(Arcury a Christianson, 1990). 

Tyto  výsledky  podporuje  i  Inglehartova  teorie  postmaterialismu.  Inglehart  (1990) 

tvrdí,  že zvětšující  se blahobyt  a rozvoj  moderního sociálního státu  zaručuje obyvatelstvu 
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základní  fyzické  a  ekonomické  zabezpečení.  V  důsledku  toho  zejména  mladší  generace 

posunuje své priority směrem k nemateriálním, jako jsou například sebevyjádření, svoboda 

volby životního stylu, politická participace, sociální rovnost a zájem o neekonomická témata, 

jakým je například životní prostředí a jeho kvalita (Inglehart, 1990).

6) Vzdělání, politické názory a místo bydliště

Několik studií zjistilo, že čím vyšší je vzdělání jedince, tím vyšší je také jeho zájem o 

životní prostředí (Van Liere, Dunlap, Kent, 1981; Arcury, Christianson, 1990; Howell, Laska, 

1992). 

S environmentálními  postoji  rovněž  souvisí  politické  smýšlení.  Bylo  zjištěno,  že 

jedinci  s liberálními  politickými  názory  mají  kladnější  postoje  k  životnímu  prostředí  než 

jedinci s konzervativními politickými názory. Důvodem může být to, že tyto konzervativní 

politické názory jsou více  spojeny s filosofickým pohledem panství  člověka nad přírodou 

(Schultz,  Stone,  1994).  Dunlap  (1975)  pro tuto  skutečnost  uvádí  další  tři  možné důvody. 

Za prvé,  průmyslové  odvětví,  které  obvykle  podporuje  konzervativní  politické  názory, 

většinou  stojí  proti  environmentálním  reformám.  Za  druhé,  environmentální  reformy 

zapříčiňují  rozvoj  vládních  aktivit  a  nařízení,  se  kterými  se  však  zástupci  konzervativců 

neshodují. Posledním důvodem je to, že environmentální reformy často vyžadují inovace, což 

se opět neslučuje s konzervativními názory (Dunlap, 1975).

Rohrschneider (1993) ve své studii ukazuje, že lidé v Německu a v Nizozemí, kteří 

vyznávají  postmaterialistické  hodnoty  a  jsou  levicově  orientovaní,  častěji  než  ostatní 

podporují environmentální skupiny. Rovněž studie Ellise a Thompsona (1997) ukazuje silný 

vztah mezi environmentálními postoji a ideologickým sebezařazením. Liberálové a demokraté 

v této studii častěji prokazovali ekologické vědomí, více se zajímali o problémy životního 

prostředí a častěji se domnívali, že na jeho zlepšení a ochranu se věnuje málo peněz. Tyto 

závěry jsou podpořeny i ve výzkumech Dietze, Sterna a Guagnana (1998).

 2.2.4 Místo bydliště jako významný sociodemografický faktor 

Cílem mojí  diplomové práce je hlouběji prozkoumat vztah mezi  místem bydliště a 

environmentálními postoji. Z tohoto důvodu se nyní budu podrobněji zabývat dosavadními 

zjištěními v této oblasti.
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Přestože  jedním  ze  základních  trendů  ve  výzkumu  environmentálních  postojů  je 

hledání  jejich  vazby  k  sociodemografickým  proměnným,  nejsou  výzkumy  o  vztahu 

environmentálních  postojů  a  místem bydliště  jednotné.  Dřívější  studie  environmentálních 

postojů  mezi  městskými  a  venkovskými  obyvateli  obecně  ukazovaly,  že  obyvatelé  měst 

vyjadřují větší zájem o životní prostředí (Arcury, Christianson, 1993; Fortmann, Kusel, 1990; 

Jones, Dunlap, 1992; Lowe, Pinhey, 1982; Van Liere, Dunlap, 1980). Pozdější výzkumy však 

zjistily, že rozdíly mezi městskými a venkovskými obyvateli nejsou nijak výrazné. Za faktory, 

které  způsobují  stále  větší  podobnosti  mezi  městskou  a  venkovskou  populací,  jsou 

považovány:  stěhování  městských  obyvatel  s  kladnými  environmentálními  postoji 

do venkovského  prostředí  (Smith,  Krannich,  2000);  venkovští  obyvatelé,  kteří  mají  nově 

přístup k environmentálním službám (např. kontejnery na tříděný odpad) (Derkson, Gartrell, 

1993;  Saphores  a  kol.,  2006);  a  pokles  ekonomické  závislosti  venkovských  oblastí  na 

odvětvích spojených s přírodními zdroji (Jones a kol., 2003).

Výsledky  výzkumů  tedy  původně  ukazovaly,  že  obyvatelé  měst  mají  kladnější 

environmentální  postoje  i  environmentální  chování  než  obyvatelé  venkova  (Arcury, 

Christianson,  1993;  Berenguer,  Corraliza,  Martín,  2005).  Rozdíl  je  podle  těchto výzkumů 

způsoben nižším stupněm vzdělání, nižším příjmem a větší utilitářskou hodnotovou orientací 

u venkovských obyvatel. Na základě utilitářské hodnotové orientace jsou venkovští obyvatelé 

více  ekonomicky  závislí  na  získávání  zdrojů,  a  proto  před  ochranou  životního  prostředí 

upřednostňují spíše ekonomický růst (Berenguer,  Corraliza, Martín,  2005). Obyvatelé měst 

naopak dosahují vyššího stupně vzdělání, mají vyšší příjmy a setkávají se v daleko větší míře 

s  degradací  životního prostředí,  jako je  například znečištění.  To způsobuje jejich zvýšený 

zájem o životní prostředí a kladnější environmentální postoje (Saphores a kol.,  2006; Van 

Liere, Dunlap, 1980).

Tuto  teorii  potvrzuje  také  výzkum,  který  provedli  Arcury  a  Christianson  (1993). 

Z výsledků jejich studie vyplynulo, že ti, kteří žijí v metropolích, se mnohem více zajímají o 

životní prostředí (konkrétně o nadbytečné čerpání přírodních zdrojů) než ti, kteří žijí v malých 

městech nebo na vesnici (Arcury, Christianson, 1993). K podobným závěrům došli i Howell a 

Laska  (1992).  Jejich  výzkumy  potvrzují,  že  místo  bydliště  se  stalo  velmi  důležitým 

prediktorem v 80. letech pro kladné postoje k životnímu prostředí (Howell a Laska, 1992). 

Výzkum Samdahla a Robertsona (1989) zase ukázal, že vnímání environmentálních problémů 
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roste s velikostí místa bydliště (Samdahl, Robertson, 1989). Fransson a Garling (1999) tento 

jev vysvětlují tím, že obyvatelé měst se více setkávají a jsou v mnohem větší míře vystaveni 

znečištění životního prostředí (např. znečištění ovzduší).

Jak už bylo řečeno, na rozdíl od již zmíněných studií existují i výzkumy, ve kterých se 

v environmentálních postojích mezi  obyvateli  měst a obyvateli  venkova neprojevily žádné 

výrazné  rozdíly.  Například  Jones,  Fly a  Cordell  (1999)  ve  svém výzkumu,  kdy sledovali 

všechny  demografické  proměnné,  nezjistili  žádný  rozdíl  mezi  městskými  a  venkovskými 

obyvateli na jihu Spojených Států (Jones, Fly, Cordell, 1999). Ani McFarlane a Hunt (2006) 

nenalezli žádné rozdíly mezi kanadskými městskými a venkovskými obyvateli, kdy venkovští 

obyvatelé žili v komunitě závislé na přírodních zdrojích (McFarlane, Hunt, 2006). Guagnano 

a Markee (1995) ve své studii, kdy zkoumali rozdíly v environmentálních postojích jedinců 

ve čtyřech různých amerických regionech,  nezjistili  žádný vliv  velikosti  místa  bydliště  na 

environmentální  postoje.  Berenguer,  Corraliza  a  Martín (2005)  ve  svém  výzkumu  zase 

dokladují,  že  environmentální  postoje  a  chování  obyvatel  ve  městě  jsou  mnohem  méně 

výrazné než u lidí, kteří žijí na venkově.

Zmenšující se rozdíl mezi městskými a venkovskými obyvateli v environmentálních 

postojích  je  částečně  vysvětlován  dostupností  environmentálních  služeb  na  vesnici  (např. 

kontejnery na tříděný odpad, zavedení veřejné dopravy). Tyto služby jsou snadno dostupné 

v městských  oblastech,  ve  venkovských  však  nebyly  běžné.  Stále  menší  rozdíl 

v environmentálních  postojích  daný  místem bydliště  je  tedy  podle  vědců  způsoben  právě 

venkovskými oblastmi, které mají nově přístup k těmto službám (Derkson, Gartrell,  1993; 

Saphores a kol.,  2006). Dalšími důvody mohou být vzrůstající migrace mezi městskými a 

venkovskými oblastmi (Smith,  Krannich,  2000).  Ve výzkumu Fortmanna a  Kusela  (1990) 

mají obyvatelé měst, kteří se přestěhovali na venkov, větší zájem o životní prostředí. Podobně 

i Jones a kol. (2003) zjistil, že přistěhovalci z městských oblastí na venkov projevovali větší 

environmentální postoje i chování než venkovští obyvatelé.

Obecně  tedy  není  úplně  jasné,  jaký  je  vztah  mezi  velikostí  bydliště  a 

environmentálními postoji. Na jednu stranu patří venkov mezi více zemědělské oblasti, což by 

mohlo vést k vyššímu zájmu o životní prostředí. Na druhou stranu jsou však města aktivnější 

v zavádění mnoha environmentálních opatření, což vede k vyšší ochraně životního prostředí 

(Torgler, García-Valinas, 2007).
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 2.2.5 Další faktory ovlivňující environmentální postoje

Při  studiu  dalších  faktorů,  které  mají  přímý  vliv  na  formování  environmentálních 

posotjů,  jsem vycházela  ze  dvou  zdrojů.  Jednak  to  byla  odborná  literatura  zabývající  se 

samotnými postoji a jejich formováním. Jak již uvádím v kapitole o utváření postojů, jedná se 

o  faktory,  jako  jsou  specifické  zkušenosti,  sociální  komunikace,  modely  a  institucionální 

faktory, které jsou zdrojem postojů.

Dále  jsem  vycházela  ze  zahraničních  studií,  které  zkoumaly  vlivy působící  na 

pozitivní environmentální chování u respondentů z řad ekologických aktivistů nebo pedagogů 

environmentální  výchovy.  Jak autoři  studií  dokládají,  mezi  nejdůležitější  formativní  vlivy, 

které respondenti zmiňují, patří pozitivní zkušenosti z dětství týkající se kontaktu s přírodním 

prostředím, rodinné vzory a zázemí, škola, učitelé, přátelé, knihy a média, environmentální a 

ekologické organizace či negativní zkušenosti provázející zničení přírodních lokalit (Chawla, 

1998).  Podle  Chawly  (1998)  jsou  současně  i  jejich environmentální  postoje  spojovány 

s těmito formativními vlivy.

Následující  tabulka  názorně  ukazuje,  jaké  zdroje  považuje  autorka  za  klíčové  při 

formování environmentálních postojů a následného chování.

Tab.1 Zdroje motivace k ochraně životního prostředí zmiňované environmentalisty  (Chawla, 

1999: 18, upraveno).

Oblast Popis
Zkušenosti kontaktu s přírodou • místo, kde respondent trávil dětství nebo 

prázdniny, obklopené venkovskou krajinou nebo 
lesy, poli, horami, jezery či situované na pobřeží

• pouto k půdě patřící rodině, např. farmě
• potěšení z venkovních aktivit v přírodním 

prostředí jako např. kanoistika, táboření, turistika, 
sledování ptáků

• pobyt v přírodním prostředí v dospělosti
Rodina • proenvironmentální hodnoty předávané rodinnými 

příslušníky a jejich příkladem – uznání hodnoty 
přírody nebo ochrana přírodního prostředí 
(procházky v lese s rodiči, zahrádkaření s 
prarodiči) nebo explicitní vedení k péči o své okolí

• příklady sociální spravedlnosti v rodině, 
angažovanosti v zájmu životního prostředí, 
jednání, které je považováno za správné
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• v pozdějším věku podpora rodinného příslušníka a 
spolupráce s ním při realizaci environmentálních 
aktivit

Organizace • dobrovolnická činnost v organizacích, jejichž 
program zahrnuje pobyt v přírodě jako např. 
skauting, mládežnické nebo univerzitní 
environmentální / sociálně zaměřené skupiny; 
sousedská sdružení nebo environmentální 
organizace v dospělosti

Negativní zkušenosti

zničení přírodní lokality / 

znečištění, radiace

• zástavba na místě, kde bylo tráveno dětství nebo 
na oblíbeném místě

• zničení přírodního území, poškození lokality nebo 
úbytek rostlin či živočichů v daném území

Vzdělání • formální vzdělávání či jiné aktivity nad rámec 
běžné výuky (např. stáž, exkurze)

• inspirativní učitel
• prostředí školy vybízející k environmentálnímu 

aktivismu nebo pomoci potřebným
Vliv přátel • pozvání od přátel k členství nebo zaměstnání v 

environmentální organizaci; poznání 
environmentálního problému díky přátelům

• solidárnost s podobně smýšlejícími přáteli
Smysl pro sociální

spravedlnost

• rozhořčení nad nespravedlivým jednáním 
znečišťovatele nebo stavební firmy ovlivňujícím 
respondenta, jeho rodinu, okolní komunitu nebo 
slabší a zranitelné

• víra ve spravedlivé zacházení pro všechny, včetně 
práva každého jedince na zdravé životní prostředí

• zkušenost s nedostatkem a bídou druhých
Kniha nebo autor • kniha či autor předávající environmentální 

poselství

 2.3 Environmentální chování

Výzkumů, které se zabývají environmentálním chováním a faktory, které je ovlivňují, 

existuje nesčetné množství, a to především v zahraničí. Ve své práci se však budu zabývat 

environmentálním chováním jen do té míry, v jaké je spojeno s environmentálními postoji. 

Samotný výzkum environmentálního  chování  by však  byl  do  budoucna velmi  přínosný a 

žádoucí. 
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 2.3.1 Vymezení pojmu environmentální chování 

Krajhanzl  (2009)  definuje  environmentální  chování  jako  takové,  které  významně 

působí na životní prostředí, a to buď pozitivně nebo negativně. V prvním případě se pak jedná 

o  pro-environmentální  chování, „které  je  obecně  (či  podle  poznatků  environmentalistiky) 

v kontextu dané společnosti hodnoceno jako šetrná varianta environmentálního chování či  

příspěvek ke zdraví životního prostředí.“ (Krajhanzl, 2009: 45). 

Jako  ekvivalenty  pro-environmentálního  chování  jsou  používány  termíny  chování 

šetrné  k  přírodě  či  k  životnímu  prostředí,  chování  ohleduplné  k  přírodě  či  k  životnímu 

prostředí  (environment-protective  behavior),  chování  zachovávající  životní  prostředí 

(environmentpreserving  behavior),  chování  odpovědné  k  životnímu  prostředí 

(environmentally responsible behaviour) a ekologické chování (ecological behavior). Opakem 

je chování poškozující životní prostředí (environment-destructive behavior) (Kaiser, Wolfing, 

Fuhrer, 1999).

 2.3.2 Vztah mezi environmentálními postoji a environmentálním chováním

Jeden  z největších  problémů  souvisejících  s  výzkumem environmentálních  postojů 

tvoří  vztah  mezi  environmentálními  postoji  a  environmentálním  chováním. Vztah  mezi 

postoji  a  chováním  vedl  k zájmu  o  environmentální  postoje  jakožto  prediktory 

environmentálně založeného chování a rozhodování.

Většina výzkumů v této oblasti je postavena na Ajzenově a Fishbeinově (1980) „teorii  

odůvodněného jednání“ a především na vylepšené Ajzenově (1985) verzi z 80. let – „teorii  

plánovaného  jednání“.  Teorie  plánovaného  jednání  je  prvním  významným  teoretickým 

přístupem směřujícím  k porozumění  dobrovolnictví.  Je  založena  na  premise,  že  lidé  činí 

racionální  rozhodnutí  na  základě  systematického  využívání  dostupných  informací.  Ajzen 

(1985)  tvrdí,  že  to,  co předchází  určitému chování,  je  vlastní  záměr jej  uskutečnit.  Tento 

záměr je výsledkem působení tří nezávislých determinant.

První determinantou je  osobní postoj, který je výsledkem celkového, pozitivního či 

negativního,  zhodnocení  uskutečnění  daného  chování.  Druhou  determinantou  ovlivňující 

záměr  chovat  se  určitým způsobem je  subjektivní  norma.  Tato  subjektivní  norma  odráží 

vnímaný  tlak  společnosti  k uskutečnění  či  neuskutečnění  daného  chování.  A  třetí 
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determinantou je vnímaná kontrola daného chování. Tedy do jaké míry osoba vnímá, že její 

chování  je  výsledkem vlastní  vůle.  Lze  hovořit  i  o  určité  volní  kontrole  chování  (Ajzen, 

1985).  Ajzen  také  tvrdí,  že  vnímaná  kontrola  chování  buď  ovlivňuje  chování  nepřímo, 

prostřednictvím záměru, nebo má přímý efekt na uskutečnění daného chování, nebo působí 

oběma směry.

Přestože teorie  plánovaného chování  získala  podporu v rámci  různorodých projevů 

chování, má mnoho omezení. Nové výzkumy ukázaly, že existuje řada dalších proměnných, 

které chování ovlivňují (Bell a kol., 2001).

Mnoho  studií  se  také  přímo  zaměřilo  na  vztah  mezi  environmentálními  postoji  a 

environmentálním  chováním.  Tyto  studie  zahrnují  například  zkoumání  environmentálních 

postojů a politické participace (Mohai, 1992), výběr rekreačních aktivit (Jackson, 1987; Luzar 

a kol., 1995), ochranu přírody (De Young, 1986; Lynne, Shonkwiler, Rola, 1988; Guagnano, 

Stern, Dietz, 1995; Steel, 1996) a ochotu změnit chování (Walsh, McGuire, 1992). Výsledky 

výzkumů však nejsou konzistentní a ne vždy potvrzují korelaci environmentálních postojů a 

environmentálního chování. Některé výzkumy dokonce ukázaly, že environmentální postoje 

mají na proenvironmentální chování proměnlivý, často velmi malý vliv (Kotchen, Reiling, 

2000).

Diekmann a Preisendorfer (2003) například vysvětlují tento rozpor pomocí tzv. low-

cost  a  high-cost  hypotézy.  Tvrdí,  že  lidé  volí  takové  proenvironmentální  chování,  které 

vyžaduje nejnižší náklady. Náklady v jejich modelu nejsou myšleny v přísně ekonomickém 

slova smyslu, ale v širším, psychologickém významu, který kromě jiných faktorů zahrnuje 

hlavně čas a úsilí (Diekmann, Preisendorfer, 2003). Diekmann a Preisendorfer (2003) ve své 

studii ukázali, že environmentální postoj a low-cost environmentální chování (např. třídění 

odpadu) významně koreluje. Lidé, kteří se zajímají o životní prostředí, se zapojují do aktivit, 

jako  je  třídění  odpadu.  Nezapojují  se  již  však  tolik  do  takového  typu  činnosti,  který  je 

nákladnější  a  méně  pohodlný  (high-cost  environmentální  chování,  např.  omezení  řízení 

vozidla nebo letecké dopravy). Z jejich studie však vyplynulo, že pozitivní environmentální 

postoj  může  přímo  ovlivnit  low-cost  environmentální  chování.  Diekmann  a  Preisendorfer 

(2003) dále zjistili, že lidé s pozitivními environmentálními postoji nemusí být nutně ochotni 

činit větší oběti ve svém chování (high-cost) vůči životnímu prostředí. Přesto jsou ale tito lidé 

více ochotni například přijmout politické změny, které mají za cíl proenvironmentální chování 
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(např.  vyšší  daně  na  benzín  nebo  přísnější  stavební  předpisy).  Změna  high-cost 

environmentálního chování tedy vyžaduje ekonomické podněty (např. vyšší cena za vodu), 

protože rozhodovací procesy založené na postojích se v tomto případě neuplatňují. Postoje 

však  mohou  ovlivnit  naše  environmentální  chování  v  jiných  případech  (Diekmann, 

Preisendorfer, 2003).

Další  studie  zkoumající  ochotu  zapojit  se  do  proenvironmentálních  aktivit 

u středoškolských studentů zjistila,  že  ti,  kteří  důvěřují  technologiím a růstu a  chtějí  řešit 

environmentální  problémy,  budou  méně  pravděpodobně  činit  osobní  oběti.  Tato  zjištění 

naznačují, že lidé se silnou důvěrou v růst a vyspělá technologická řešení jsou méně ochotni 

zapojit  se  do  proenvironmentálních  aktivit  s předpokládanými  změnami  životního  stylu 

(Gigliotti, 1992, 1994).

Přestože tedy existuje mnoho nesrovnalostí ve vztahu mezi environmentálními postoji 

a environmentálním chováním, dosavadní výzkumy ukazují, že hodnoty a postoje nepochybně 

hrají při určování proenvironmentálního chování důležitou roli.

 2.4 Měření environmentálních postojů

Ve  vědeckém slova  smyslu  není  možno  postoje  zvážit,  určit  jejich  rychlost  nebo 

popsat jejich biochemickou povahu. Postoj je hypotetický konstrukt zabývající se mentálním 

stavem, který je  odvozen z verbálních záznamů a z pozorovaného chování.  Postoj  jakožto 

koncept uchopuje svoji  realitu z naší  vlastní  introspekce.  I přesto,  že je vymezení postojů 

složité a široké, je možno je zkoumat (Heberlein, 1982).

Sociální  vědci  studovali  postoje  a  vztahy k životnímu prostředí  po řadu desetiletí. 

Jednou z důležitých potřeb výzkumu bylo vytvořit smysluplný, přesný a opakovatelný nástroj 

umožňující měřit postoje a obecně vztah k životnímu prostředí. V současné době existuje více 

způsobů, jak měřit a kvantitativně vyjádřit environmentální postoje. Gifford (1997) popisuje 

8 základních  měření.  Všechny tyto  škály  byly  rozvinuty  pro  měření  postojů  k  životnímu 

prostředí buď jako k celku, nebo k jeho jednotlivým částem:

1) Maloney-Ward Ecology Inventory (Maloney-Wardův ekologický inventář) zahrnuje 

45 položek rozdělených do 4 skupin: zalíbení, znalosti, slovní závazek a skutečné 

chování. Zalíbení souvisí s emocionální složkou postojů, znalosti souvisí s kognitivní 
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složkou. Další dvě skupiny představují konativní složku: slovní závazek zjišťuje, co 

by  respondenti  udělali  pro  ochranu  životního  prostředí.  Otázky  po  skutečném 

chování zjišťují, co jedinec opravdu udělal.

2) Weigel Environmental Concern Scale (Weigelova škála environmentálního zájmu) je 

kratší, 16 položková škála bez oddělených podskupin.

3) NEP  (škála  nového  environmentálního  paradigmatu) má  mezi  měřícími  nástroji 

nejdůležitější  postavení.  Byla  vyvinuta  v roce  1978  (obsahovala  12  položek)  a 

revidována v roce 1992 (16 položek).  Škála byla vytvořena na základě protikladu 

mezi  dřívějšími  většinovými  postoji,  označovaným  jako  dominantní  společenské 

paradigma (DSP) a postoji  alternativními,  označenými jako nové environmentální 

paradigma. Škála je konstruována tak,  aby její  jednotlivé dimenze (vědomí krize, 

vědomí  omezenosti  zdrojů  a  mezí  růstu,  propojenost  člověka  s přírodou, 

neantropocentrismus a  vědomí  narušené rovnováhy)  byly prezentovány z hlediska 

nového i dominantního pohledu.

4) German  Scale (německá  škála)  rovněž  měří  environmentální  postoje,  znalosti  a 

chování.

5) Environmentalism Scale (škála environmentalismu) byla vytvořena z předešlých škál. 

Její tři podskupiny rozdělují environmentální postoje na tři různé množiny. Interní 

environmentalismus zkoumá představy člověka o vztazích mezi lidmi a přírodou a 

současně osobní vztah k životnímu prostředí.  Externí environmentalismus zkoumá 

vnější  postoje  k životnímu  prostředí,  např.  legislativu,  ekonomické  aspekty 

environmentálních záležitostí atd. Skutečný environmentalismus zkoumá jedincovy 

postoje k environmentálním problémům, jako je například znečištění, odlesňování, 

vymírání druhů atd.

6) Is It Five Past Twelve Already? (Je již pět minut po dvanácté?) Tato škála rozvinutá 

v Německu zahrnuje stupeň rezignace,  který jedinec cítí  v souvislosti  se životním 

prostředím. Zabývá se negativními důsledky, které vznikají díky tomu, že si mnoho 
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lidí myslí, že už je příliš pozdě pro řešení některých environmentálních problémů. 

Diskutují  se  zde  negativní  důsledky  toho,  že  lidé  ztrácejí  naději  v  to,  že  se 

environmentální problémy dají ještě řešit. Mezinárodní výzkum odhalil, že studenti 

vysoké  školy  z bývalých  socialistických  zemí  východní  Evropy  byli  ohledně 

životního prostředí pesimističtější než ti ze západní Evropy.

7) Environmental  Worry  Scale  (škála  environmentálního  znepokojení)  se  posouvá 

od zájmu  či  pesimismu  ke  znepokojení  nad  životním  prostředím.  Jejím  cílem je 

zkoumat  úzkost  zaměstnanců,  kteří  byli  vystaveni  organickým  rozpouštědlům. 

Znepokojení může znít stejně jako pesimismus. Rozdíl je však v tom, že pesimismus 

je  spojen  s rezignací,  zatímco  znepokojení  může  být  nezbytným  předpokladem 

k přesvědčení jedinců podniknout nějaký obranný čin.

Validita  těchto  škál  se  obvykle  prokazuje  tím,  že  jedinci,  kteří  mají  kladné 

environmentální postoje (např. Sierra Club nebo členové Greenpeace), mají současně výrazně 

větší  zájem o  životní  prostředí.  Všech  sedm škál  bylo  vytvořeno  především pro  dospělé 

jedince. Osmá škála je určena pro děti (Gifford, 1997).

8) TEACH  –  The  Test  for  the  Environmental  Attitudes  of  Children (test 

environmentálních postojů u dětí) zkoumá pět témat: vztahy mezi všemi životními 

formami,  vlastnictví  versus  správcovství  životního  prostředí,  nezbytnost  akce 

v řešení environmentálních problémů a respekt a obdiv k přírodě.

 2.4.1 Škála NEP

V  empirické  části  své  diplomové  práce  jsem  zvolila  k  doplňkovému  šetření 

environmentálních  postojů  na  venkově  a  ve  městě  nejčastěji  používanou  škálu  New 

Environmental Paradigm, tzv. NEP. Tuto škálu jsem vybrala z několika důvodů. Tato škála 

patří  v  zahraničních  výzkumech  zaměřených  na  environmentální  postoje  mezi 

nejpoužívanější.  Jak také později  uvádím,  tato  škála  byla  zároveň několikrát,  i  s  různými 

úpravami, použita v českém prostředí. Vzhledem k tomuto faktu, s nímž souvisí i ta výhoda, 

že je NEP již přeložen do českého jazyka, považuji NEP za nejvhodnější doplňkovou variantu 
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pro  svůj  výzkum.  Nyní  se  proto  budu  podrobněji  věnovat  popisu  této  metody  měření 

environmentálních postojů.

Škála  NEP pochází  od  autorů  Dunlapa  a  Van  Liereho  (1978),  podle  nichž  měří 

primárně prvotní přesvědčení (primitive beliefs) o Zemi a vztazích člověka s přírodou. Podle 

sociálních psychologů tato prvotní přesvědčení ovlivňují široký rámec postojů týkajících se 

specifičtějších environmentálních problémů. Dvanáct položek původní verze obsahuje výroky 

o současném či budoucím stavu biofyzického prostředí včetně výroků o lidských vztazích 

k přírodě a o charakteru fyzického a biologického světa (Guagnano, Stern, Dietz, 1995).

Dunlap  a  Van Liere  (1978)  použili  termín  „paradigma“,  protože  NEP reprezentuje 

novou  kognitivní  strukturu  –  environmentalismus,  která  stojí  proti  „dominantnímu 

společenskému paradigmatu“ (DSP).

Původní DSP je postaveno na těchto názorech:

1. Země má  k  dispozici  neomezené  přírodní  zdroje.  Lidé  mají  právo  je  používat 

neomezeně podle svých potřeb.

2. Vyspělá technologie může zabránit nedostatku zdrojů a úpadku kvality životního 

prostředí.

3. Ekonomický  růst  představuje  nejlepší  měřítko  lidského  úspěchu  v  zužitkování 

přírodních zdrojů (Bell a kol., 2001).

Oproti tomu NEP vychází z představ, že:

1. Lidstvo může svojí činností narušit přírodní rovnováhu.

2. Existují limity růstu.

3. Lidské právo vládnout nad zbytkem přírody má svá omezení (Bell a kol., 2001).

V roce 1992 Dunlap se svými kolegy představili revidovanou NEP škálu (Dunlap a 

kol., 1992). Při konstrukci revidované škály autoři především vycházeli z toho, že dnes čelíme 

širším ekologickým problémům celosvětového dopadu než v 70. letech 20. století.  Revize 

rovněž přinesla lepší vyvážení položek pro i proti NEP a využila současnou terminologii.
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 2.4.2 Provedené výzkumy

Přestože NEP prošel  mnohou kritikou,  stále  zůstává pro měření  environmentálních 

postojů  nejdůležitějším  nástrojem.  Škála  NEP  byla  v posledních  desetiletích  mnohokrát 

použita  v  zahraničích  výzkumech.  Aplikovala  se  v různých  výzkumech  na  vzorku  široké 

veřejnosti,  ale  i  u  konkrétních  skupin,  jako jsou farmáři  (Albrecht  a  kol.,  1982),  členové 

zájmových  skupin  (např.  Dunlap  a  kol.  2000),  občané  jednotlivých  národů  jako  Kanada 

(Edgell,  Nowell,  1989),  Švédsko (Widegren,  1998),  Baltské státy (Gooch, 1995),  Turecko 

(Furman, 1998) a jiné. Škála NEP byla také použita při srovnávání environmentálních postojů 

u  vysokoškolských  studentů  Latinské  Ameriky  a  Španělska  (Bechtel,  Verdugo,  Pinheiro, 

1999; Schultz, Zelezny, 1998). 

Existuje mnoho výsledků ze studií,  kde byla použita škála NEP. Studie zájmových 

skupin, jako jsou environmentální organizace, například shodně zjistily, že environmentalisté 

dosahují vyššího skóre ve škále NEP než ti, kdo nejsou členy žádné environmentální zájmové 

skupiny (např. Edgell, Nowell, 1989; Widegren, 1998). Mnoho studií také zjistilo pozitivní 

vztah mezi škálou NEP a environmentálním chováním (např. Ebreo, Hershey, Vining, 1999; 

Roberts, Bacon, 1997; Schultz, Zelezny, 1998; Guagnano, Stern, Dietz, 1995).

V České republice byl NEP v původní či modifikované podobě použit ve třech větších 

výzkumných  projektech.  V letech  1993  a  2000  provedl  opakovaný  výzkum  postojů 

k životnímu prostředí a místní politice Sociologický ústav Akademie věd České republiky5. 

V průzkumu byl  NEP využit  v upravené podobě.  Podle autorů šlo  o  „jakousi  kvazi  NEP 

škálu“ (Soukup, 2001: 19). Podle výsledků došlo v České republice od roku 1993 k poklesu 

ochoty obětovat  se  ve  prospěch životního prostředí  (platit  vyšší  daně a  ceny,  snížit  svoji 

životní úroveň), současně k nárůstu proenvironmentálního chování (zejména třídění odpadů). 

V oblasti občanských aktivit nebyla zaznamenána žádná změna. Environmentální chování je 

typické  pro  starší  obyvatele,  občanské  aktivity  v oblasti  životního  prostředí  pro  mladší 

obyvatele (Soukup, 2001).

V roce  2006  byly  publikovány  výsledky  Výzkumu  odcizování  člověka  přírodě 

řešitelským týmem Zájmové sdružení  Toulcův dvůr,  který  probíhal  v letech  2004 –  2005 

(Strejčková,  2006).  Součástí  projektu  byl  i  Výzkum  antropocentrických  a  biocentrických 

5 Sociologický  ústav  Akademie  věd  České  republiky,  STEM  –  Středisko  empirických  výzkumů.  Postoje  
k životnímu prostředí a k místní politice 1993. Listopad – prosinec, 1993.
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postojů k přírodě v české populaci, který prováděl Marek Franěk (Franěk, 2006). V průzkumu 

byl použit van den Bornův dotazník vycházející z NEP, který je zde rozšířen o další položky. 

Podle průzkumu převládají v české populaci proenvironmentální postoje: ve vztahu k přírodě 

model označený jako „strážce přírody“,  na druhém místě  model „aktivní partner  přírody“ 

(Franěk, 2006).

 2.5 Vymezení pojmů venkov a město a problematika s tím spojená

V této kapitole se budu věnovat definicím pojmů venkov a město. Vymezení těchto 

pojmů  je  důležité  z  toho  důvodu,  že  se  v  empirické  části  této  práce  věnuji  rozdílům 

v environmentálních postojích na venkově a ve městě. Definice těchto typů sídel tedy využiji 

k tomu, abych mohla zvolit vhodnou vesnici a město, a tudíž správně provést svůj výzkum.

 2.5.1 Klasifikace venkovského prostoru

Problematice  venkova  a  jeho  vymezení  se  věnovalo  a  věnuje  mnoho  našich  i 

zahraničních  autorů  a  institucí.  Různé  přístupy  k této  problematice  nabízejí  ekonomové, 

sociologové,  architekti,  geografové,  urbanisté,  statistici  i  zástupci  mnoha  dalších  vědních 

oborů (ČSÚ6).

Při  vymezování  urbanizovaného  území  a  venkovského  prostoru  je  základním 

problémem definování venkovského prostoru. Venkov je, na rozdíl od souboru venkovských 

sídel, kontinuálně vymezený prostor (Perlín, 2000).

Obecně  se  venkovem  nazývají  oblasti  volné  nezastavěné  krajiny  a  venkovského 

osídlení, které lze vymezit jako určitý souhrn venkovských sídel, zemědělských a vodních 

ploch, lesů,  ploch místních komunikací a ostatních ploch nacházejících se v tomto prostoru. 

Venkov se obyčejně vyznačuje menší hustotou zalidnění, menšími sídly, vyšší zaměstnaností 

v  zemědělství  (případně  v lesnictví,  rybolovu  a  dalších  činnostech  primárního  sektoru), 

určitým  sepětím  místních  obyvatel  s přírodou  a  krajinou,  architektonickým  rázem  a 

charakterem zástavby a určitým životním stylem, který se  často výrazně  liší od městského 

(Kašparová, Půček, 2009).

Pro  venkov  je  charakteristická  menší  intenzita  sociálně-ekonomických  kontaktů  a 

menší hustota vazeb mezi jednotlivými subjekty, které se ve venkovském prostoru pohybují. 

6 Online: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/D60024EE21/$File/130808k01.pdf  ,   25. 6. 2010, 11:20
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Právě s ohledem na to, že venkovská i městská území se vyznačují množstvím charakteristik, 

které  v  mnoha  případech  nejsou  naplněny,  je  jednoznačné  vymezení  venkovských  a 

městských  sídel  či  venkovských  a  městských  oblastí  problematické  (Kašparová, 

Půček, 2009).

 2.5.2 Vymezení venkovských obcí

Přístupy  k  vymezení  venkova  vycházejí  většinou  z  určení  kvantitativního  nebo 

kvalitativního ukazatele,  případně z kombinace více ukazatelů,  na jejichž základě lze pak 

vymezit venkovské a městské oblasti. Obecně lze nejčastěji používané definice venkovských 

obcí z hlediska jejich obsahu rozdělit podle čtyř hlavních kriterií (Kašparová, Půček, 2009):

 definice vycházející ze statutu sídla7;

 definice vycházející z hustoty osídlení a počtu obyvatelstva, případně kombinace 

těchto dvou ukazatelů (viz níže uvedená metodika OECD);

 definice vycházející z velikosti obce;

 definice vycházející z dalších znaků obce.

Jedinou všeobecně uznávanou mezinárodní definicí je právě vymezení Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD8), které je založeno na hustotě osídlení nebo na 

celkovém počtu obyvatel. Za venkovskou lze tedy považovat buď obec s počtem obyvatel 

nižším než 2 000 nebo obec s hustotou nižší než 150 obyvatel na 1 km2. (Kašparová, Půček, 

2009).

Právě statistické vymezení  venkovského sídla  je  jediné,  které  lze  zpravidla  použít, 

hodnotí-li se soubor velkého počtu sídel. Hranice 2 000 obyvatel v sídle resp. v obci jako 

hranice pro nepochybně venkovské sídlo (obec) se v České republice běžně používá. Přitom 

zároveň existují  sídla,  která  mají  jednoznačně venkovský charakter  a mají  více než 2 000 

obyvatel a současně existují i  malá města, která mají méně než 2 000 obyvatel,  ale jejich 

urbanistická  struktura,  architektonická  kvalita  jednotlivých  domů  nebo  třeba  struktura 

7 V ČR je dle zákona128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, městem obec, 
která  má  alespoň  3 000  obyvatel,  pokud tak  na  návrh  obce  stanoví  předseda  Poslanecké  sněmovny po 
vyjádření  vlády.  Online:  http://www.zakonycr.cz/seznamy/128-2000-Sb-zakon-o-obcich-%28obecni-zrizeni
%29.html  ,   20.6.2010 11:58

8 Tuto definici používá i Eurostat.
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ekonomických činností je spíše městská než venkovská. Sídla s více než 10 000 obyvateli 

jsou nepochybně města. Sídla od 2 000 do 10 000 obyvatel jsou často definována účelově 

podle potřeby jednotlivých autorů (Perlín, 2000).

Tato  konvenční  hranice  2  000  obyvatel  pro  nepochybné  vesnice  je  stanovena  pro 

typicky českou strukturu osídlení. V některých evropských státech je tato hranice  nastavena 

až na velikost  5 000 obyvatel. Běžně používané pojmy, jako je vesnice, město nebo třeba 

starší městys, jsou pojmy, které nejsou zakotveny v legislativě a vyjadřují pouze obecný název 

pro jednotlivé typy sídel. Pro český venkov jsou typická malá sídla s 30–100 obytnými domy 

a relativně hustá síť menších měst s 3 000–10 000 obyvateli (Perlín, 2000).

V této diplomové práci používám pojmy venkov, vesnice a také vesnický a venkovský 

jako rovnocenné výrazy, a to především kvůli lepší čitelnosti textu.
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 3 Empirická část

Následující kapitoly jsou rozděleny do tří hlavních částí – nejprve se věnuji popisu 

metodologického postupu, který jsem zvolila pro svůj výzkum. Dále se zabývám výsledky 

výzkumného šetření. Empirickou část nakonec uzavírám shrnutím a diskusí nad dosaženými 

výsledky.

V následující kapitole tedy přiblížím metodologický postup výzkumného šetření, které 

jsem  koncipovala  na  základě  průběžného  studia  literatury  a  také  na  základě  konzultací 

s vedoucím práce. Popisuji zároveň výzkumný problém, cíle a otázky, výzkumnou metodu, 

techniku sběru dat a dále způsob analýzy dat.

 3.1 Metodologie

 3.1.1 Případová studie

Ve  své  práci  provedu  případovou  studii  environmentálních  postojů  na  vesnici  a 

ve městě, konkrétně v Hostouni a v Praze. Úkolem výzkumu je zjistit, zda a jakým způsobem 

se  environmentální  postoje  na  vesnici  a  ve  městě  liší  a  jakým způsobem místo  bydliště 

ovlivňuje formování environmentálních postojů.

„V případové  studii  jde  o  detailní  studium  jednoho  případu  nebo  několika  málo  

případů, dále jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti.“ (Hendl, 

2005: 104). Ve své práci budu vycházet z toho, jak případovou studii popisuje Yin (1994), 

podle  kterého  se  tato  výzkumná  strategie  volí  velmi  často  právě  pro  výzkumy v  oblasti 

sociálních věd. Yin (1994) definuje případovou studii  jako strategii  pro zkoumání předem 

určeného jevu v přítomnosti v rámci jeho širšího reálného kontextu. Případová studie není jen 

průzkumnou  taktikou,  ale  často  má  popisnou  a  vysvětlující  funkci.  Její  výhoda  spočívá 

v možnosti pracovat s rozmanitými zdroji – dokumenty, lidskými výtvory, rozhovory a daty 

získanými pozorováním (Yin, 1994).

Podle Yina (1994) má mít případová studie tyto charakteristiky:

 využívá více zdrojů dat kvantitativního i kvalitativního charakteru;

 musí  se  vypořádat  se  situací,  že  je  obvykle  více  proměnných  než  naměřených 

datových bodů, tedy realizací uvažovaných proměnných;
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 snaží se využít předchozí teoretická tvrzení, která usměrní sběr dat a jejich analýzu.

Důležité jsou přitom tyto aspekty:

 strategie zde znamená určitý postoj, ne určitou metodu jako třeba pozorování nebo 

interview;

 výzkum se chápe v širším smyslu a zahrnuje např. evaluaci nebo komparativní studie;

 empirickým zkoumáním se myslí zaměření na shromažďování empirických dat o tom, 

co se děje;

 studie se týká jednoho případu nebo několika málo případů (ale uvažuje se také o 

možnosti zobecnění);

 studie  se  soustředí  na jev v rámci  kontextu,  zvláště  v situacích,  kdy hranice mezi 

jevem a kontextem jsou zastřené (Yin, 1994).

 3.1.2 Výzkumný problém

Na základě  výše  uvedené  literatury a  již  provedených  výzkumů jsou  výzkumným 

problémem environmentální postoje a jejich utváření. Environmentální postoje jsou poměrně 

podrobně  prozkoumány  především  z  kvantitativního  pohledu,  jejich  výzkumu  se  však 

doposud  věnovali  především  zahraniční  autoři.  V  českém  prostředí  se  zatím 

environmentálním postojům nevěnovalo příliš mnoho pozornosti. O to méně byly zkoumány 

sociodemografické  faktory,  které  mají  na  utváření  environmentálních  postojů  vliv. 

Environmentální  postoje  však  úzce  souvisí  se  vztahem  jedince  k  přírodě  a  k  životnímu 

prostředí  obecně.  Skrze  environmentální  postoje  se  také  velmi  často  usuzuje  na 

environmentální  chování.  Z  tohoto  důvodu  považuji  hlubší  znalosti  a  pochopení 

environmentálních postojů za velmi důležité. Zaměřuji se konkrétně na postoje k životnímu 

prostředí  z  hlediska  místa  bydliště,  jakožto  podstatného  sociodemografického  faktoru. 

V českém prostředí  jsem neobjevila  žádný podobný výzkum, který by se  tímto důležitým 

tématem zabýval. 

 3.1.3 Výzkumný cíl

O cílech mého výzkumného šetření se zmiňuji  již v úvodu této práce. Úkolem mé 

práce je určit,  jakým způsobem se odlišují environmentální postoje na vesnici a ve městě. 

V rámci  případové studie  se  tedy snažím zjistit,  zda má vedle  jiných faktorů na utváření 
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environmentálních  postojů  vliv  i  místo  bydliště,  ve  kterém  jedinec  vyrůstal.  Vliv  místa 

bydliště na environmentální postoje se pokusím určit v souvislosti s dalšími faktory, jako je 

vliv rodiny, zkušenosti s přírodou a sociální prostředí. Jsem si vědoma toho, že existují i jiné 

faktory, které mají vliv na environmentální postoje. Vzhledem k možnému rozsahu diplomové 

práce však nelze všechny tyto faktory postihnout a popsat. I přesto si myslím, že můj výzkum 

může objevit nová zjištění a poskytnout tak zajímavé podněty pro další zkoumání. S ohledem 

na cíle  této  diplomové práce jsem zvolila  jako nejvhodnější  strategii  kvalitativní výzkum. 

Dále také využiji standardizovaný dotazník NEP, který má za úkol došetřit environmentální 

postoje u jednotlivců v obou skupinách – na vesnici a ve městě.

 3.1.4 Výzkumné otázky

Na základě studia literatury, vytyčení výzkumného problému a cílů, jsem si položila 

následující výzkumné otázky:

• Jak se liší environmentální postoje u respondentek, které vyrostly na vesnici nebo 

ve městě?

• Jakou  roli  hraje  místo  bydliště  (vesnice/město),  v  jakém  jedinec  vyrůstal,  

při utváření environmentálních postojů?

Odpověď na druhou výzkumnou otázku hledám prostřednictvím těchto otázek:

• Jak se liší role rodiny ve vytváření environmentálních postojů na vesnici a ve městě?

• Jak  se  liší  role  zkušeností  s  přírodou  ve  vytváření  environmentálních  postojů  

na vesnici a ve městě?

• Jak  se  liší  role  sociálního  prostředí  (škola,  vrstevníci,  další  vzory  a  modely)  

ve vytváření environmentálních postojů na vesnici a ve městě?

 3.1.5 Výzkumná metoda

Při  studiu  literatury  a  dosavadních  realizovaných  výzkumů  se  zaměřením  na 

environmentální  postoje  jsem zjistila,  že  většina  těchto  výzkumů  je  pojata  kvantitativně. 

Nejčastěji jsou environmentální postoje měřeny prostřednictvím dotazníků, ve kterých jsou 
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hodnoceny  v  různě  vymezených  škálách.  Výsledky  studií  pak  vyjadřují  stupeň 

environmentálních postojů respondentů na základě kvantitativní analýzy dat.

Ve  své  diplomové  práci  se  však  nesnažím  pouze  změřit  míru  environmentálních 

postojů,  ale  snažím  se  zjistit  a  blíže  prozkoumat  rozdíl  v  environmentálních  postojích  a 

v jejich utváření na vesnici a ve městě. Hlavní důraz tedy kladu na místo bydliště, v jakém 

člověk vyrůstal.  Z tohoto důvodu jsem se rozhodla upřednostnit doposud méně rozvíjenou 

kvalitativní metodu při zkoumání environmentálních postojů. Kvalitativní výzkum nicméně 

doplním  o  standardizovaný dotazník  NEP.  Ten  využiji  pouze  k  doplňkovému  šetření 

environmentálních postojů u jednotlivců v obou typech prostředí. Podle mého názoru umožní 

právě tento postup odhalit individuální nuance respondentů, odkrýt hloubku zkoumaného jevu 

a přinést nové informace.

Přínos použití kvalitativní metody také vidím stejně jako Strauss a Corbinová (1999) 

v následujících oblastech:

 při  získávání  detailních  a  obsáhlých  informací  o  zkoumaném  jevu,  které 

kvantitativními metodami získat nelze;

 při  odhalování důležitých informací o skutečnostech a jevech,  o kterých ještě  není 

nashromážděno příliš údajů,

 při získávání dalších, rozšířených a nových informací o skutečnostech, o kterých toho 

již víme mnoho, ale neodpovídají našim představám. 

Zejména poslední dva z citovaných argumentů mohu označit za hlavní pohnutku, která 

mne vedla k volbě této metodologie v rámci sestavování výzkumné strategie.

 3.1.6 Charakteristika obce Hostouň a hlavního města Prahy

Ve  své  práci  provádím  případovou  studii  environmentálních  postojů  ve  dvou 

rozdílných typech prostředí – na vesnici a ve městě. Na počátku mého výzkumu jsem se tedy 

musela rozhodnout, v jaké vesnici a v jakém městě jej budu provádět. Při výběru jsem se 

v první  řadě  řídila  definicí  venkovské  obce  a  definicí  města,  přičemž  jsem  nejvíce 

zohledňovala počet obyvatel, ale také architektonický ráz, životní styl a další ukazatele (více 

rozvádím v teoretické části práce). Dále jsem se snažila zvolit takové typy prostředí, které 

jsou si svou povahou co nejméně podobné. Jak totiž také zmiňuji výše, existují některá sídla, 
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která mají velký počet obyvatel, ale jsou spíše venkovská, a naleznou se i města s malým 

počtem  obyvatel,  ale  s  urbanistickou  strukturou.  Vzhledem  k  tomu,  že  jsem  nechtěla 

porovnávat dva typy prostředí, které se svým charakterem jakkoli podobají, zvolila jsem obec 

Hostouň a hlavní město Praha.

Rozdíl v povaze těchto sídel je velice výrazný. Praha je jakožto hlavní město v mnoha 

směrech  specifická,  ve  všech  ohledech  však  odpovídá  charakteristice  města  (rozsah 

zastavěného území, velký počet sídlišť, omezený kontakt s volnou přírodou). Z tohoto důvodu 

ji  pro  srovnávací  výzkum  environmentálních  postojů  na  venkově  a  ve  městě  považuji 

za velmi vhodnou volbu.

K výběru obce Hostouň jakožto vesnického prostředí  mě vedla  jednoduchá úvaha. 

Hledala jsem obec, která svou povahou odpovídá typu venkovského sídla.  Abych takovou 

obec  našla  a  lépe  poznala  její  charakter,  musela  bych svůj  výzkum výrazně  prodloužit  a 

zjišťovat, zda obec odpovídá daným požadavkům. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zvolit 

obec,  kterou  dobře  znám,  protože  jsem v  ní  sama  vyrostla.  Znalost  místních  poměrů  a 

částečně i obyvatel mi současně velmi pomohla při navazování kontaktu s respondentkami. To 

považuji  pro  svůj  výzkum  za  velmi  přínosné,  protože  jsem  se  tak  částečně  vyhnula 

počátečním pochybnostem a nedůvěře ze strany respondentek.

Podle mého názoru tedy obě vybraná sídla splňují všechna vytyčená kritéria.  Díky 

volbě  těchto  sídel  se,  jak  doufám,  lépe  projeví  environmentální  postoje  respondentek  a 

souvislost těchto postojů právě s daným typem sídla.

Hostouň

Obec  Hostouň  leží  na  okraji  Českého  lesa,  na  úpatí  417  metrů  vysokého  kopce 

Ptáčníka a Hostouňského vrchu (527 m), v polovině cesty mezi městečky Bělá nad Radbuzou 

a Poběžovicemi. Okolo Hostouně se rozprostírají lesy, louky, pastviny a zemědělské plochy. 

Zemědělská činnost hraje u obyvatel této obce stále významnou roli. Je zde statek pro chov 

skotu a prasat a také se zde nachází hřebčín. Ve velké míře je zde proto využíván pastevní 

areál. V Hostouni funguje i závod na zpracování dřeva.

Samotná Hostouň má několik obchodů, hostinec, poštu, základní a mateřskou školu. 

Dominantou  obce  je  farní  kostel.  Až  v  průběhu  80.  let  20.  století  došlo  v  Hostouni 
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k výraznějšímu rozvoji. Vedle rekonstrukce náměstí došlo k výstavbě čističky odpadních vod 

a k rekonstrukci kanalizační sítě. Hostouň má od 90. let také zřízenou plynofikaci obce. Obcí 

prochází  železniční  trať,  která  zajišťuje  spojení  s  městem  Domažlice  nebo  Tachov. 

Autobusová doprava (1-2x denně) v Hostouni funguje od 90. let a slouží především k dopravě 

dětí z okolních obcí do školy. 

Počet  obyvatel  byl  velmi  ovlivněn  2.  světovou  válkou,  po  níž  došlo  k  odsunu 

německých  obyvatel.  Teprve  po  roce  1970,  kdy  bylo  v  Hostouni  evidováno  pouze 

659 obyvatel, dochází k postupnému nárůstu obyvatelstva (oficiální web města9).

Hostouň  získala  10.  října  2006  status  města,  v  té  době  zde  bylo  evidováno 

1 324 obyvatel.  I  přes  tuto  skutečnost  jsem Hostouň  zvolila  jako  vhodnou obec  pro  svůj 

výzkum, a to ze dvou důvodů. Za prvé, k získání statutu města došlo až před čtyřmi lety, tedy 

až v době, která již není pro můj výzkum podstatná.  Jak později uvádím, u respondentek 

v mém výzkumu je nejdůležitější to, v jakém prostředí žily do 18 let věku. Podstatná jsou tedy 

70., 80. a 90. léta 20. století. Jak také píši v teoretické části této práce, Hostouň i přes získaný 

status  města  odpovídá spíše popisu venkovské obce,  a to jak ve vztahu k počtu obyvatel 

(hranice  obvykle  uváděná  pro  město  je  nad  2 000  obyvatel),  tak  ve  vztahu 

k architektonickému  rázu  obce,  vysoké  zaměstnanosti  obyvatel  v zemědělství  nebo  i 

ve vztahu k životnímu stylu zdejších obyvatel. Tento životní styl znám z vlastní zkušenosti, a 

proto vím, že je zcela odlišný od toho městského. 

 

Statistické údaje k 26. 5. 201010:

Katastrální výměra [ha] 3 852
Počet obyvatel 1 290

Z toho v produktivním věku 615
Průměrný věk 34

Praha

Praha  je  hlavní  a  zároveň také  největší  město  České  republiky.  Z  této  skutečnosti 

vyplývá i její úloha přirozeného centra politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a 

9 Online: http://www.hostoun.cz/ 
10 Zdroj: http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-4594.htm
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ekonomiky. Jako taková tedy zároveň dokonale splňuje všechny charakteristiky města. 

V Praze se nachází městské části s vyhraněným charakterem městského centra, 

městské  části  s  převážně  obytným charakterem bytové  zástavby 20.  a  30.  let  20.  století, 

městské části s převažujícím průmyslovým charakterem, sídlištní městské části se zástavbou 

panelového typu, ale i městské části příměstského charakteru. Krajina zde byla v minulosti 

odlesněna,  vysušena  a  zastavěna.  Terén  byl  účelově  zvyšován navážkami,  tok  Vltavy byl 

upraven  regulací  a  jezy.  Po  zrušení  městských  hradeb  byl  vzniklý  prostor  na  rozdíl 

od ostatních evropských měst zastavěn, takže Praha má poměrně málo veřejné zeleně.

Po druhé světové válce začala vznikat první sídliště, během 50. let se plánování 

a výstavba sídlišť výrazně urychlila. V 60. a 70. letech se zmodernizovaly důležité dopravní 

stavby jako letiště a hlavní nádraží a začalo se budovat metro. Pro obyvatele byla na zelených 

loukách okolo Prahy budována panelová sídliště (největší z nich je Jižní Město).

Životní  prostředí,  zejména  špatná  kvalita  ovzduší  v  centru  a  některých 

oblastech  středního  pásu  osídlení  je  srovnatelná  s  nejvíce  postiženými  regiony  České 

republiky.  Z dalších fyzikálních faktorů,  které mají  v Praze dopad na životní prostředí,  je 

vysoká hluková zátěž. Praha je z hlediska hluku nejvíce zatíženým regionem z celé České 

republiky. Podíl obyvatelstva vystaveného nadměrnému hluku je zhruba 30 %. Odhaduje se, 

že asi 90 % akustické energie ve městě generuje silniční doprava. 

Počet  obyvatel  Prahy rostl  již  od poloviny 17.  století  prakticky až do roku 

1992, kdy kulminoval. V roce 1980 je počet obyvatelstva uváděn 1,183 mil., v roce 1990 pak 

1,215 mil.(ČSÚ11).

Statistické údaje k 26. 5. 201012:

Katastrální výměra [ha] 49 641
Počet obyvatel 1 200 455

Z toho v produktivním věku 514 481

11 Online:http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/hlavni-mesto-praha/charakteristika-hlavniho-mesta-
prahy/1000936/41852/#hlmpha09  , 27. 6. 2010, 15:00  

12 Zdroj: http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-12702.htm

44 z 133

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-12702.htm
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/hlavni-mesto-praha/charakteristika-hlavniho-mesta-prahy/1000936/41852/#hlmpha09
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/hlavni-mesto-praha/charakteristika-hlavniho-mesta-prahy/1000936/41852/#hlmpha09
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/hlavni-mesto-praha/charakteristika-hlavniho-mesta-prahy/1000936/41852/#hlmpha09


Diplomová práce: Environmentální postoje na venkově a ve městě autorka: Bc. Marie Finnová

 3.1.7 Průběh výzkumu a technika sběru dat

Data  pro  svoji  práci  jsem  získala  z  polostrukturovaných  rozhovorů  a 

ze standardizovaného dotazníku NEP. Polostrukturovaný rozhovor je charakteristický předem 

připraveným okruhem otázek,  které však nemusí  být  respondentům pokládány ve stejném 

pořadí,  ani  v  úplně  stejném  znění.  Výhodou  polostrukturovaného  rozhovoru  je  možnost 

pružně  reagovat  na  to,  jak  se  rozhovor  vyvíjí  a  nechává  výzkumníkovi  volnou  ruku 

při kladení otázek. Polostrukturovaný rozhovor jsem proto zvolila jako nejvhodnější techniku 

sběru  dat  pro  můj  výzkum.  Předem jsem si  připravila  otázky,  na  které  jsem chtěla  znát 

odpověď. V případě, že se však rozhovor začal ubírat jiným směrem, než bylo pro potřeby 

mého výzkumu potřebné, mohla jsem do něj zasáhnout.

Otázky v polostrukturovaném rozhovoru jsem sestavila v průběhu ledna a února 2010 

na  základě  studia  doposud  provedených  výzkumů  v  oblasti  environmentálních  postojů  a 

na základě  studia  teorie  o  postojích  obecně.  Základní  výzkumné otázky jsem si  následně 

rozložila  do  pěti  kategorií,  od  kterých  se  pak  odvíjely  jednotlivé  otázky  ve  schématu 

rozhovoru (viz Příloha II). Po vytvoření schématu rozhovorů jsem realizovala během měsíce 

února  rozhovor  s  jednou  respondentkou.  Jednalo  se  o  tzv.  pilotní  výzkum,  který  jsem 

zaznamenala  na  diktafon  a  následně  přepsala.  Tento  rozhovor  jsem  sice  nezahrnula 

do závěrečné analýzy,  nicméně mi velmi posloužil  k hlubšímu vhledu do tématu.  Na jeho 

základě jsem pak mírně upravila schéma rozhovoru.

Jednotlivé rozhovory s respondentkami jsem prováděla v období od 1. března 2010 

do 10.  května 2010. Schůzky s respondentkami probíhaly na předem smluveném, klidném 

místě – v mnoha případech i  u nich doma – a v čase,  který jim vyhovoval.  To vše vedlo 

ke zvýšení  pohodlí  respondentek,  které  se  tak  mohly  plně  věnovat  rozhovoru.  Samotné 

rozhovory trvaly v rozmezí 60 až 90 minut.

Na začátku každého rozhovoru jsem respondentky seznámila  s  tématem mé práce. 

Dále jsem jim vysvětlila, za jakým účelem sbírám data, jak a k čemu je použiji. Nakonec jsem 

se zeptala,  zda souhlasí  s  nahráváním rozhovoru a  ujistila  jsem je o anonymitě.  Všechny 

respondentky jsem také ujistila,  že pokud nebudou chtít  nebo nebudou z nějakého důvodu 

umět na otázku odpovědět, není to problém. Informovaný souhlas a souhlas se zpracováním 

osobních údajů (viz Příloha III) jsem respondentky nechala podepsat vždy až po skončení 
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rozhovoru. 

Vytvořené schéma polostrukturovaného rozhovoru bylo hlavní předlohou při kladení 

otázek, nicméně rozhovory se zároveň odvíjely dle konkrétní situace a nových objevujících se 

témat. Snažila jsem se o to, abych při dotazování zachovala přirozenost hovoru a získala tak 

kvalitní a nová data. Pokud během rozhovoru a následné analýzy vyvstaly nějaké zajímavé 

informace, dotazovala jsem se na ně i při dalších rozhovorech. Po každém rozhovoru jsem si 

zaznamenala informace, které se mi zdály zajímavé, a komentáře k nim. 

Každý uskutečněný rozhovor jsem zaznamenala pomocí zařízení umožňující zvukový 

záznam a z každého záznamu jsem transkripcí vypracovala zápis rozhovoru. Transkripci, tedy 

převod  mluveného  projevu  z  rozhovoru  do  psané  podoby,  lze  provést  čtyřmi  způsoby – 

doslovnou transkripcí,  komentovanou transkripcí,  shrnujícím protokolem nebo selektivním 

protokolem (Hendl, 2005). Já jsem pro svůj výzkum zvolila techniku doslovné transkripce. 

U citací v textu jsem pak provedla korekturu, tedy jsem je stylisticky upravila do spisovné 

češtiny a také jsem odstranila výplňová slova.

Po  ukončení  každého  rozhovoru  jsem  dále  respondentku  požádala  o  vyplnění 

dotazníku NEP. Respondentkám jsem vysvětlila, jakého tématu se dotazník týká. Poté jsem je 

upozornila,  že  čas  potřebný  k  vyplnění  dotazníku  je  přibližně  10  minut.  Všechny 

respondentky s vyplněním dotazníku souhlasily. Upozornila jsem je tedy, že mohou požádat 

o vysvětlení jakékoliv otázky, nebudou-li jí rozumět.  Na závěr jsem ještě jednou dodala,  že 

všechny poskytnuté informace jsou naprosto anonymní a nebudou využity k ničemu jinému, 

než k provedení výzkumu za účelem napsání této diplomové práce.

 3.1.8 Výběr a charakteristika respondentek

V kvalitativním výzkumu se podle Hendla  (2005)  využívají  dvě základní  strategie 

pro výběr zkoumaných jednotek. Jednou z nich je předem daná struktura výběru, kdy jsou 

kritéria pro výběr předem známá a nezávislá na výsledcích výzkumu (Hendl, 2005). Tento typ 

výběru jsem aplikovala i ve svém výzkumu. Jak blíže rozvádím v teoretické části této práce, 

mnoho  studií  nalezlo  rozdíly  v environmentálních  postojích  mužů  a  žen.  Smyslem mého 

výzkumu je  však  najít  a  blíže  popsat  rozdíly v  environmentálních  postojích  na  vesnici  a 

ve městě, nikoli se věnovat jejich genderové rozdílnosti. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 
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pro  homogenizaci  výzkumného  vzorku13,  kdy  se  mého  výzkumu  zúčastnilo  10  žen 

vyrůstajících na vesnici a 10 žen vyrůstajících ve městě.  Homogenizace vzorku je postup, 

který se nejčastěji využívá ve statistické analýze, tedy spíše v kvantitativních výzkumech. Já 

jsem se  jej  však  rozhodla  využít  i  v  této  práci,  kdy provádím kvalitativní  výzkum,  a  to 

vzhledem  k  již  výše  uvedeným  důvodům.  Do  budoucna  by  bylo  jistě  zajímavé  provést 

podobný výzkum i s mužským výzkumným vzorkem a výsledky obou výzkumů porovnat. 

V mé  práci  však  vzhledem  k jejímu  možnému  rozsahu  nebylo  tak  rozsáhlý  výzkum 

uskutečnit.

Výběr výzkumného souboru byl zároveň tzv. pozitivní, což znamená, že se výzkumu 

zúčastnily pouze  respondentky,  které  byly ochotné  spolupracovat.  Výzkumný vzorek  dále 

tvoří  ženy ve věku od 25 do 36 let,  přičemž všechny dosáhly středoškolského vzdělání a 

většina  z  nich  také  vzdělání  vysokoškolského.  Všechny  jsou  dále  zaměstnané  na  plný 

pracovní úvazek a jsou materiálně zajištěné.

V mém výzkumu je dále hlavní proměnnou, kterou sleduji, místo bydliště. Všechny 

respondentky žily v daném místě, buď na vesnici nebo ve městě, minimálně do 18 let svého 

života. Místo, kde respondentky žijí v době provádění výzkumu, se již často od původního 

místa  bydliště  liší.  Pro  můj  výzkum je  však  podstatné  právě  období  do  18  let,  které  je 

nejdůležitější při utváření postojů. Jak totiž více rozvádím v teoretické části této práce, postoje 

se  získávají  v průběhu socializace,  tedy v období  dětství.  Z tohoto důvodu je  místo,  kde 

respondentky žijí od 18 let, pro můj výzkum důležité jen do té míry, abych získala komplexní 

informace o environmentálních postojích.

Již jsem uvedla rozdíly mezi městským a venkovským prostředím. Jak ale také uvádím 

výše,  Praha  je  členitým městem.  Dělí  se  na  několik  částí  a  pro  každou z  těchto  částí  je 

charakteristické jiné životní prostředí.  V Praze najdeme oblasti,  které jsou více zastavěné, 

průmyslové, centrální, vysoce frekventované atd., tudíž se zde například nevyskytuje mnoho 

přírodních prvků. Současně zde však existují části,  například některé okrajové časti Prahy, 

které  mají  příměstský  až  venkovský  charakter.  Převažuje  zde  přírodní  prostředí, 

architektonický ráz je spíše neurbanistický, životní styl obyvatel se může lišit od těch, kteří 

žijí například v centru. I tento fakt jsem brala v úvahu při výběru respondentek z městského 

prostředí. Dbala jsem na to, aby respondentky nepocházely právě z takové oblasti, která méně 
13 Např. Montoussé, M., Renouard, G. 2005. Přehled sociologie. Praha: Portál. „Homogenizace či diverzifikace 

spotřeby.“
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odpovídá městskému charakteru.  Další  podmínkou pro výběr tedy bylo,  aby respondentky 

pocházející z městského prostředí vyrůstaly buď na jednom z pražských sídlišť, nebo alespoň 

v takové části Prahy a v takovém typu zástavby, která je typická pro město.

Data pro svou práci jsem tedy získala z polostrukturovaných rozhovorů, které jsem 

vedla s 10 respondentkami z vesnice a 10 respondentkami z města. Rekrutace respondentek 

byla účelová a byla provedena s použitím techniky sněhové koule.V první fázi výběru vzorku 

jsem sama oslovila 4 respondentky pocházející z venkovského prostředí a 3 respondentky, 

které  vyrostly  v  městském  prostředí.  Předpokládala  jsem,  že  díky  předchozí  známosti 

s respondentkami budou rozhovory probíhat bez prvotní nedůvěry a budou více otevřenější. 

Tímto  způsobem jsem také  chtěla  zajistit  získání  kvalitních  dat.  Snažila  jsem se zároveň 

vybírat tzv.  „vhodné případy“ (Švaříček, Šeďová, a kol., 2006: 384), tedy respondentky, o 

kterých jsem věděla, že jsou otevřené, vstřícné a přirozeně „upovídané“. Současně jsem volila 

respondentky, u kterých mi nebylo předem známo, jaký je vlastně jejich vztah k životnímu 

prostředí  a  jaké jsou jejich environmentální  postoje.  Tímto jsem chtěla  zajistit,  aby z mé 

strany nedocházelo k jakýmkoli předsudkům či očekáváním, nebo dokonce vlivu na dosažené 

výsledky. Před realizováním rozhovorů jsem zvažovala, zda je uskutečnit nejdříve s jednou 

skupinou respondentek, např. z městského prostředí, a až poté s druhou skupinou. Nakonec 

jsem však usoudila, že pořadí rozhovorů nebude mít na kvalitu získaných dat žádný vliv. Sled 

rozhovorů byl tedy přizpůsoben především časovým možnostem respondentek, což usnadnilo 

počáteční komunikaci a v závěru i zjednodušilo celý průběh výzkumu. V první fázi rozhovory 

probíhaly od března do poloviny dubna 2010, v druhé fázi od poloviny dubna a v květnu.

V  druhé  fázi  výběru  vzorku  jsem  použila  již  zmíněnou  metodou  sněhové  koule 

(snowball  sampling),  kdy  jsem  získala  další  respondenty  na  základě  doporučení  již 

zkoumaných jedinců. Metoda sněhové koule se podle Hendla (2005) zvláště hodí pro případ 

provádění rozhovorů, tedy i v mém výzkumu (Hendl, 2005: 154). Díky tomu, že původní 

respondentky samy kontaktovaly další  informátorky,  měla jsem opět výrazně lehčí situaci. 

Odpadla totiž  počáteční  fáze nedůvěry,  čímž se rozhovory velice usnadnily a  zpříjemnily. 

Během této fáze jsem oslovila dalších 6 respondentek pocházejících z venkovského prostředí 

a 7 respondentek z městského prostředí. Získaná data po ukončení této fáze již postačovala 

k uzavření vzorku.

Charakter  rozhovorů  se  u  respondentek  z  venkovského  prostředí  nijak  významně 
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nelišil od respondentek pocházejících z městského prostředí. Povaha získaných informací se 

u těchto  dvou  skupin  nicméně  v  mnohém  lišila.  U  devátého  a  desátého  rozhovoru  jak 

s respondentkou  z venkovského  prostředí,  tak  s  respondentkou  z  městského  prostředí,  se 

získané  informace  již  v mnohém shodovaly  s  předešlými  rozhovory.  Po  10.  provedeném 

rozhovoru u každé skupiny respondentek jsem tedy měla dostatek získaných dat, tudíž jsem 

uzavřela výzkumný vzorek.

Tab.2 Charakteristika respondentek

Město Věk Vzdělání Současné místo 

bydliště
Lenka 25 Mgr. Město
Alena 29 Mgr. Město

Helena 34 Bc. Město
Martina 28 Bc. Vesnice

Iva 25 Bc. Město
Anna 25 - Město
Radka 27 Bc. Město
Jana 29 Mgr. Město

Monika 26 Bc. Město
Veronika 28 - Město
Vesnice 

Adéla 28 Bc. Město
Tereza 25 Bc. Město

Markéta 35 Mgr. Město
Pavla 27 Bc. Vesnice
Jarka 25 - Město

Magda 32 - Město
Eva 26 Ing. Město
Bára 26 Mgr. Město
Katka 36 - Vesnice
Sabina 29 Mgr. Město

U  respondentek  jsem  před  provedením  vlastního  rozhovoru  realizovala 

tzv. předrozhovor.  V rámci  něho  jsem  chtěla  v  první  řadě  zjistit,  zda  jsou  respondentky 

schopny mluvit o problematice mého výzkumu. Předrozhovor probíhal tak, že jsem navodila 

téma vztahu člověka k životnímu prostředí, poté následovalo několik otázek na osobní vztah 

respondentky k  přírodě,  životnímu prostředí,  na  její  zážitky,  zkušenosti  a  názory s  tímto 

spojené atd. V případě, že jsem viděla pozitivní reakci, tedy že respondentka projevila zájem a 
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rozhovořila se, požádala jsem respondentku o účast v mém výzkumu. Pouze v jednom případě 

se  stalo,  že  respondentka  odpovídala  na  mé  dotazy  velmi  stručně  a  také  se  ukázalo,  že 

na některé dotazy spojené s tématem rozhovoru neuměla odpovídat jasně a rozhovor spíše 

„vázl“. Z tohoto důvodu jsem se tuto respondentku rozhodla nezařadit do výzkumného vzorku 

a  namísto  ní  jsem získala  respondentku jinou.  Ve všech  ostatních  případech jsem se pak 

setkala  s  kladným  přijetím  a  ani  z  mé  strany  se  již  nevyskytovaly  žádné  překážky 

pro uskutečnění rozhovoru. 

 3.1.9 Analýza a zpracování dat

Analýzu  dat  jsem  prováděla  ve  dvou  fázích.  V  první  fázi  probíhalo  zpracování 

výsledků z kvalitativní části výzkumu, v druhé fázi jsem zpracovala výsledky z došetřujícího 

dotazníku.  Při analýze rozhovorů jsem nepoužila žádný software, všechny rozhovory jsem 

analyzovala „ručně“.

Kvalitativní data jsem začala zpracovávat již během přepisování rozhovorů, kdy jsem 

si dělala první poznámky a komentáře. Poté následovala úprava transkripce – tzv. redukce 

prvního řádu. Cílem této operace bylo učinit přepis plynulejší a usnadnit analytickou práci 

s ním. Podle Miovského (2006) se redukcí prvního řádu rozumí proces transformace doslovné 

transkripce  záznamu  interview  do  plynulejší  podoby.  „Techniku  redukce  prvního  řádu 

používáme zejména tam, kde nepracujeme s  dílčími  projevy mluveného slova (pauzy,  různé 

zvuky atd.), ale pouze s obsahem.“ (Miovský, 2006: 210). Podle Schwandta (2001) lze  při 

kódování kvalitativních dat využít možnost, kdy je vytvořeno neobsahově specifické schéma 

a data jsou vkládána do tohoto schématu.  „Neobsahově  specifická schémata jsou  způsoby 

popisu dat vhodných pro třídění a vytváření typologie. Typologie může být zakotvena běžnou 

zdravou úvahou nebo může být odvozena od základního rámce prováděné studie.“ (Schwandt, 

2001: 26).

Po  transkripci  následovalo  kódování  kvalitativních  dat.  Miovský  (2006)  popisuje 

kódování  jako  proces,  v  němž  neagregovaná  data  převádíme  do  datových  segmentů 

(jednotek), s nimiž je možné dále pracovat. V tomto procesu identifikujeme nebo přiřazujeme 

těmto segmentům názvy. Při analýze mnou obdržených dat jsem využila některých postupů 

zakotvené teorie, a to otevřeného a axiálního kódování.

Nejprve  jsem  rozdělila  text  na  jednotlivé  významové  celky.  Těmto  významovým 
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celkům  jsem  přiřazovala  kódy,  tzn.  klíčová  slova  či  sousloví  tak,  aby  byla  umožněna 

snadnější  a  rychlejší  práce.  Postupovala  jsem tak,  že  jsem každý  přepsaný  a  okódovaný 

rozhovor  srovnávala  s  těmi  předchozími  a  hledala  podobnosti.  Poté  jsem kategorizovala 

okódované rozhovory u respondentek z vesnice a následně jsem to samé provedla s rozhovory 

s respondentkami z města. Tak vznikly dvě kategorizace, které jsem mezi sebou porovnávala. 

Na  základě  těchto  dvou  kategorizací  jsem  vytvořila  jednotný  systém  kategorií.  Celkem 

vznikly  čtyři  základní  kategorie  –  Současné  environmentální  postoje,  Rodina,  Zkušenosti 

s přírodou, Sociální prostředí – které mají dále své subkategorie. Analýza probíhala odděleně 

u rozhovorů s respondentkami z vesnice a z města.

Ve druhé fázi jsem zpracovala odpovědi z došetřujícího dotazníku, kde jsem využila 

škálu NEP (viz Příloha IV). Pro výzkum jsem využila variantu dotazníku, která byla použita 

v analýze Cordana, Scherera a Welcomera (Cordano, Welcomer, Scherer, 2003). Škála měří 

na pětibodové stupnici míru souhlasu s tvrzeními, která jsou charakteristická pro NEP (nové 

environmentální  paradigma)  či  DSP  (dominantní  společenské  paradigma).  Tuto  škálu 

do českého  jazyka  upravil  Jan  Činčera,  který  ji  zároveň  poprvé  publikoval  ve  Výzkumu 

ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol v roce 2007 (Činčera, Štěpánek, 

2007). Škála byla poprvé vyzkoušena v rámci předvýzkumu na Střední pedagogické škole a 

gymnáziu Jeronýmova v březnu 2006.  

Můj  výzkumný  vzorek  tvořilo  pouze  20  respondentek,  přičemž  10  jich  pochází 

z vesnice a 10 z města.  Z tohoto důvodu jsem neprováděla  hlubší analýzu získaných dat. 

Výsledky z dotazníkového šetření jsem přehledně zanesla do grafů a zároveň jsem popsala 

rozdíly a shodné rysy v environmentálních postojích respondentek z vesnice a z města.

 3.1.10 Definice vybraných pojmů

Ekologická krize: „závažná situace ve vztazích mezi přírodou a lidskou společností, 

kdy  je  příroda  těžce  poškozována  a  bezohledně  využívána  pro  krátkodobý  prospěch. 

Ekologická krize se projevuje zřetelným nesouladem mezi stále se stupňujícími hmotnými 

požadavky lidí a postupně vyčerpávanými a ničenými přírodními zdroji. Charakteristickým 

důsledkem této situace je obtížně napravitelné porušení přirozené rovnováhy v ekosystémech. 

Pojem e. k. se nejčastěji používá v globálním měřítku.“ (Máchal, Husták, 2001: 13)

Ochrana životního prostředí:  „zahrnuje činnosti,  jimiž se předchází  znečišťování 
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nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a 

odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek,  druhů organismů nebo konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.“ (Zákon 

č. 17/92 o životním prostředí, § 9). (Máchal, Husták, 2001: 31).

Environmentální  výchova:  „Výchova,  osvěta  a  vzdělávání  se  provádějí  tak,  aby 

vedly  k myšlení  a  jednání,  které  je  v  souladu  s  principem  trvale  udržitelného  rozvoje, 

k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a 

k úctě k životu ve všech jeho formách.“ (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, § 16). 

(MŽP ČR, 2000: 6).
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 3.2 Výstupy analýzy

Vlastní  výsledky  výzkumných  rozhovorů  a  doplňkového  dotazníkového  šetření 

podrobně  představím  v  následujících  okruzích:  současné  environmentální  postoje,  vliv 

rodiny, zkušenosti s přírodou a vliv sociálního prostředí. Tyto kategorie jsem vytvořila na 

základě  kódů,  které  vznikly  kódováním  rozhovorů  podle  postupů  otevřeného  kódování. 

U některých kategorií  vznikly tematické subkategorie,  které  pak tvoří  podkapitoly v textu. 

Použitá kódovací tabulka je součástí příloh (viz Příloha V).

Vliv místa bydliště na utváření environmentálních postojů, který je hlavním tématem 

práce,  budu  analyzovat  v  souvislosti  se  všemi  ostatními  tématy.  Rozdíly  a  shodné  rysy 

v environmentálních  postojích  na  venkově  a  ve  městě  spolu  se  vzájemnými  vztahy mezi 

jednotlivými kategoriemi dále rozvedu ve shrnutí výsledků mého výzkumu.

 3.2.1 Současné environmentální postoje

Samotné environmentální postoje respondentek z vesnice a z města jsem zjišťovala 

dvojím  způsobem.  Jednak  z  polostrukturovaného  rozhovoru  a  jednak  z doplňkového 

dotazníkového šetření. Nejdříve se budu zabývat výsledky z kvalitativního výzkumu.

Abych určila environmentální postoje respondentek na vesnici a ve městě, zjišťovala 

jsem,  jaký  je  jejich  zájem o  otázky  životního  prostředí.  Dále  jaký  je  jejich  přístup 

k ochraně životního prostředí a nakonec, jak vnímají životní prostředí svého současného 

bydliště.  Pro získání  alespoň určité  zpětné  vazby jsem zároveň zjišťovala,  zda  a  jaké  se 

u respondentek vyskytuje environmentální chování (viz Obr.1).
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Obr.1 Projevy environmentálních postojů

Zájem o otázky životního prostředí

Jedním z mnou vytyčených cílů při určování environmentálních postojů respondentek 

z vesnice a z města bylo zjistit, zda se zajímají o otázky životního prostředí, zda se zamýšlí 

nad  jednotlivými  tématy týkající  se  životního  prostředí  a  zda  mají  nějaký  přehled  v  této 

oblasti.

Z  rozhovorů  vyplynulo,  že  respondentky  z  vesnice  nijak  aktivně  nevyhledávají 

informace týkající se otázek životního prostředí. Ani jedna respondentka z vesnice neuvedla, 

že by cíleně vyhledávala tento druh informací či sledovala dění v této oblasti. Respondentky 

z vesnice uváděly, že se spíše náhodně setkávají s informacemi (například v médiích), které se 

týkají problémů životního prostředí. Eva jako většina respondentek z vesnice říká:  „Nijak  

strategicky  nic  nevyhledávám, náhodně čtu různé články  … nebo když  mě zaujme nějaký 

titulek, tak si to přečtu, ale jinak ne ….“ Také Adéla vypráví: „Občas na něco narazím, buď 

v televizi nebo na internetu, a to si to pak přečtu ….“ 

U  respondentek  z  města  se  ukázalo,  že  jsou  aktivnější  ve  sledování  jednotlivých 

environmentálních témat než respondentky z vesnice. Celkem 3 respondentky z města uvedly, 

že  často  a  záměrně  vyhledávají  informace týkající  se  životního  prostředí  a  se  zájmem 

sledují dění v této oblasti. Martina například říká:  „ … průběžně sleduji některé ekologické  

iniciativy,  zjišťuji,  co je nového … také odebírám časopis hnutí  Duha …  tahle oblast  mě 
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poměrně  zajímá.“  Jana  zase  popisuje: „Sleduji  hodně  kanál  Discovery,  tam říkají  hodně  

zajímavých věcí … a také dokumenty BBC, mají celou sérii dokumentů, kde se zabývají tím,  

co se dneska všechno děje … když je nějaká ekologická katastrofa, tak to sleduji vždy, smutný 

ale  je,  že  po čase  ty  zprávy  najednou vymizí  a  člověk nezjistí,  jak  to  dopadlo.“  Zbylých 

7 respondentek  z města  dále  uvádí,  podobně  jako  respondentky  z  vesnice,  že  sledování 

informací týkajících se životního prostředí je spíše náhodnou činností. Lenka dokonce říká: 

„ … že bych třeba vyhledávala něco sama od sebe,  tak to úplně ne. Když vznikne někde  

nějaký problém a ten se  řeší,  to  chci  pak samozřejmě vědět  nějaké zprávy,  abych nebyla 

mimo, ale jinak ne ….“

Další zjištění se týká toho, zda se respondentky hlouběji zamýšlejí nad jednotlivými 

problémy životního prostředí. Téměř všechny respondentky z vesnice i z města na otázku, 

jaký současný ekologický problém by nejraději vyřešily, jmenovaly nejméně jednu věc. Touto 

věcí byl u respondentek z vesnice i z města nejčastěji problém s odpady. Jedinou výjimkou 

je respondentka z města Veronika, která uvedla, že ji „spíše než ekologické problémy zajímají 

hlavně  problémy  sociální,  kdy  jsou  lidé  v  některých  částech  světa  hladoví  a  chudí,  což  

považuji  za  nejzávažnější  problém.“ Ostatní  respondentky  však  jmenovaly  některý 

z ekologických problémů, který si podle nich zasluhuje řešení. Velmi zajímavým zjištěním je 

však to, že pouze některé respondentky spontánně uváděly i návrhy řešení těchto problémů. 

Tyto návrhy nepopisovala žádná respondentka z vesnice, zato však 4 respondentky z města.

Respondentky z  vesnice kromě problémů s odpady jmenovaly například i  problém 

s kácením deštných pralesů, nadměrné vypouštění emisí do ovzduší nebo plýtvání přírodními 

zdroji. Žádná z respondentek z vesnice však sama od sebe neuvedla žádné konkrétní řešení, 

které  ji  v  souvislosti  s  tímto problémem napadá.  Toto řešení  respondentky neuváděly ani 

v případě, kdy jsem se na něj tázala. Bára například říká: „Vadí mi kácení deštných pralesů … 

ale nevím, co se s tím dá dělat … zakázala bych to, ale to asi nejde.“ Tereza, která jmenovala 

jako velký problém plýtvání přírodními zdroji  zase říká:  „Co s tím? To nevím, asi  nějak  

donutit lidi šetřit ….“

U 4 respondentek z města jsem se setkala se spontánní výpovědí toho, jak by řešily 

jimi zmiňovaný ekologický problém. Radka, která za jeden z nějvětších problémů považuje 

velké množství vyprodukovaných odpadů, například říká:  „ … a s přemírou odpadů bych  

postupovala radikálním způsobem. Zakázala bych výrobu široké škály plastových produktů a 

55 z 133



Diplomová práce: Environmentální postoje na venkově a ve městě autorka: Bc. Marie Finnová

podporovala bych výrobu z organických materiálů.  Že v dnešní době jde vyrábět z těchto  

materiálů téměř cokoli třeba ukazuje firma Nokia, která tak vyrábí dokonce obaly na mobilní 

telefony  … také  bych  zavedla  povinnost  recyklace  co  nejvíc  surovin  a  hlavně  tu  výrobu  

z recyklovaných surovin. Povinností by také mělo být třídění odpadu v domácnostech a také  

zavést pouze vratné láhve od nápojů. Myslím si, že je také hodně důležité informovat více 

v médiích o následcích neustále se zvyšujícího množství odpadu … děti bych také již od útlého  

věku  vychovávala  k  ochraně  přírody  a  životního  prostředí." I  Jana,  která  za  ekologický 

problém označila  právě  odpady,  popisuje:  „Myslím,  že  by  bylo  pro  začátek  dobré,  kdyby 

všichni začali třídit odpady. Inspirovala bych se třeba ve Švýcarsku, kde se, jestli si to tedy  

správně pamatuji, za netříděný odpad platí. Třídí se tam standardně jako u nás, plus k tomu  

bioodpad, a ten zbytek je pak zpoplatněn ….“ Helena, která zmínila problém kácení deštných 

pralesů, zase říká: „Asi by hodně pomohlo vzdělání a ukazování nových cest těm lidem tam,  

kteří to kácí kvůli pěstitelství. Něco jako osvěta a hlavně jim dát nějakou jinou možnost, jak  

žít, aniž by museli kácet … .“ 

V rozhovorech  jsem také  zjišťovala  obecný  přehled  respondetek  o  dění  v  oblasti 

životního prostředí mj. pomocí otázky na současnou ekologickou krizi. Za velmi zajímavou 

považuji reakci 2 respondetek z vesnice, které se tázaly na to, co to ekologická krize je, a 

žádaly  mne  o  vysvětlení  tohoto  termínu.  Neznalost  tohoto  pojmu  se  například  projevila 

u Katky, která až po vysvětlení a jmenování některých příkladů, říká: „Mně úplně nepřijde, že  

ta ekologická krize je něco současného, myslím, že se něco děje pořád a pořád probíhají  

nějaké změny … a co se týče globálního oteplování  (globální změna klimatu byl uvedený 

příklad – pozn. autorky), tak si nemyslím, že se děje.“ Podobně reagovala i Magda:  „Je to  

všechno strašně sporné, na nic nejsou důkazy. Člověk má dneska děsný problém se v tom  

zorientovat, co se všechno děje, a zvlášť takový člověk, který o tom moc neví ….“ 

I v samotné odpovědi na otázku, zda je ekologická krize v současné době zveličována 

nebo  naopak  podceňována,  se  projevil  rozdíl  mezi  respondentkami  z  vesnice  a  z  města. 

Celkem 4 respondentky z vesnice mluvily o tom, že je podle nich toto téma přeceňováno. 

Jarka  například  říká:  „Já  nevím,  jsem spíše  zastáncem zlaté  střední  cesty,  myslím,  že  to 

strašení, co s tím jde v ruku v ruce, je často zbytečné a hlavně vůbec nic nevyřeší … v médiích  

je zveličováno všechno, tam jsou jen samé katastrofické scénáře, jak budeme všichni trpět a  

jak je všechno špatně, to je podle mě hloupost a je to jen na škodu.“ Markéta zase vypráví: 
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„Masová média jen masírují mozky a snaží se lidi ovlivnit a namluvit jim, že je to v jejich  

zájmu, aby platili  za všechno možné,  co je ekologické … ale tohle všechno vede zase jen  

k větší spotřebě, je to všechno jen byznys a reklama. Je určitě třeba si to všechno ověřovat … 

nechci říkat, že ekologická krize není, ale jak to přesně všechno je, to neumím říct.“

U respondentek z města se překvapivě více objevoval opačný názor na téma současné 

ekologické krize. Celkem 5 respondentek z města uvádělo, že ekologické otázky jsou spíše 

podceňovány, což považují za problém. Iva například říká: „Určitě existují pádné argumenty  

na  obou  stranách,  ale  každopádně  jsou  tyto  problémy  v  Čechách  spíše  podceňovány,  a  

myslím, že je to tak hlavně díky hlasu našeho pana prezidenta ….“ Martina zase vypráví: 

„Myslím si, že je hlavně zjednodušována neschopnými novináři. Ve výsledku to pak působí  

tak, že se v tom běžný člověk neorientuje a začíná být skeptický, a tím pádem nad tím mávne  

rukou. Já sama opravdu nevím, jestli nás čeká nějaká velká ekologická katastrofa, a někdy už  

také začínám být otrávená z neustálého bytí na poplach, ale i přesto si myslím, že by se lidé  

měli začít k přírodě chovat úplně jinak.“  Také Radky názor se shoduje s těmi předešlými: 

„Myslím,  že  se  všechno  velmi  podceňuje,  ale  na  druhou si  stranu  si  také  myslím,  že  se 

bohudík začala ekologická krize v dnešní době brát jako závazná a realistická hrozba a že se 

začaly podnikat kroky nebo spíše krůčky k tomu, aby byla alespoň trochu zmírněná.“

Shrnutí

Z  rozhovorů  vyplynulo,  že  se  zájem  respondentek  z  vesnice  o  otázky  životního 

prostředí často liší od zájmu respondentek z města. Rozdíl se ukázal již v samotném přístupu 

respondentek  k vyhledávání  informací  týkajících  se  této  oblasti.  Zatímco  několik 

respondentek z města uvedlo, že samy od sebe vyhledávají informace a se zájmem sledují 

dění  v oblasti  životního prostředí,  všechny respondentky z vesnice naopak uváděly,  že  se 

s tímto  druhem informací  setkávají  spíše  náhodně.  V rozhovorech  se  také  ukázalo,  že  se 

respondentky z města nad jednotlivými tématy životního prostředí více zamýšlejí a dokonce 

je napadá, jak řešit konkrétní ekologické problémy (bez ohledu na to, jak jsou tato řešení 

proveditelná).  Respondentky  z  vesnice  sice  stejně  jako  respondentky  z  města  jmenovaly 

některý ze současných ekologických problémů, ani jedna však neuváděla žádné řešení. Velmi 

zajímavým zjištěním je také to, že 2 respondentky z vesnice neznaly nebo nevěděly, co si 

představit pod pojmem „ekologická krize“. Respondentky se dále lišily v názoru na to, zda je 
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tato ekologická krize podceňována nebo naopak zveličována. Zatímco respondentky z vesnice 

ji  vnímají  spíše  jako  věc,  která  se  zveličuje,  u  respondentek  z  města  tomu bylo  naopak. 

Později také ukáži,  že toto zjištění koresponduje s výsledky z doplňkového dotazníkového 

šetření NEP.

Přístup k ochraně životního prostředí

U  respondentek  z  vesnice  a  z  města  jsem  také  zjišťovala,  jaký  je  jejich  názor 

na ochranu životního  prostředí.  Všechny respondentky z  vesnice  i  z  města  se  bez  váhání 

shodly na tom, že je důležité chránit životní prostředí a přírodu. Martina přímo říká: „Určitě  

chránit, ale s rozumem, tak, aby to nebylo kontraproduktivní. Mám na mysli třeba současné  

odmítání  většiny  lidí  čehokoliv,  co  souvisí  s  globálním  oteplováním.“  Respondentky dále 

za nejčastější důvod ochrany uváděly to, že  příroda je podmínkou pro lidský život. Toto 

odůvodnění jmenovaly všechny respondentky bez ohledu na místo, odkud pocházely. Pavla 

například říká, že  „bez přírody by nebylo ani nás, příroda nám dává vše, co potřebujeme  

k životu.“ Markéta  v  této  souvislosti  nemluví  jen  o  potřebách  materiálních,  ale  také 

o duchovních. Říká:  „ … jeden důvod je ale  pro mě ten nejdůležitější. Myslím, že přírodu 

prostě potřebujeme. Myslím si, že ta potřeba krajiny, stromu, louky … ta je někde hodně v nás 

zakořeněná a my ji potřebujeme, abychom byli sami se sebou a se světem v harmonii. To, že si  

plno  lidí  myslí,  že  nějakou  přírodu nepotřebují,  je  jen  tragédií  dnešní  doby.“ Anna zase 

výstižně říká: „Určitě má smysl chránit, protože poškozováním životního prostředí si kopeme  

hrob.“ Několik respondentek z obou skupin zároveň shodně mluvilo o zanechání životního 

prostředí dalším generacím. Jana například říká, že životní prostředí je třeba chránit mimo 

jiné  proto,  „že  je  rámcem,  ve  kterém žijeme,  a  také  prostředím,  které  zanecháme dalším 

generacím  …  včetně  různých  rostlinných  a  živočišných  druhů,  které  bez  ochrany  a  

zodpovědného chování nepřežijí.“

Za velmi  zajímavé  zjištění  pokládám to,  že  se  u  respondentek  z  vesnice  a  města 

objevily  rozdílné  důvody pro  ochranu  přírody.  Příroda je  ve  výpovědích  respondentek 

z vesnice něčím,  co nestvořil člověk a do čeho tedy ani člověk nemá právo zasahovat. 

Jarka říká: „Nemáme právo jen tak pronic zanic ničit něco, co jsme sami nevytvořili.“ S tímto 

tvrzením  také  souvisí  další  důvod,  jaký  respondentky  z  vesnice  často  uváděly.  Tímto 
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důvodem  je  jistá  podřízenost  přírodním  zákonům,  o  které  mluví Eva:  „  …  ale  je 

nenormální i nemorální ničit něco, na co nemáme právo a myslet si, že jsme vládci na Zemi,  

když  my  přitom  nevládneme  vůbec  nad  ničím,  to  spíš  příroda  nastavuje  pravidla.“ 

Respondentky z vesnice  také  velmi  často  uváděly,  že  příroda  je  zdrojem obživy.  Sabina 

popisuje: „(Příroda – pozn. autorky) zajišťuje očistu vody a obnovu ovzduší … zvířata se zase 

starají o rovnováhu druhů, třeba že zabraňují přemnožení škůdců ….“

Pro respondentky z města bylo velmi často důvodem pro ochranu životního prostředí 

to, že příroda má svoji vlastní hodnotu. Tento důvod zazněl například ve výpovědi Radky: 

„ …  jednak kvůli budoucím generacím, ale příroda má podle mě hlavně hodnotu sama o  

sobě, takže to má smysl i kvůli přírodě.“ Anna mluví kromě o vlastní hodnotě přírody i o tom, 

že by se tyto hodnoty měly předávat i dětem:  „Myslím si, že je hlavně důležitý, aby se to  

budovalo v dětech na školách, aby se s tím nějakým způsobem seznamovaly už od dětství a  

budovaly si vztah k přírodě. A proč? Právě proto, aby si nějakým způsobem získávaly vztah 

k živým  věcem  a  ne  jenom  neživým.  A  proč?  No  aby  tady  ještě  nějaká  příroda  byla.“  

Respondentky z města  ale  také  často  hovořily  o zachování  přírody  kvůli  sobě  samým. 

Monika říká: „protože mám ráda to, co je tu nyní … bohužel ale každá akce vyvolává reakci,  

tudíž narušujeme rovnováhu přírody a svými zásahy do přírody ji měníme.“ Helena podobně 

jako Monika uvádí:  „V případě, že se o přírodu nebudeme starat a chránit ji, narušíme její  

rovnováhu  nebo  ji  zcela  zničíme.  Pak  dojde  podle  mého  názoru  k situaci,  která  bude 

ohrožovat hlavně život samotného člověka.“

Shrnutí

Z rozhovorů vyplynulo,  že  se respondentky z vesnice i  z  města shodují  v tom, že 

životní prostředí a příroda zasluhují ochranu. Obě skupiny respondentek se dále shodovaly 

ve dvou důvodech, proč životní prostředí a přírodu chránit. Prvním důvodem je to, že příroda 

je podmínkou pro lidský život. Druhým důvodem je zanechání současného životního prostředí 

dalším generacím. Další důvody se dále lišily podle toho, z jakého prostředí respondentky 

pocházely.  Respondentky z vesnice mluvily o  nutnosti  zanechat  to,  co nestvořil  člověk,  a 

zmiňovaly s tím související podřízenost přírodním zákonům. Jako důvod ochrany také často 

uváděly,  že  příroda  je  zdrojem obživy.  Respondentky z  města  zase  v  několika  případech 

hovořily  o  vlastní  hodnotě  přírody,  kvůli  které  má  smysl  přírodu  ochraňovat.  Tyto 
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respondentky mluvily i o zachování přírody kvůli sobě samým, a také kvůli přežití samotného 

člověka.

Vnímání životního prostředí v místě bydliště

Během rozhovorů jsem se také snažila zjistit, jak respondentky vnímají své současné 

místo  bydliště.  Zajímalo  mne,  zda  jsou  spokojeny nebo  nespokojeny s  nynějším místem, 

v jakém žijí, a zda se zajímají o stav svého okolí.

Všechny respondentky z vesnice i z města v rozhovorech jmenovaly problémy, které 

je v místě jejich současného bydliště trápí nebo obtěžují. Všech 10 respondentek z vesnice a 

8 respondentek z města pak uváděly problémy, které se zároveň týkaly problémů se životním 

prostředím. Na tomto místě je třeba upozornit, že téměř všechny respondentky z města žijí 

ve městě  i  nadále (byť v jiné části).  Většina respondentek z vesnice se však přestěhovala 

do města.

Respondentky,  které  v  současné  době  žijí  ve  městě,  jmenovaly  v  místě  bydliště 

problémy  charakteristické  právě  pro  město.  Nejčastěji  zmiňovaným  environmentálním 

problémem u obou skupin respondentek byla špatná kvalita ovzduší a s tím spojený smog a 

exhalace. Anna říká: „Vadí mi smog, co se týká vzduchu a ovzduší, tak to je krize, vlastně když 

jsi  zavřená mezi  baráky,  kde  se  to  drží,  tak  to  je  hrozný,  když  se  nemůžeš  ani  pořádně  

nadechnout, tak to je jako věc, která mi vadí.“ Bára doslova hovoří o „smradu z exhalací.“  

Druhým často  uváděným problémem byl  nepořádek a  znečištění  odpadky apod.  Adéla 

popisuje: „Vadí mi taky neukáznění  majitelé psů,  kteří  za svými mazlíčky odmítají  uklízet  

sektrementy,  jejichž  obdivuhodné  množství  se  nachází  podél  chodníků.“  Respondentky 

z vesnice nyní žijící ve městě navíc velmi často uváděly jako výrazný problém hluk, vysokou 

hustotu  dopravy a  také  přelidněnost.  Sabina  stejně  jako  mnoho  dalších  respondentek 

vyrůstajících na vesnici říká: „Vadí mi poměrně nízká možnost soukromí, která je způsobena  

velkou hustotou obyvatelstva.“ Respondentky vyrůstající ve městě o těchto třech problémech 

nehovořily.

Celkem 3 respondentky, které v současné době žijí na vesnici, rovněž jmenovaly, co je 

v místě bydliště trápí. Katka za největší problém pokládá „v zimě smrad z toho, jak lidi doma 

topí vším, co najdou, a v létě jsou to odpadky v příkopech a černé skládky.“ Pavla zase mluví 
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o neohleduplnosti místních obyvatel k životnímu prostředí:  „Vadí mi zemědělci v okolí,  

kteří  jezdí  zbůhdarma  ve  velkých  traktorech  a  během  toho,  co  jezdí,  nechávají  doma 

rozsvícená světla.“ I Martina kromě problémů s odpadky hovoří  o přístupu svých sousedů 

k životnímu prostředí: „Vím o několika černých skládkách, vysloveně navezené gumy a tak … 

pak mě trápí kácení stromů podél silnic a vůbec celkový přístup lidí tady ke vzhledu vesnice.  

Ale to už asi není ekologický problém.“ 

Za velmi zajímavé zjištění pokládám to, že některé respondentky automaticky uváděly 

spolu  s tím,  jaké  ekologické  problémy je  v  místě  současného  bydliště  trápí,  i  konkrétní 

nápady, co a jakým způsobem by si přály změnit. Návrhy na zlepšení svého okolí popisovala 

jen 1 respondentka pocházející z vesnice a celkem 5 respondentek pocházejících z města.

Jedinou respondentkou  z  vesnice,  která  sama  od  sebe  navrhla  konkrétní  řešení 

problému s odpadky, který ji v místě současného bydliště trápí, je Markéta. Ta popisuje: „Já 

bych zavedla něco jako povinné pracovní soboty k úklidu okolí, asi to zní divně, ale podle mě 

na tom není nic špatného … také si myslím, že už by se tomu dneska ani lidi moc nebránili.“  

Ostatní respondentky pocházející z vesnice sice jmenovaly problémy, které je v současném 

místě  bydliště  trápí,  neuváděly však,  anebo pouze v obecném slova smyslu,  jak by tento 

problém řešily. Tereza například říká: „Tak klidně by mohlo být méně aut, v zimě lepší vzduch 

a méně odpadků, ale nenapadá mě nic konkrétního, co bych s tím dělala.“ Katka, která i nyní 

bydlí na vesnici, přímo říká: „S místem svého bydliště jsem spokojena, vůbec mě nenapadá,  

co by se zde mohlo změnit.“

Jak už bylo řečeno, 5 respondentek pocházejících z města spontánně navrhovalo řešení 

problému  v  jejich  současném  místě  bydliště.  Například  Helena,  kterou  nejvíce  obtěžuje 

„neuklizená zahrádkářská kolonie poblíž“, by si zároveň přála  „zrušit autobusové garáže a 

upravit  zahrádkářskou  kolonii.“ Helena  říká:  „Bydlím  poblíž  zahrádkářské  kolonie,  kde  

nedávno vandalové spálili chatrné příbytky, kde ještě v zimě bydleli bezdomovci … veškeré 

zbytky zůstaly na zahradách kolem a nikdo s tím nic nedělá, přemýšlím, že napíšu dopis na 

magistrát.“ Martinu,  která  se z města  přestěhovala  na vesnici,  zase obtěžuje,  že  „vesnici  

obkličují plechové haly a roste automobilová doprava“, proto by také  „odstranila ty haly,  

rozsekala pole na menší, zasadila remízky, podél silnic vysázela stromy, podél polní cesty za 

našim domem vysázela třešňovou alej … a v zimě bych poslala pryč kouřící komíny.“ Radka, 

která nyní bydlí přímo v centru hlavního města a která se stěžovala na znečistění, by „dala 
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více kontejnerů na tříděný odpad, ale i více normálních popelnic, nebo je minimálně častěji  

vyvážela, protože ty popelnice jsou pořád plný a ty vytříděný věci není vlastně pak kam dávat  

… a  také  bych  vysázela  víc  zeleně,  nebo  udělala  nějaký  parčík  v  okolí,  alespoň  malý.“ 

Zbylých  5  respondentek  pocházejích  z  města  již  neuvádí,  co  a  jak  by  na  místě  svého 

současného místa bydliště změnily.  Některé respondentky dokonce ospravedlňují  současný 

stav, který jim vadí. Lenka, která si stěžovala na smog, například říká: „ … ale zase chápu, že  

prostě lidi chtějí jezdit rychle, někam se dostat, a v autě je to pro ně pohodlnější. Ale to je  

zase problém v nějakém tom nastavení, jak se kam dostaneš rychle, když ty autobusy jedou 

jednou za půl hodiny nebo za hodinu, tak je jednodušší se tam dostat autem.“ I Alena která by 

si přála, aby v okolí bylo vysázeno více zeleně, hned ale dodává: „ … ale to jsou zase další  

finance,  který  spadají  pod městskou část  a  to  samozřejmě nikdo nebude chtít  investovat.  

A navíc v oblasti, která je centrum … ono na druhou stranu vysázet stromky do betonu, to  

taky není úpně dobré, je to sice hezké, ale to je hezké jen na oko.“

Zajímavým zjištěním také bylo to, čeho si respondentky na místě svého současného 

bydliště nejvíce cení a co se jim zde nejvíce líbí. Celkem 8 z 10 respondentek pocházejích 

z vesnice mimo jiné uvedly za nejlepší věc v jejich současném místě bydliště nějaký přírodní 

prvek. Tereza si například chválí, že má „třešně před okny … a blízký park, kde si v létě může  

člověk lehnout na trávu.“ Magda zase říká: „Část Prahy, kde teď bydlím, je naštěstí zelená a  

poměrně  hezká,  za  to  jsem  moc  ráda,  je  tady  se  i  kam  jít  projít.“  Dvě  respondentky 

pocházející a stále žijící na vesnici mluví přímo o blízkosti přírody. Pavla říká:  „Nejradši  

mám místo samotné, že mám v blízkosti přírodu ….“

I 4 respondentky pocházející z města si chválily výskyt některých přírodě blízkých 

utvarů. Například Monika se dokonce při koupi nového bytu rozhodovala podle  „dopravní 

dostupnosti, klidu a taky hodně kvůli výhledu do zeleně.“ Iva si zase cení toho, že „bydlí teď 

na kopci, kde to víc fouká a je tu čistější vzduch a poblíž je malý, ale pěkný parčík.“ Martina, 

která se z města přestěhovala na vesnici zase říká: „Líbí se mi, že to je kousek do přírody,  

ostatně  z  okna  vidím  téměř  jen  stromy.“  Ostatní  respondentky z  města  ale  jako  největší 

výhody  současného  místa  bydliště  uváděly  spíše  kvalitní  občanskou  vybavenost  a  s  tím 

spojený komfort. Veronika například říká: „Tak nejradši mám to, že mám všechno při ruce, že  

nemusím nikam chodit,  nikam se plahočit,  že mám všude kousek.“ Veronika dále výstižně 

popisuje: „Je to hrozně pohodlné, je tu výborná občanská vybavenost, můžu kdykoli kamkoli a 
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jsem pořád mezi lidmi.“

Shrnutí

V rozhovorech uvedly všechny respondentky pocházející z vesnice a 8 respondentek 

pocházejících  z  města  alespoň  jeden  problém  se  životním  prostředím  v  místě  svého 

současného bydliště. Respondentky pocházející z vesnice i z města, které v současné době 

bydlí ve městě, jmenovaly společné problémy jako zhoršenou kvalitu ovzduší, nepořádek a 

znečištění odpadky. Respondentky pocházející z vesnice nyní žijící ve městě navíc jmenovaly 

jako výrazný problém, který je trápí, hluk a vysokou hustotu dopravy. Často si také stěžovaly 

na  přelidněnost.  Respondentky,  které  v  současné  době  bydlí  na  vesnici  (2  pocházející 

z vesnice,  1  pocházející  z  města),  si  zase  nejvíce  stěžovaly  na  neohleduplnost  místních 

obyvatel k životnímu prostředí. Za velmi zajímavé zjištění tedy pokládám to, že respondentky 

pocházející  z  města,  které  si  obecně  stěžovaly  na  menší  množství  jevů  v  místě  jejich 

současného  bydliště,  však  spontánně  navrhovaly  řešení  různých  problémů.  Celkem 

5 respondentek z města samo od sebe uvádělo nápady, jak místo svého současného bydliště 

„vylepšit“.  Řešení  problému  v  místě  současného  bydliště  pak  uvedla  pouze  jediná 

respondentka pocházející z vesnice.  Respondentky z vesnice a z města dále jmenovaly, co 

mají na místě svého současného bydliště nejraději. Ukázalo se, že 8 respondentek z vesnice a 

4  respondentky  z  města  si  na  místě  svého  současného  bydliště  nejvíce  cení  blízkosti 

přírodního prostředí. Ostatní respondentky za největší důvod jejich spokojenosti v současném 

místě bydliště považují především občanskou vybavenost a s tím spojený komfort.

Environmentální chování

Účelem této diplomové práce není výzkum environmentálního chování ani zjišťování 

rozdílů v environmentálním chování na vesnici a ve městě. Přesto jsem se respondentek tázala 

i  na  to,  jaké  je  jejich  jednání  ve  vztahu  k životnímu  prostředí.  Předpokládala  jsem,  že 

environmentální postoje predikují environmentální chování, jak uvádím i v teoretické části 

této práce. Smyslem tázání se na chování tedy bylo zpětně usuzovat na postoje.

Respondentek jsem se zeptala, zda mohou vyjmenovat vše, co dělají v zájmu životního 

prostředí.  V  následující  tabulce  uvádím  množství  výskytu  jednotlivých  typů 
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environmentálního chování u respondentek z vesnice a z města.

Tab.3 Výskyt environmentálního chování u respondentek na vesnici a ve městě

Typ environmentálního chování Vesnice Město
Třídění odpadu 7 10

Jízda MHD (jízda automobilem jen v případě 
nutnosti nebo vůbec) 7 7

Šetření elektřiny (svícení jen v případě 
nutnosti, úsporné žárovky) 8 6

Šetření vody 8 6
Spotřeba výrobků z umělé hmoty (snaha o 

nákup co nejméně potravin nebo vody 
balených v plastech, nákup zboží z  

recyklovaného materiálu)

5 7

Nákup lokálních výrobků 5 6
Používání ekologických čistících prostředků 4 5

Nepohazování odpadků 10 10
Organizace sbírání odpadků 0 1

Podepisování petic 0 4

Třídění  odpadu  spolu  s tím,  že  respondentky  nepohazují  odpadky,  bylo  nejčastěji 

zmiňovaným typem environmentálního chování. V tom, zda respondentky třídí, se také ukázal 

největší rozdíl mezi vesnickým a městským prostředím. I v některých jiných typech chování 

se objevují rozdíly. Obecně se dá ale říci, že tyto rozdíly jsou malé a respondentky z vesnice 

se nijak výrazně ve svém chování neliší od respondentek z města.

Za velmi zajímavé pak pokládám výpovědi městských respondentek, jako například 

Lenky, která mluví o třídění odpadu: „Snaha tu je, ale vím, že netřídím tak, jak by se mělo.  

Jestliže nevymývám plastové věci, které by se vymývat měly … prostě je to jednodušší, proč 

bych vymývala plastový obal od salámu, když ho člověk může jednoduše hodit do koše … jde i  

o to, že si spousta lidí myslí, že třídění odpadu je zbytečné, protože se ty odpady stejně svezou  

na jedno místo,  já  si  to  třeba nemyslím … .“  Také Veronika se  pak vyjadřuje  ke třídění 

odpadu: „Třídím odpad a nic jiného nedělám, nemám na to čas a ani nevím, co jiného bych  

mohla dělat … asi se mi dobře žije tam, kde žiji, takže nemám potřebu se aktivně zabývat  

stavem životního  prostředí  … kdybych měla s  něčím výraznější  problém,  tak bych se  tím 

možná zabývala více … .“ Naopak jedinou respondentkou, která mluvila o uspořádání akce na 

sběr  odpadků,  je  Martina:  „  …  tady  na  vesnici  není  ani  tolik  možností.  Maximálně  
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zorganizovat sbírání odpadků ve škarpě … to už jsem ale dělala minulý podzim a ono je to  

tam za chvíli zase. Navíc si kolemjdoucí klepali na čelo, takže jsem z toho byla zklamaná a 

letos jsem na to navíc ještě neměla čas.“ V odpovědích těchto městských respondentek se 

tedy  ukazuje,  že  environmentální  chování  má  svá  specifika  a  zcela  jistě  i  své  konkrétní 

důvody, na základě kterých k němu dochází. Bez podrobnějšího zkoumání nelze z chování 

respondentek s jistotou vyvodit žádné konkrétní závěry.

Shrnutí

Cílem tázání se po environmentálním chování respondentek byla snaha usoudit z něj 

na environmentální postoje. Ukázalo se, že všechny respondentky z vesnice i města konají 

nějakou činnost v zájmu životního prostředí. Jmenované činnosti se zároveň nijak významně 

neodvíjí od místa bydliště, z jakého respondentka pochází. Na základě tohoto zjištění by se 

tedy dalo zároveň předpokládat, že se u všech vesnických i městských respondentek vyskytují 

proenvironmentální postoje, které se navíc nijak výrazně neliší podle místa bydliště.

Na základě některých výpovědí se však také ukázalo, že respondentky mohou pro své 

chování mít různé důvody a motivy. Cílem této práce však nebylo environmentální chování a 

jeho důvody zkoumat.

 3.2.2 Výsledky z došetřujícího dotazníku NEP

V následujícím textu jsou stručně a přehledně znázorněny výsledky z  došetřujícího 

dotazníkového šetření  zaměřeného na environmentální  postoje.  Respondentky v dotazníku 

NEP  odpovídaly  na  škále  1) rozhodně  souhlasím;  2)  souhlasím;  3)  nemám  názor; 

4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím. Kvůli přehlednějšímu grafickému zobrazení jsem 

z kategorií  1)  rozhodně  souhlasím a  2)  souhlasím vytvořila  jedinou  kategorii  „Souhlasí“. 

Z kategorií  4)  nesouhlasím  a  5)  rozhodně  nesouhlasím  jsem  pak  vytvořila  kategorii 

„Nesouhlasí“. Kategorie 3) nemám názor je v grafu zobrazena jako „Bez názoru“. V grafu je 

dále  vždy zobrazeno číslo  otázky a  odpovědi  respondentek z  města  nebo z vesnice.  Čísla 

otázek odpovídají pořadí v dotazníku.
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Graf.1 Souhlas s postoji nového environmentálního paradigmatu

1. Budeme-li pokračovat dál stejným směrem, brzy budeme čelit velké ekologické katastrofě.  
(NEP)
2. Lidé těžce poškozují životní prostředí. (NEP)
6. Lidské zásahy do přírody vedou často ke katastrofálním dopadům. (NEP)
7. Navzdory našim schopnostem jsme stále podřízeni zákonům přírody. (NEP)
10. Země je jako kosmická loď s omezeným prostorem a zdroji. (NEP)

Z výsledků došetřujícího dotazníku lze vyčíst, že respondentky pocházející z vesnice i 

z města ve většině případů souhlasí s postoji nového environmentálního paradigmatu. Žádné 

rozdíly mezi respondentkami z vesnice a města se nevyskytují v tvrzeních č. 2 („Lidé těžce 

poškozují životní prostředí.“), č. 6 („Lidské zásahy do přírody vedou často ke katastrofálním 

dopadům.“) a v tvrzení o neodlučitelnosti člověka od přírody („Navzdory našim schopnostem 

jsme stále podřízeni zákonům přírody.“).

Rozdíly  v  míře  souhlasu  mezi  respondentkami  z  vesnice  a  z  města  se  vyskytují 

u tvrzení o omezenosti zdrojů planety („Země je jako kosmická loď s omezeným prostorem a 

zdroji.“),  kdy  2  respondentky  z města  s  tímto  tvrzením  nesouhlasí,  zatímco  všechny 

respondentky  z  vesnice  s  tímto  tvrzením  souhlasí.  Největší  rozdíl  mezi  respondentkami 

z vesnice a z města se pak nachází u tvrzení č. 1 („Budeme-li pokračovat dál stejným směrem, 

brzy budeme čelit velké ekologické katastrofě.“), kdy 4 respondentky z města souhlasí, 6 jich 
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nemá názor, zatímco 8 respondentek z vesnice souhlasí a 2 jsou bez názoru.

Obecně se dá tedy konstatovat, že rozdíly mezi respondentkami z vesnice a z města 

nejsou příliš  veliké.  Významnější  rozdíl  se objevil  pouze u otázek č.  1 a č.  10.  S těmito 

tvrzeními ve větší míře nesouhlasí nebo jsou bez názoru respondentky z města.

Graf.2 Souhlas s postoji dominantního společenského paradigmatu

3. Lidé byli stvořeni, aby vládli zbytku přírody. (DSP)
4. Lidská vynalézavost zajistí, že nikdy neučiníme Zemi neobyvatelnou. (DSP)
5. Lidé mají právo upravovat přírodní prostředí podle svých potřeb. (DSP)
8. Rovnováha v přírodě je dost silná na to, aby zvládla vliv moderní průmyslové společnosti. 
(DSP)
9. Takzvaná ekologická krize, které čelíme, je často přehnaně zveličována. (DSP)

Postoje  odpovídající  dominantnímu  společenskému  paradigmatu  respondentky 

z vesnice i  z města  ve větší  míře  odmítají.  Nesouhlas  vyjádřily respondentky z obou typů 

prostředí u tvrzení č. 3 („Lidé byli stvořeni, aby vládli zbytku přírody.“) a u tvrzení č. 5 („Lidé 

mají právo upravovat přírodní prostředí podle svých potřeb.“).

Míra souhlasu se u respondentek z vesnice a města liší u tvrzení č. 4 odpovídajícímu 

DSP („Lidská  vynalézavost  zajistí,  že  nikdy neučiníme  Zemi  neobyvatelnou“.).  U tohoto 

tvrzení  překvapivě  v  lidské  schopnosti  věří  6  respondentek  z  města  a  4  respondentky 
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z vesnice, přičemž další 2 respondentky z vesnice nemají názor. Významnější rozdíl se také 

vyskytuje u tvrzení č. 8 („Rovnováha v přírodě je dost silná na to, aby zvládla vliv moderní 

průmyslové společnosti.“). Zde celkem 3 respondentky z města vyjádřily nerozhodnost, 7 jich 

pak nesouhlasí, kdežto všechny respondentky z vesnice s tímto tvrzením nesouhlasí. Poslední 

rozdíl  mezi  respondentkami  z vesnice  a  z  města  se  nachází  u  tvrzení  č.  9  („Takzvaná 

ekologická  krize,  které  čelíme,  je  často  přehnaně  zveličována.“).  S  tímto  tvrzením 

2 respondentky  z  města  souhlasí,  3  jsou  bez  názoru  a  zbytek  nesouhlasí,  zatímco 

3 respondentky z vesnice souhlasí, 4 jsou bez názoru a 3 souhlasí.

S některými tvrzeními dominantního společenského paradigmatu souhlasila nebo byla 

bez  názoru  poměrně  velká  část  respondentek  z  vesnice  i  z  města.  Samotné  rozdíly  mezi 

respondentkami z vesnice a města se vyskytovaly u otázek č. 4, č. 8 a č. 9. S tvrzením č. 4 a 

č. 8 více souhlasí  nebo jsou bez názoru respondentky z města.  S tvrzením č.  9 však více 

souhlasí nebo jsou nerozhodné respondentky z vesnice.

Graf.3 Souhlas s postoji na rozšiřující škále NEP

11. Zvířata a rostliny mají stejná práva existovat, jako lidé.

12. Mám ráda místo, ve kterém žiji.

13. Problémy a příběhy lidí mimo moje vlastní bydliště jsou vzdálené a v podstatě mě nijak 
neovlivňují.
14. Současná generace má morální závazky vůči budoucím generacím.
15. Přírodní zdroje by měly být využívány spíše pro uspokojení základních životních potřeb 
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než pro materiální blahobyt.
16. Moje jednání nemá žádný faktický vliv na události mimo místo, kde žiji.

Na rozšiřující škále environmentálních postojů se žádné rozdíly mezi respondentkami 

z vesnice a z města nevyskytují u tvrzení č. 11 („Zvířata a rostliny mají stejná práva existovat, 

jako lidé.“), kdy všechny respondentky s tímto tvrzením souhlasí. Všechny respondentky dále 

vyjádřily nesouhlas s tvrzením č. 13 („Problémy a příběhy lidí mimo moje vlastní bydliště 

jsou vzdálené a v podstatě  mě nijak neovlivňují.“).  Nakonec se  respondentky z  vesnice a 

z města shodly v odpovědi na otázku č. 15 („Přírodní zdroje by měly být využívány spíše pro 

uspokojení  základních  životních  potřeb  než  pro  materiální  blahobyt.“),  kdy  všechny 

respondentky souhlasí.

Rozdíly v míře souhlasu mezi respondentkami pocházejícími z vesnice a z města se 

vyskytují u tvrzení č. 12 („Mám ráda místo, ve kterém žiji.“), kdy 2 respondentky z vesnice 

nesouhlasí,  zatímco  všechny  respondentky  z  města  souhlasí.  Poměrně  malý  rozdíl  mezi 

respondentkami z vesnice a z města se vyskytuje u tvrzení „současná generace má morální 

závazky  vůči  budoucím  generacím“,  kdy  jsou  nerozhodné  3  respondentky  z  vesnice  a 

2 respondentky z města. Zbylé respondentky z vesnice i z města s tímto tvrzením souhlasí. 

Výraznější rozdíl mezi respondentkami z vesnice a města se nachází u tvrzení „moje jednání 

nemá žádný faktický vliv na události mimo místo, kde žiji“. S tímto tvrzením 1 respondentka 

z vesnice souhlasí, další 2 respondentky z vesnice nemají názor a zbylých 7 jich nesouhlasí. 

Oproti tomu 2 respondentky z města nemají názor a 8 jich pak s tvrzením nesouhlasí.

Rozdíly mezi respondentkami z vesnice a z města se tedy vyskytovaly u otázek č. 12, 

č.  14 a č. 16. S tvrzením č.  12 a č. 14 odpovídajícím NEP spíše souhlasily respondentky 

z města. S tvrzením č. 16 odpovídajícím DSP také spíše nesouhlasily respondentky z města. 

Rozdíly mezi respondentkami z vesnice a z města však oběcně nejsou nijak výrazné.

Shrnutí

Rozdíly v environmentálních postojích respondentek pocházejích z vesnice a z města, 

které byly měřeny pomocí NEP/DSP i rozšiřující škály, se sice vykytují, nejsou však nijak 

výrazné.  S tvrzeními  nového  environmentálního  paradigmatu  více  souhlasí  respondentky 

pocházející  z  vesnice,  v rozšiřující  škále  však  s  tvrzeními  nového  environmentálního 
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paradigmatu  zase  o  něco  více  souhlasí  respondentky z  města.  S  tvrzeními  dominantního 

společenského  paradigmatu  vyjadřovaly  souhlas  spíše  respondentky  pocházející  z  města. 

S tvrzením DSP „takzvaná ekologická krize,  které  čelíme,  je často přehnaně zveličována“ 

však více souhlasily nebo byly bez názoru respondentky z vesnice. V rozšiřující škále více 

souhlasily  s  tvrzením dominantního  společenského  paradigmatu  respondentky pocházející 

z vesnice.  Na základě výsledků z došetřujícího dotazníku tedy nelze říci,  že  respondentky 

z vesnice častěji zastávají proenvironmentální postoje než respondentky z města nebo naopak.

Obecným zjištěním je také to, že respondentky z vesnice i z města většinou souhlasí 

s postoji nového environmentálního paradigmatu. K postojům DSP se obě skupiny ve většině 

případů staví nesouhlasně či neutrálně.  Vzhledem k malému vzorku nelze samozřejmě tyto 

výsledky průzkumu zobecňovat.

 3.2.3 Vliv rodiny na environmentální postoje na venkově a ve městě

Při výzkumu vlivu rodiny na formování environmentálních postojů respondentek na 

vesnici  a  ve  městě  jsem  se  snažila  zjistit,  jaký  byl  vztah  rodičů  těchto  respondentek 

k životnímu prostředí a přírodě. Dále jsem zjišťovala, zda v rodinách respondentek z vesnice 

a z města probíhala environmentální výchova a zda rodiče svým environmentálním chováním 

pro respondentky sloužily jako vzor.

Vztah rodičů k životnímu prostředí a přírodě 

V rozhovorech s respondentkami z vesnice a z města jsem se snažila zjistit, jaký byl 

vztah  jejich  rodičů  k životnímu prostředí  a  přírodě.  Tento  vztah  jsem se  snažila  určit  na 

základě toho, jak respondentky z vesnice a z města popisovaly přístup, zájem a názory svých 

rodičů na životní prostředí, přírodu a okolní prostředí.

Ukázalo se, že vztah rodičů byl u všech respondentek vyrůstajících na vesnici kladný. 

Všech 10 respondentek z vesnice uvádělo, že jejich rodiče „měli vždy přírodu rádi" nebo „si  

přírody váží" nebo mají dokonce „přírodu v úctě". Výstižně tento vztah svých rodičů popisuje 

Sabina: „Naši měli přírodu moc rádi, tam u nás se jim hodně líbilo a líbí dodnes … jsou tam 

všude okolo lesy a louky a kopce, a naši mají tenhle kraj prostě moc rádi … oni by třeba  

odsud nikam do města nikdy neodešli, to si neumím představit." Markéta zase o vztahu svých 
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rodičů k okolí mluví takto: „Mamka s taťkou byli pořád na zahradě nebo někde kolem domu,  

byli rádi na čerstvém vzduchu ... být doma, když je venku hezky, to u nás neexistovalo … oni  

oba měli moc rádi to okolí, hlavně lesy a taky hodně zvířata."

Celkem 7  respondentek  vyrůstajících  ve  městě  hodnotilo  vztah  svých  rodičů  také 

kladně.  Na  rozdíl  od  rodičů  žijících  na  venkově  se  našli  mezi  rodiči  u  2  městských 

respondentek takoví, jejichž vztah byl spíše neutrální. Alena například říká: „No tak nemůžu 

říct, že by naši neměli rádi přírodu, takhle bych to určitě neřekla, ani jsem to tak nevnímala,  

když jsem byla malá, ale na druhou stranu si nevzpomínám, že by nějaká příroda nebo stav 

životního prostředí byl na pořadu dne … asi se zabývali spíš jinými problémy." Veronika zase 

popisuje: „Naši asi nějaký vztah k tomu našemu sídlišti měli a určitě i měli vztah k přírodě, to  

určitě jo, ale nějak jsme o tom nemluvili, to bych se jich musela zeptat, jaký přesně, no určitě  

ne negativní, že by ji třeba ničili, prostě takový normální, bych řekla." Ve městě se také našla 

jedna respondentka, která u svých rodičů popisovala lhostejnost k okolnímu prostředí. Lenka 

říká:  „Myslím si, že naši nijak nezkoumali a neřešili, jak vypadá okolí. Co se týče přírody,  

s tátou jsem akorát chodila občas ven, někam na výlet. Tátu totiž jednou za čas napadlo, že  

někam vyrazíme … a máma nikdy neměla potřebu zajímat se o takové věci úplně.“ Lenka dále 

líčí, že  „měli  před domem strom, který stínil do obýváku, mně to třeba vůbec nevadilo, ale  

mámě ano … a mamka reálně přemýšlela, jak zařídit to, aby se ty stromy musely pokácet …  

ale mně se to už tenkrát nelíbilo, takže jsem se to mamce snažila rozmluvit.“

Se vztahem rodičů k životnímu prostředí a přírodě také souvisí to, zda se tento vztah 

promítl i do vztahu k životnímu prostředí a přírodě u samotných respondentek z vesnice a 

z města. Většina respondentek z vesnice i z města uvedla, že pro ně rodiče hráli při budování 

vztahu  k jejich  okolí,  životnímu  prostředí  a  přírodě  důležitou  roli.  Téměř  všechny 

respondentky z  vesnice i  z města  také uvedly,  že se v názorech týkajících se této oblasti 

shodují  se  svými  rodiči.  Celkem  3  respondentky,  1 z vesnice  a  2  z  města,  také  začaly 

spontánně mluvit o tom, že by  chtěly být v otázkách životního prostředí aktivnější než 

jejich rodiče. Sabina by například chtěla být jako její rodiče, ale zároveň se ještě více zajímat 

o  okolí.  Říká  přímo:  „Nechci  se  vlastně  jen  zajímat,  ale  být  aktivní  v  okolí,  nebát  se  

zorganizovat třeba ten úklid odpadků, nebát se angažovat.“ Martina zase popisuje: „Dneska 

je jiná doba a více možností, co se dá všechno dělat v téhle oblasti, a v tom máme určitě větší  

výhodu  než  naši  rodiče,  takže  by  se  toho  mělo  určitě  využít.“ Jedinou  výjimkou  je 

71 z 133



Diplomová práce: Environmentální postoje na venkově a ve městě autorka: Bc. Marie Finnová

respondentka z města Lenka, která uvedla, že se se svými rodiči v těchto otázkách vůbec 

neshoduje a že je přesvědčena o tom, že není stejná jako její rodiče. Přiznává ale, že „určitá  

lenost starat se okolí u mě každopádně je, protože nemám ty základy z dětství … ale myslím,  

že jsem si vybudovala svoje vlastní názory a vlastní postoje, u kterých vím, že by to tak mělo  

být.“

Výpovědi respondentek o shodě s rodiči v otázkách životního prostředí potvrzuje i 

jejich vlastní vztah k přírodě. Typy vztahů, které jsem identifikovala u respondentek z vesnice 

a  z  města  totiž  zhruba  odpovídají  i  vztahu  jejich  rodičů  k  životnímu  prostředí.  Vztahy 

respondentek k přírodě detailněji rozvedu v kapitole o Zkušenostech s přírodou.

Shrnutí

Z rozhovorů s respondentkami z vesnice a z města vyšlo najevo, že vztah jejich rodičů 

k životnímu prostředí,  přírodě a okolí  má tři  různé podoby:  kladný, neutrální  a lhostejný. 

Kladný vztah rodičů je typický výrazným zájmem o okolní  prostředí  a  přírodu. Je s  ním 

spojena záliba v trávení času v přírodě a láska k okolní krajině. Tento vztah u svých rodičů 

popisovaly všechny respondentky z vesnice a také 7 respondentek z města. U neutrálního 

vztahu,  který  u  svých  rodičů  popisovaly  2  respondentky z  města,  stojí  životní  prostředí, 

příroda a okolí v pozadí zájmu rodičů. Nelze však říci, že se u neutrálního vztahu úplně ruší 

potřeba kontaktu s přírodou nebo že by dokonce byl tento vztah odmítavý nebo záporný. 

Lhostejný vztah u svých rodičů popisovala pouze 1 respondentka z města.  Tento vztah  se 

projevuje  nezájmem o  okolí  a  otázce  životního  prostředí  pak  není  věnován  vůbec  žádný 

prostor.  V  tomto  vztahu  se  dokonce  projevuje  až  negativní  vztah  k určitým  přírodním 

objektům, pokud tyto překáží ve vlastních zájmech a potřebách rodičů. V rozhovorech se také 

ukázalo, že se téměř všechny repondentky z vesnice i z města ve svých názorech a vztahu 

k životnímu prostředí a přírodě  identifikují  se svými rodiči. Jedna respondentka z vesnice a 

2 respondentky z města dokonce uvedly,  že se chtěly otázkám životního prostředí věnovat 

více než jejich rodiče. Vlivu vztahu rodičů k životnímu prostředí a přírodě na environmentální 

výchovu v rodině a na poskytování rodinných vzorů se budu více věnovat v následujících 

kapitolách.
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Environmentální výchova

Ukázalo  se,  že  vztah  rodičů  k  životnímu  prostředí  a  přírodě  měl  vliv  na  to,  zda 

v rodinách respondentek z vesnice a z města probíhala environmentální výchova. Všechny 

respondentky  z vesnice  mluvily  o  kladném vztahu  jejich  rodičů  k  životnímu  prostředí  a 

přírodě. Tyto respondentky zároveň uváděly, že s nimi v dětství rodiče chodili do přírody a 

tam je učili, jak se v přírodě chovat, a ukazovali, co je a není správné. Také jim předávali 

různé znalosti, mluvili s nimi o vztazích v přírodě, o jejím fungování apod. Bára například 

popisuje: „Tak třeba co mi říkali naši … v lese se nekřičí, aby se neplašila zvěř, prašivky se  

nerozkopávají,  aby  měla  zvířátka  co  jíst.  Když  si  děláš  v lese  ohýnek,  musí  to  být  na  

bezpečném místě. A hlavně nikdy nenechávej v lese odpadky.“ Katka zase říká: „Naši mi toho 

říkali spoustu, vlastně všechno, co vím, vím od nich … táta byl myslivec, takže mi hodně  

vyprávěl o lese a zvířatech a samozřejmě jsem s ním do lesa také často chodila, pozorovat  

zvířata a tak … mamka mě spíš učila věci okolo zahrady, kdy, jak a co sázet, jak se o to starat  

a tak … .“ 

Stejně jako u respondentek z vesnice tomu bylo i u 7 respondentek z města, které 

mluvily o kladném vztahu svých rodičů k životnímu prostředí a přírodě. Tyto respondentky 

uváděly, že je rodiče „brali do přírody, kde je učili mnoha věcem“. Jana například říká: „Učili  

mě  (rodiče – pozn. autorky) k ohleduplnosti k lesním zvířatům a udržování čistoty v lese.“ 

Martina zase  vzpomíná:  „Otec  s  námi často  chodil  do lesa,  snažil  se  nás  třeba nažhavit  

pozorováním stop, i když toho sám třeba moc nepoznal … pamatuji se třeba, jak vždycky říkal  

– slyšíte sojku? To dává ostatním vědět, že tu jsme – a takové ty klasické věci, jako že se v lese  

neřve.“  Jinak tomu však bylo u respondentek z města,  jejichž rodiče měli  neutrální  nebo 

lhostejný vztah k životnímu prostředí a přírodě. Tyto respondentky si buď nevzpomínají, že 

by u nich rodiče nějakým způsobem budovali vztah k přírodě, nebo přímo uvedly, že je rodiče 

výrazným způsobem environmentálně nevychovávali. Lenka situaci popisuje takto: „Myslím 

si, že nás nijak nepoučovali (jak se chovat v přírodě – pozn. autorky). Tátu akorát jednou za  

čas  napadlo,  že  někam  vyrazíme  na  výlet,  ale  že  by  mě  přímo  vychovávali,  že  by  nám 

(respondentce a jejímu bratrovi – pozn. autorky) cpali do hlavy nějaké věci, jak se chovat  

k přírodě, to si nevybavuji.“ Veronika zase říká: „Já nevím, si na to moc nepamatuji, co říkali  

nebo neříkali o přírodě, tak určitě něco jo, když byla nějaká příležitost, ale napamatuji si, co  
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přímo … nevím, opravdu mě nic nenapadá.“

Za zajímavé zjištění dále pokládám to, jakými  způsoby probíhala  environmentální 

výchova na vesnici a ve městě. Jak už jsem uvedla, místo bydliště a s tím související životní 

prostředí bylo u rodičů respondentek z vesnice vnímáno pozitivně. Toto prostředí ale bylo 

také  bráno jako něco  samozřejmého,  s  čím je  člověk  v  neustálém kontaktu.  Z  výpovědí 

většiny respondentek z vesnice pak vyplynulo, že jejich environmentální výchova probíhala 

přirozeným způsobem. Adéla:„Rodiče mě určitě vychovávali k lásce k okolí, co si tak ale  

uvědomuji, nebylo to nijak cílené, spíše to bylo dané jejich přirozeností. Oba si přírody moc  

vážili,  byli  to  turisté,  vedli  mě k  tomu,  že  se  nesmí  znečišťovat,  zvířata  se  nesmí  trápit,  

u vyhozených odpadků vždy nadávali. Na houbách jsem třeba nesměla utrhnout nic, co bylo  

zbytečné, nesměla jsem rozkopnout jedovatou houbu, nesměla jsem zbytečně lámat větve, to  

mi  často  říkali  …." Rodiče  žijící  na  venkově tedy budovali  u  svých dětí  pozitivní  vztah 

k okolí přirozeně, bez nějaké vnější příčiny. Pavla o svých rodičích například říká: „Pro moje  

rodiče byla příroda součástí života, měli jsme chovná zvířata, obrovskou zahradu, les, co by  

kamenem dohodil. A naši mě také vychovávali tak, že příroda je důležitá a každý by s ní měl  

žít v sepětí, protože z ní člověk vychází a celý život se k ní vztahuje. Lidský život je na přírodě  

prostě  závislý.  Učili  mě,  že  přírodu  lze  využít  ve  prospěch  člověka,  ale  nikdy  se  nesmí 

zneužívat."

Na základě výpovědí  5 respondentek  žijících  v městském prostředí  se  ukázalo,  že 

environmentální  výchova u nich probíhala  na základě vnějšího ekologického problému. 

V jejich případě se vždy vyskytoval konkrétní důvod, proč je rodiče vedli k tomu, aby se nad 

svým okolím,  životním prostředím a  také  přírodou  více  zamýšlely.  Tímto  důvodem byla 

například kvalita vzduchu nebo znečištění v místě bydliště, jak to popisuje Helena: „Rodiče 

mě odmalička vedli k tomu, abych se starala o to, jak to kolem nás vypadá … a vzhledem 

k tomu,  že  jsme  byli  často  přímo  sami  postiženi  problémem  znečišťování  našeho  

bezprostředního okolí, byla ochrana přírody v naší rodině samozřejmostí." Stejně tak i rodiče 

Anny měli potřebu „lepšího a čerstvějšího vzduchu" a rodiče Ivy zase potřebu „více zelených 

parků v okolí".  Tyto vnější ekologické problémy byly následně hlavní příčinou toho, že se 

rodiče snažili ve svých dětech vzbudit zájem o své okolí a životní prostředí jako takové.

Z rozhovorů dále vyšlo najevo, že environmentální výchova respondentek měla různé 

motivy. Na základě výpovědí respondentek jsem identifikovala čtyři motivy:  ekonomický, 
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ekologický,  estetický a  etický.  Jednotlivé respondentky uváděly jeden nebo častěji  i  více 

motivů najednou, které ve výchově svých rodičů zaznamenaly. Následující tabulka ukazuje, 

jaké motivy se vyskytovaly u respondentek z městského a jaké u respondentek z venkovského 

prostředí.

Tab.4 Motivy v environmentální výchově

Venkov Město

Motivy
ekonomický ekonomický

etický ekologický
estetický estetický

U respondentek z vesnice jsem tedy odhalila motivy ekonomické, etické a estetické. 

Tereza například uvádí ekonomický motiv: „Doma samozřejmě nesměla být zbytečně puštěná 

vodu a muselo se po sobě zhasínat. A také dojídat jídlo. Tak jsme šetřili, což je ostatně také  

ekologické, ne?“ Estetický motiv popsala i Magda: „Můj taťka je myslivec, takže jsme pořád 

chodili  někde chodili,  neustále  nám něco vysvětloval,  jak to  tam funguje a jak je  to  tam 

hezké.“ Etické motivy zazněly mimo jiné v rozhovorech s Jarkou: „Naši byli třeba naštvaní,  

když zjistili, že někdo někde pálí v lese pneumatiky, nebo ségra moje jednou strašně seřvala  

chlapa, co si vedle rybníka, nebo vlastně v rybníce, co je kousek od našeho domu, myl auto“, 

a  s Katkou:  „(Rodiče) nadávali  na sousedy třeba, že topí něčím, čím nemají,  protože tím  

zasmradili všechno široko daleko.“ Eva uvádí najednou ekonomické a etické motivy: „Když 

jsme pořizovali dříví na otop, zpracovávali ho rodiče sami, a jen z polomů … zalévali jsme 

dešťovou vodou … měli jsme kompost, kam jsme vyhazovali, co šlo, a pak se tím hnojilo.“

Respondentky z města, jako například Radka, často zmiňovaly motivy ekonomické a 

estetické: „Rodiče mě vedli k šetrnosti ve spotřebě elektřiny i vody, jejich částečným důvodem 

podle mě ale byly taky i finanční náklady …. Naši mě učili k ohleduplnosti k lesním zvířatům 

a  udržování  čistoty  v  lese  … protože  prostě  les  je  les,  tam  odpadky  nepatří,  ten  je  na  

procházky a na odpočinek, a aby se tam člověk pokochal.“ Několik respondentek z města ale 

také mluvilo o ekologickém motivu v jejich výchově,  jako například Jana:  „Získala jsem 

od nich to, že když máma měla hodit do odpadu něco, co bylo zbytečné, tak jí to vadilo, a  

přemýšlela, jestli se ty odpadky ještě dají využít. Naši nechtěli házet věci do popelnice, že to  

uškodí přírodě, to ve mně zůstalo,  mám z toho dodneška trauma, když mám vyhodit  něco  
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velkého, že to uškodí.“ Ekologický motiv byl současně zmíněn již ve výpovědi Heleny: „ … a 

vzhledem k tomu, že jsme byli často přímo sami postiženi problémem znečišťování našeho 

bezprostředního okolí, byla ochrana přírody v naší rodině samozřejmostí."

U  ekonomického  motivu  v  environmentální  výchově  tedy  rodiče  vedou  své  děti 

k ohleduplnému chování k životnímu prostředí především kvůli snaze ušetřit peníze. Estetický 

motiv se projevuje tak, že jsou životnímu prostředí a přírodě přisuzovány estetické hodnoty, 

pro které je nutné si jich vážit a mít k nim kladný vztah. Těmito hodnotami je především krása 

přírody,  ale i určitá moc a síla přírody, jak již výše uvádí Pavla: „ … příroda je důležitá a  

každý by s ní  měl žít  v sepětí,  protože z ní  člověk vychází a celý život se k ní vztahuje.“  

K environmentální výchově s ekologickým motivem dochází nejčastěji tehdy, když se v okolí 

objevuje nějaký konkrétní ekologický problém. Tím je například skládka, znečištění vzduchu 

či  nedostatek  přírodních  objektů  v okolí  bydliště.  Ekologický  motiv  se  ale  ve  výchově 

objevuje i v případě, kdy si rodiče uvědomují nutnost chránit životní prostředí a přírodu pro 

ně  samotné,  pro  zachování  jejich  funkcí.  Etický  motiv  se  vyznačuje  tím,  že  rodiče 

respondentek mají jasnou představu o tom, jaké chování vůči přírodě je nebo není správné. 

Touto představou se řídí a zároveň vyžadují,  aby se tak chovali i ostatní (sousedi).  Etický 

motiv se v mnohém podobá ekologickému motivu. Svou roli u etického motivu hraje ale i 

přímý  dopad  na  vlastní  komfort,  kdy  dochází  k  určitému  omezení  (dýchání  zplodin, 

nemožnost koupat se v rybníce atd.).  Původcem tohoto omezení je navíc konkrétní osoba, 

která může sloužit jako odstrašující příklad v environmentální výchově.

Jak  jsem již  zmínila,  výpovědi  respondentek  obsahovaly  i  více  motivů  najednou. 

Jednotlivé  motivy  v  environmentální  výchově  nejsou  striktně  ohraničené  a  mohou  se 

navzájem prolínat. V některých případech může být ekologický motiv vnímán zároveň i jako 

estetický či ekonomický, etický motiv se zase může překrývat s ekologickým.

Shrnutí

Z rozhovorů  vyplynulo,  že  u  respondentek,  které  popisovaly  kladný  vztah  rodičů 

k životnímu prostředí a přírodě, v dětství probíhala i environmentální výchova. V rozhovorech 

se také ukázalo, že v těchto rodinách navíc rodiče své děti nevychovávali pouze „ústně“, ale 

se svými dětmi také v přírodě pobývali. Z celkového množství 20 respondentek nepopisovaly 

jen  3  městské  u  svých  rodičů  kladný  vztah  k  životnímu  prostředí.  V rodinách  těchto 
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městských respondentek podle jejich slov také environmentální výchova neprobíhala, nebo si 

na  ni  nevzpomínají.  Rodiče  těchto  respondentek  také  velmi  zřídka  navštěvovali  přírodní 

prostředí.

Z rozhovorů dále vyplynulo, že se podle místa bydliště lišil způsob environmentální 

výchovy. Environmentální výchova u většiny respondentek z vesnice probíhala přirozeně – 

docházelo k ní automaticky, rodiče neměli žádný konkrétní důvod k tomu, proč děti vést ke 

kladnému  vztahu  k životnímu  prostředí  a  přírodě.  Oproti  tomu  u  poloviny  městských 

respondentek  environmentální  výchova  probíhala  na  základě  vnějšího  ekologického 

problému. Souvisela s nespokojeností rodičů se současným stavem životního prostředí v místě 

bydliště.

Za podstatné zjištění  také pokládám to,  že  se  u  respondentek z  vesnice a  z  města 

objevují různé motivy vedoucí k environmentální výchově. V obou prostředích – na vesnici a 

ve městě – se vyskytovaly jak ekonomické, tak estetické motivy. Rozdíl se nachází u etického 

motivu (vyskytoval se v rozhovorech s respondentkami z vesnice) a ekologického motivu 

(vyskytoval se v rozhovorech s respondentkami z města). Tento fakt je nejspíše dán povahou 

jednotlivých  prostředí.  Ve  městě  dochází  například  ke  znečištění  ovzduší,  je  zde  hluk  a 

vyskytuje se tu celá řada ekologických problémů, které podněcují environmentální výchovu. 

Na vesnici se s těmito problémy v takové míře nesetkávají. Ekologické problémy na vesnici 

mají  spíše  lokální  charakter  a  konkrétního  původce,  tvoří  tedy  odlišný  podklad  pro 

environmentální výchovu.

Rodina jako vzor

Úlohou rodiny je také poskytování vzorů a modelů chování. Jednání a chování rodičů 

k životnímu prostředí a přírodě je vzorem pro jejich děti. Z rozhovorů vyplynulo, že vztah 

rodičů k životnímu prostředí a přírodě ovlivňuje i jejich vlastní environmentální chování. 

Na základě výpovědí respondentek z vesnice a z města jsem zjistila, že u některých 

rodičů s kladným vztahem k životnímu prostředí a přírodě se projevovala i environmentální 

aktivita.  Environmentální  aktivitou  je  na  tomto  místě  myšleno  nějaké  konkrétní 

nadstandardní jednání konané ve prospěch a na ochranu životního prostředí a přírody. Nemám 

tím tedy na  mysli  environmentální  chování,  jakým je  třeba  šetření  vody,  elektřiny  apod. 
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Environmentální  aktivitou  je  zde  myšleno  například  členství  rodičů  v environmentální 

organizaci  nebo ve spolku na ochranu životního prostředí,  podepisování  petic  na ochranu 

životního prostředí, účast na úklidových brigádách, vedení zájmového kroužku se zaměřením 

na životní prostředí atd.

Mezi  rodiči  městských  a  venkovských  respondentek  se  v  environmentální  aktivitě 

objevil výrazný rozdíl. Zatímco rodiče respondentek z města s kladným vztahem k životnímu 

prostředí a přírodě byli aktivní v oblasti ochrany životního prostředí, u rodičů z venkova se 

stejně  kladným vztahem tomu tak  nebylo.  Toto  zjištění  vyplývající  z  rozhovorů  považuji 

za velmi zajímavé.  Vzhledem k uvedeným výpovědím jsem totiž předpokládala,  že rodiče 

respondentek  z vesnice  se  budou více  zasazovat  o  ochranu  životního  prostředí  a  přírody. 

Vycházela jsem z jednoduché úvahy, že kladný vztah k okolí v místě bydliště spolu s úzkým 

kontaktem s přírodním prostředím povedou právě k zájmu o ochranu životního prostředí a 

přírody. Tato úvaha se však neukázala jako správná. 

Všichni  rodiče respondentek  na vesnici  sice  projevovali  kladný vztah k životnímu 

prostředí a přírodě. Žádná z těchto respondentek ale neuvedla, že by se její rodiče jakýmkoli 

způsobem zasazovali  o  ochranu životního prostředí  nebo starali  se  o  stav či  vzhled okolí 

v tom smyslu, že by například podepisovali petice či se účastnili  dobrovolných (například 

úklidových) akcí. Pavla například říká: „Moji rodiče se zajímali o to, jak to kolem vypadá, ale  

nebyli nijak ekologicky činní. Dělali prostě to, co každá rodina žijící na vesnici, zakládali  

kompost, hnojili  s ním, používali  vodu na zalévání z vlastního zdroje … ." Bára zase jako 

většina respondentek vyrůstajících na vesnici říká:  „Naši měli velmi pozitivní vztah k tomu 

místu, krajině a přírodě, kde jsme žili, ale o jejich ochranu se nezajímali, alespoň si na to  

nevzpomínám, že by to někdy řešili."

Rodiče respondentek z města se v tomto ohledu lišili  od rodičů z vesnice. Celkem 

6 z 10 jich uvedlo, že si vzpomínají na environmentální aktivitu u svých rodičů. Ti například 

podepsali  petici  na ochranu životního prostředí,  aktivně se zasazovali v boji  proti  černým 

skládkám nebo se účastnili různých úklidových brigád, kam vodili i své děti. Radka například 

říká: „Mí rodiče sice nepůsobili aktivně v žádném ochranářském spolku životního prostředí,  

ale zasloužili se o to, že byla v naší blízkosti zrušena nejedna skládka a oficiálně vyhlášen  

zákaz skládky … tuto jejich angažovanost jsem velice oceňovala." Také Iva popisuje, jak její 

„maminka často podepisovala nějaké petice", konkrétně si vzpomíná, jak  „se měl pokácet  

78 z 133



Diplomová práce: Environmentální postoje na venkově a ve městě autorka: Bc. Marie Finnová

nějaký strom a oba moji rodiče podepsali petici o tom, aby tam ten strom zůstal." Ani jedna 

respondentka  neuvedla,  že  by  její  rodiče  byli  členy  ekologické  organizace  či  působili 

například ve spolku na ochranu životního prostředí. Tento fakt je nejspíše podmíněn dobou, 

kdy  takových  organizací  příliš  neexistovalo.  Martina  totiž  výstižně  říká:  „Naši  přímo 

v žádném spolku ani organizaci nepůsobili, hodně pracovali … a brzy pak přišla revoluce a 

nebyl na to čas." Zajímavým zjištěním je i to, že se u městských respondentek, které u svých 

rodičů  popisovaly environmentální  aktivitu,  projevovala  i  vysoká  míra  environmentálního 

chování. Martina například organizovala sběr odpadků v místě jejího současného bydliště, 

Iva,  Radka i jiné respondentky z města zase často podepisují petice na ochranu životního 

prostředí.

Shrnutí

Z rozhovorů  vyplynulo,  že  se  rodiče  6  respondentek  z  města  s  kladným vztahem 

k životnímu prostředí  a  přírodě  vyznačovali  environmentální  aktivitou.  Touto  aktivitou  je 

myšleno nadstandardní proenvironmentální jednání, které přesahuje běžné (šetření spotřeby 

vody,  elektřiny,  neznečišťování  okolí  atd.)  environmentální  chování  a  je  také  spojeno 

s ochranou  životního  prostředí.  Přestože  se  rodiče  všech  respondentek  z  vesnice  také 

vyznačují  kladným  vztahem  k životnímu  prostředí  a  přírodě,  nepopisovala  ani  jedna 

respondentka  z  vesnice  environmentální  aktivitu  u  svých  rodičů.  Také  rodiče  městských 

respondentek  s  neutrálním  nebo  lhostejným  vztahem  k  životnímu  prostředí  a  přírodě  se 

žádnou  environmentální  aktivitou  nevyznačovali.  Zajímavým zjištěním  je  nicméně  to,  že 

městské  respondentky,  které  u  svých  rodičů  popisovaly  environmentální  aktivitu,  se  také 

vyznačují výrazným proenvironmentálním chováním.

 3.2.4 Vliv zkušeností s přírodou na environmentální postoje na venkově a 

ve městě

Ve své práci jsem dále zkoumala, jakou roli při utváření environmentálních postojů 

hrají zkušenosti spojené s přírodou. S respondentkami z vesnice a z města jsem hovořila o 

tom, jak  přírodu vnímají,  zda u nich v dětství docházelo ke  kontaktu s přírodou a jaké 

množství času v přírodě trávily. Také jsem zjišťovala, jaké činnosti respondentky z vesnice a 

z  města  v přírodě prováděly a  jaké  druhy zážitků mají  s  přírodou spojeny.  Na základě 
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výpovědí jsem se pak snažila určit, jaký vztah k přírodě si respondentky z vesnice a z města 

utvořily.

Vnímání přírody

V rozhovorech  jsem se  kromě jiného snažila  zjistit,  jak  respondentky z  vesnice  a 

z města vnímají přírodu, co za přírodu vůbec považují, a zda se jejich vnímání liší na vesnici 

a  ve  městě.  Při  dotazování,  co  si  respondentky  představují  pod  pojmem  příroda,  jsem 

identifikovala tři opakující se tvrzení. Jednotlivá tvrzení se lišila podle toho, zda repondentky 

pocházely z vesnice či z města. 

Respondentky z vesnice nejčastěji udávaly, že pro ně příroda znamená právě nějaké 

konkrétní místo. Magda například říká:  „No tak příroda, to je zvlněná krajina, louky, lesy,  

rybníček, ne?“ Také představa Pavly je zcela konkrétní: „Příroda? To jsou lesy, louky, řeky,  

divoká zvířata, už méně ale domácí zvířata.“ Bára zase definuje přírodu takto: „Příroda je  

podle mne rozkvetlá louka, moře, les, srnky, delfíni … .“ Některé respondentky z vesnice pak 

uváděly, že příroda pro ně představuje to, co nestvořil člověk. Jarka například mluví o tom, 

že příroda je pro ni: „To, co nevytvořil člověk, a to, na čem je v podstatě jeho život zavislý. Je 

to něco jako projev života.“ Markéta zase uvádí: „Pod pojmem příroda si představím vše živé  

i neživé, co nestvořil člověk. A taky sem patří člověk sám … i když se tomu dá občas těžko  

věřit.“

Téměř všechny respondentky z města se zase shodly na tom, že příroda je pro ně 

pravým  opakem  městského  prostředí.  Anna  jako  většina  respondentek  z  města  říká: 

„Příroda je pro mě opak města, napadne mě ještě zeleň, ale žádné lidské obydlí. Ale zase 

třeba Stromovka je asi také částečně příroda, ale nikdy bych neřekla, že jdu do přírody, když  

jdu do Stromovky … ale samotný strom tam, to je asi také příroda … ale pod pojmem příroda  

si představuji prostě něco mimo město.“ Helena zase popisuje: „Příroda je to, za čím člověk  

utíká čas od času z Prahy, protože tady žádnou pořádnou přírodu nemáme … .“  I několik 

respondentek z města podobně jako respondentky z věsnice pak mluvily o tom, že je pro ně 

příroda něčím,  co nestvořil člověk. Takto například definuje  přírodu Monika: „Příroda je  

živá a neživá a je to vše, do čeho člověk nezasahuje a neovlivňuje, aby to dál bylo.“ Veronika 

dokonce říká: „Za přírodu považuju to, co záměrně nevytvořil člověk, tedy jakési ekofakty.“  
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Respondentky z města pak také zmínily jiné představy o tom, co je to příroda. Například Jana 

si pod pojmem příroda představuje  „zelenou barvu. Třeba zelená tráva. Strom ve městě ale  

pro mě přírodu nepředstavuje, zaprvé ani není tak zelený … ale příroda je prostě pro mě větší  

zelená plocha.“

I v samotném vnímání přírody respondentek z vesnice a města jsem identifikovala 

několik  rozdílů.  Nejvýraznější  odlišností  je  to,  že  pro  respondentky z  vesnice  znamenalo 

přírodní  prostředí  něco  samozřejmého,  co  je  neustále  obklopovalo  a  s  čím  každodenně 

přicházely do  kontaktu,  ať  už  s  rodiči,  nebo  i  samy.  Z  tohoto  důvodu  také  tato  skupina 

respondentek  nepopisuje  kontakt  s přírodou  jako  něco  zvláštního.  Samozřejmost  kontaktu 

s přírodou jde například vycítit  ze slov Katky:  „Já jsem vyrostla tady (na vesnici – pozn. 

autorky), pro mě je příroda součást života. Já nejsem městský člověk.“ Také Adéla říká: „Já 

jsem si jako malá hrála pořád někde venku, to bylo normální, já to nebrala jako něco extra,  

dokonce mě to v pubertě štvalo, že nebylo kam jít … ale teď si neumím představit, že by třeba 

moje děti měly vyrůstat někde, kde jsou jen ohraničená dětská hřiště a jinak nic. To bych teda  

nechtěla, aby byly ochuzené třeba o hraní si v lese.“  Respondentky z vesnice ale zároveň 

vnímaly přírodu jako něco všedního –  „venku jsme si hráli pořád“,  „nebrala jsem to jako  

něco extra“ nebo „bylo to normální běhat po okolí“. U respondentek z vesnice se ale také se 

projevovala  spřízněnost s  přírodou. Například Pavla výstižně o přírodě říká: „Je pro mě 

velmi důležitá, především mi pomáhá nezapomenout na spojení člověka se zemí, pak jako  

prostředek odpoutání se od problémů, relaxace.“

U většiny respondentek z města jsem zase zjistila, že kontakt s přírodním prostředím 

mimo město považovaly za něco  výjimečného, co v nich zanechalo vzpomínky, a čeho si 

proto  vážily  a  co  oceňovaly.  Výjimečnost  a  nevšednost  kontaktu  s  přírodou  jsem určila 

z několika  výpovědí  městských  respondentek,  které  nadšeně  vyprávěly  o  svých  zážitcích 

z dětství,  kdy se  setkaly  s přírodním prostředím.  Monika  například  popisuje,  jak  s  rodiči 

„jezdila  na chalupu,  kde pro ní  a další  děti  rodiče hromadně organizovali  společné akce  

v přírodě …." Pro Martinu bylo vždy velkým zážitkem, když s rodiči jezdila na dovolenou na 

Šumavu, kde „hodně chodili", nebo do Tater, kam „často jezdili a chodili tam na výšlapy, ale  

bohužel  nikdy  nekempovali." Veronika  přímo  říká:  „V létě  jsem  vždycky  jela  k  babičce  

na venkov  na  prázdniny  … s  dědou jsem  chodila  do  lesa  pomáhat  sbírat  dříví,  zalévala  

dešťovou vodou zahradu a odpadky se nosily na domácí kompost … byly to vždycky velké  
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zážitky, úplně něco jiného než v Praze." U několika respondentek z města se také projevovala 

určitá  fascinace přírodou,  která  zřejmě  vyplývala  právě  z  toho,  že  příroda  pro  městské 

respondentky nebyla samozřejmostí. Alena například říká: „Pamatuji si, jak jsem byla úplně 

paf,  když jsme jednou někde na výletě pozorovali  u rybníka žáby …. “  U 2 respondentek 

z města se objevoval i určitý druh  romantizace přírody. Romantizující prvky jsem nalezla 

například v rozhovoru s Radkou: „Já mám jedno oblíbené místo a to je Rabštejn nad Střelou,  

je naprosto jedinečné, takové energické, tam by byla pěkná svatba.“

Shrnutí

Z rozhovorů vyplynulo,  že  „definice"  přírody se  u  respondentek lišily podle  toho, 

z jakého prostředí pocházejí. Respondentky z vesnice nejčastěji uváděly, že  příroda pro ně 

představuje konkrétní místo (např. lesy, louky, pole atd). Respondentky z města zase velmi 

často vypovídaly, že příroda je pro ně opakem města. Několik respondentek z obou skupin – 

z vesnice i z města – se pak shodovalo na tom, že příroda je tím, co nestvořil člověk.

Ukázalo se také, že se u respondentek z vesnice a z města liší jejich vnímání přírody. 

Pro respondentky z vesnice byla příroda součást jejich každodenního života, proto ji vnímají 

jako  něco  samozřejmého  a  zároveň  všedního.  Některé  respondentky  z  vesnice  však 

vyjadřovaly také spřízněnost s přírodou. Pro respondentky z města představuje příroda spíše 

něco výjimečného a nevšedního. U některých městských respondentek se také projevovala i 

jistá fascinace přírodou a také romantizace přírody.

Kontakt s přírodou

V  rámci  zkoumání  vlivu  zkušeností  s  přírodou  na  formování  environmentálních 

postojů jsem dále zjišťovala, jakou roli hraje kontakt s přírodou, ke kterému u respondentek 

z vesnice a z města docházelo v dětství. Zjišťovala jsem tedy, zda se respondentky z vesnice a 

z  města  setkávaly  s přírodním prostředím,  jak  často  k  tomuto  kontaktu  docházelo  a  jaké 

množství  času respondentky v přírodě trávily.  Především mě pak zajímalo,  jak se kontakt 

s přírodou  v  dětství  u  respondentek  z vesnice  a  z  města  promítl  do  potřeby  kontaktu 

v dospělosti.

Vzhledem k tomu, že respondentky pocházející z vesnice byly přírodou obklopeny, 
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vyrůstaly také v každodenním kontaktu s ní.  Všechny respondentky z vesnice uváděly,  že 

v přírodě trávily výraznou část svého času. Sabina například říká:  „Většinu času jsem byla  

v přírodě, hodně jsme s děckama běhali po lese a na okolních loukách … hodně jsem taky 

byla  na  zahradě  … venku  jsem byla  takřka  denně,  tedy  pokud  jsem byla  zdravá  a  bylo  

normální počasí." Také Markéta na otázku, kde a jak trávila dětství, odpověděla: „Myslím, že  

venku, bylo to normální běhat po okolí. Každý měl zahradu, my ještě blízko babičku a statek 

… pásli jsme tam krávy, chodili na kopřivy, sekali trávu a pomáhali s ostatními pracemi na  

polích a na statku." Bára zase popisuje:  „Trávila jsem hodně času venku … hráli jsme si  

v lese s ostatními dětmi … na kole okolo domu, na zahradě ….“

Zatímco  respondentky  pocházející  z  vesnice  do  kontaktu  s  přírodním  prostředím 

přicházely  denně,  u respondentek  z  města  tomu tak  nebylo.  I  respondentky z  města  sice 

hovoří  o  tom, že mnoho času trávily venku.  Rozdíl  je  však v tom,  jak se  toto  venkovní 

městské prostředí liší od toho vesnického. Monika například říká:  „Jako sídlištní dítě jsem 

dětství strávila takzvaně za barákem, prostě mezi paneláky.“ Ihned nicméně dodává, že i tam 

byly její potřeby jakožto dítěte, plně uspokojeny: „Ale myslím, že jsme až tak netrpěli, křoví  

byl nekonečný prales, když jsme potřebovali, takže pohoda.“ Venku „za barákem“, avšak mezi 

paneláky,  trávily podle výpovědí  většinu  času všechny respondentky pocházející  z  města. 

Lenka říká: „Měla jsem nedaleko hřiště … hodně jsme trávili s děckama čas na sídlišti někde  

a hráli jsme si, třeba sportovní hry.“

Z  rozhovorů  s  respondentkami  z  města  dále  vyplynulo,  že  i  ony  se  setkávaly 

s přírodním prostředím. Všechny respondentky z města popisovaly, že ke kontaktu s přírodou 

nedocházelo každý den, ale spíše při různých příležitostech, jako jsou tábory, výlety s rodiči o 

víkendech nebo prázdniny u příbuzných. Veronika o kontaktu s přírodou říká: „Nebyla jsem 

někde zavřená, trávila jsem i hodně času mimo město. Ale myslím si, že nebýt toho prostředí, 

kde  žila  babička,  tak  bych  se  s  přírodou  moc  nesetkala.“ Situaci  několika  respondentek 

pocházejících z města dále popisuje Iva:  „Také jsme jezdili  na chatu … na chalupě jsme 

trávili hodně času venku … v lese třeba … v zimě jsme tam jezdili na běžkách, v létě jsme 

chodili na houby … na chalupě jsme měli velkou zahradu, takže i to bylo prostředí, kde jsem 

trávila čas.“ Anna zase jako většina respondentek z města říká: „ … a pak jsme s rodiči dělali  

dost výlety, nebo někam k vodě jsme v létě často jezdili.“

Celkem  4  respondentky  z  města  také  hovořily  doslova  o  útěku jejich  rodin 
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za přírodou. Přírodní prostředí bylo v rodinách těchto městských respondentek vnímáno jako 

něco, čeho cítí nedostatek. Pokud to tedy bylo možné, rodiny respondentek z města dávaly 

přírodě  přednost  před  sídlištním prostředím.  O útěku  z  města  do  přírody výstižně  mluví 

Helena: „My jsme s rodiči vždycky hodně jezdili buď do Brd, anebo jsme trávili víkendy někde 

venku, jezdili jsme na výlety, chodili jsme na procházky vždycky do přírody. Do centra Prahy 

jsme moc nejezdili,  to  do tý  přírody jsme jezdili  mnohem víc.  Naši  chtěli  vždycky někam 

vypadnout, asi z toho města, z toho paneláku, vidět něco jiného … řekla bych, že to bylo díky  

tomu tak půl na půl, jako po té stránce město nebo sídliště a příroda.“ I respondentky Martina 

a Iva hovoří o jakémsi „úniku z města“. Martina říká: „O víkendech jsme vždy prchali z města  

za  babičkou  na  venkov.  Ve  městě  jsem  neměla  ráda  takové  to  odcizení  od  prostředí  a  

anonymitu,  což je  pravý opak venkova.“  Iva ještě  dodává: „ …  naši  se třásli  na víkend,  

abychom mohli jet na chatu už pryč … mně to bylo tak nějak jedno, já si hlavně chtěla hrát  

s dětmi … to až teď to mám jako oni … .“

Z poslední výpovědi je také patrné, že potřeba kontaktu s přírodou se mění s věkem 

respondentek.  Již  jsem  uvedla,  že  respondentky  z vesnice  trávily  v dětství  většinu  času 

v přírodě. Ukázalo se ale, že míra kontaktu s přírodou se u některých respondentek změnila 

v období dospívání. V tomto období se změnily zájmy respondentek a pobyt v přírodě již 

nebyl tolik preferovanou činností. Tereza například říká: „ … až když mi bylo tak třináct, tak  

jsem začala trávit většinu času doma … musela jsem řešit, co na sebe a tak (smích).“ I Magda 

říká: „Na střední už jsem musela dojíždět do školy a také mě samozřejmě začaly bavit i jiné  

věci  … ale  když  někdy  vyzbyl  čas,  tak jsem chodila  se  psem pořád do lesa,  nebo našim 

pomáhala na zahradě.“ Za velmi zajímavé zjištění však pokládám to, jak vypadá potřeba 

kontaktu  s  přírodou u  respondentek  z vesnice  v dospělosti.  Ukázalo  se  totiž,  že  pro  tyto 

respondentky  má  pobyt  v  přírodě  důležité  místo  i  v dospělém  věku.  Přírodní  prostředí 

vyhledávají všechny respondentky z vesnice velmi často, dle svých možností. Adéla například 

o kontaktu s přírodou v dospělosti mluví takto: „Změna přišla s přestěhováním do města … 

dřív  jsem  bydlela  na  vesnici  a  potřebu  pobývat  v přírodě  jsem  vůbec  jako  urgentní  

nepociťovala, protože byla prostě samozřejmostí. Teď je tomu jinak a kdykoli to jde, snažím se  

jít do práce pěšky přes parky, méně hlučnými ulicemi a tak … a o víkendu odjet,  i  kdyby 

jenom kousek za město.“ Také Pavla říká: „Přírodu vyhledávám velmi často, víceméně jsem 

v ní  denně.  Určitě  bych  nemohla trvale  žít  ve  velkém městě,  příroda by mi chyběla … a  
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myslím, že jsem potřebu kontaktu s přírodou měla odjakživa.“ O stálé nutnosti být v kontaktu 

s přírodním prostředím také výstižně hovoří Tereza: „Alespoň každý druhý víkend se snažím 

odjet z města někam do lesa, na louku … a ve městě přes týden, pokud je hezky a teplo, tak  

radši posedím v parku než v hospodě. Za to když jsem doma u rodičů, to znamená na vesnici  

s lesem přímo za domem, tak vůbec nikam jezdit nepotřebuji, stačí mi být venku, na zahradě 

třeba.“ Magda, která v současné době žije ve městě, pak dokonce mluví o útěku z města za 

přírodou:  „Nejsem schopná říct,  jestli  je to tím, že jsem teď ve městě a vyrostla jsem na  

vesnici … přes týden mám města plné zuby, tak se snažím na víkend utéct někam do přírody,  

to jsem dřív nemusela, protože jsem v přírodě žila."

I u městských respondentek se v průběhu času vyvíjela potřeba kontaktu s přírodním 

prostředím. Již jsem uvedla, že respondentky z města trávily v dětství čas v přírodě převážně 

pouze o víkendech nebo o prázdninách. Podobně jako respondentky z vesnice pak uvádějí, že 

s  nástupem  puberty  měly  „jiné  zájmy" a  „v přírodě  byly  velmi  málo“.  Stejně  jako 

respondentky z vesnice však následně vyprávěly o potřebě kontaktu s přírodou, kterou mají 

v dospělosti.  Respondentky z města se v potřebě kontatku s přírodou dělí  na dvě skupiny. 

První  skupinu  tvoří  7  respondentek,  které  se  v dětství  pravidelně  setkávaly  s přírodním 

prostředím.  V  dospělosti  se  pak  u  nich  objevuje  tendence  i  nadále  přírodu  vyhledávat. 

Takovou respondentkou je například Anna, která říká:  „Dříve  (v období dospívání – pozn. 

autorky) jsem do přírody tolik nechodila jako teď. A proč se to změnilo? No asi až s věkem  

jsem si začala uvědomovat, že hodně ráda do přírody chodím. Dříve jsem měla jiné zájmy,  

kamarády, spíše jsem chodila na diskotéky. Změnu přikládám věku. Měla jsem vždycky vztah  

k přírodě, jezdili jsme na výlety a za babičkou … možná je to nyní i partnerem, který má také  

pozitivní vztah k přírodě, je to naše společná záliba."  Také Helena, která mluvila o častém 

pobytu v přírodě se svými rodiči, říká: „Přírodu vyhledávám co nejčastěji, dá se říct, že každý 

víkend, ale někdy i přes týden někam jedeme … příroda je pro mě velmi důležitá … a také se  

snažím  přírodu  zprostředkovat  svému  dítěti,  chci  mu  ukázat  a  vysvětlit  koloběh  života  

v přírodě a také jak by se k ní  a v  ní  měl člověk chovat …. Blízký vztah jsem měla sice  

od dětství, ale v dnešní době asi pociťuji větší potřebu kontaktu s ní.“ Příkladem je i Iva, která 

s rodiči pravidelně jezdila na chatu v horách: „ … naši se třásli na víkend, abychom mohli jet  

na chatu už pryč … to až teď to mám jako oni … snažím se odjet z města, jak často to jen jde,  

a vyrazit někam … nejlépe do lesa, kde se můžu nadýchat čerstvého vzduchu.“ Radka, která 
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také popisovala časté výlety s rodiči do přírody, říká:  „Snažím se vyjet do přírody alespoň 

každý druhý víkend, jak to vyjde, jedeme třeba na kola, nebo ke známým na chatu a tak.“  

Ve druhé skupině se nacházejí 3 městské respondentky, které se v dětství s přírodou setkávaly 

jen zřídka nebo náhodně. Ani v dospělosti pak tyto respondentky nevyjadřují výrazný zájem o 

to, být s přírodním prostředí v častém kontaktu. Lenka říká: „Hodně jsem jezdila do přírody 

až na vysoké škole, kde jsme hodně jezdili s lidma někam pryč. Ale jinak nejsem úplně ten typ,  

co  by  si  sám  od  sebe  sbalil  batoh  a  někam  šel." Také  Alena,  která  v dětství  přírodu 

navštěvovala  jen  zřídka,  uvádí:  „Přírodu  vyhledávám  více  méně  asi  pořád  stejně,  občas 

nějaké výlety, ale nic zvláštního, já jsem spíše městský člověk.“

Shrnutí

Ukázalo se tedy, že respondentky z vesnice trávily jako děti v přírodě podstatně více 

času  než  respondentky  pocházející  z  města.  Z  rozhovorů  vyplynulo,  že  obě  skupiny 

respondentek většinu svého volného času netrávily „doma", ale „někde venku“. Toto „venku“ 

však u respondentek z vesnice znamenalo přírodu, zatímco u respondentek z města se jednalo 

o sídlištní prostředí. Zatímco respondentky z vesnice přicházely do kontaktu s přírodou každý 

den,  respondentky z  města  se  s  přírodou setkávaly spíše  při  různých příležitostech (např. 

víkendy, prázdniny, tábory atd.). U 4 respondentek z města je také kontakt s přírodou dáván 

do  souvislosti  s  útěkem  z  města.  Příroda  je  v rodinách  těchto  respondentek  toužebně 

vyhledávána a je upřednostňována před městem.

Z  rozhovorů  dále  vyplynulo,  že  množství  času  stráveného  v  přírodě  v  dětství 

u respondentek určuje také množství času stráveného v přírodě v dospělosti.  Čas strávený 

v přírodě v dětství také ovlivňuje potřebu kontaktu s přírodou v dospělosti. Toto zjištění je 

patrné u všech respondentek z vesnice,  které vyžadují  kontakt s  přírodou i  v dospělosti  a 

přírodu vyhledávají podle svých možností co nejčastěji. Respondentky z města se pak dělí na 

dvě skupiny. První skupina v dětství pravidelně trávila čas v přírodě. Tyto respondentky také 

uváděly, že přírodu často vyhledávají i v dospělosti. Druhou skupinou respondentek z města 

jsou ty, které v dětství do kontaktu s přírodou přišly jen zřídka. Tyto 3 respondentky zároveň 

uvedly, že ani v dospělosti tento kontakt příliš nevyžadují.
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Druhy činností a zážitků v přírodě

V rozhovorech  s  respondentkami  z  města  a  z  vesnice  jsem  se  snažila  zjistit,  co 

v přírodě dělaly jako děti a zda tyto činnosti souvisely s celkovým množstvím času stráveného 

v přírodě. S respondentkami z vesnice a z města jsem také hovořila o tom, jakým způsobem 

tráví  čas  v přírodě  v  dospělosti.  Mým  cílem  také  bylo  zjistit,  jaké  druhy  zážitků  mají 

respondentky z vesnice a z města s přírodou spojeny a zda tyto zážitky nějakým způsobem 

ovlivnily jejich vztah k přírodě.

V rozhovorech s respondentkami z vesnice jsem na otázku, jak trávily čas v přírodě 

jako děti, dostala širokou škálu odpovědí. Respondentky nejčastěji uváděly, že příroda pro ně 

byla místem, kde si hrály. Eva třeba říká: „Táta mi postavil na stromě takový bunkr, jakože 

posed, tam jsem si s kamarádkou často hrála ….“ Respondentky z vesnice také jako častou 

činnost v přírodě popisovaly „hraní si se psem nebo s kočkou“. Mezi další činnosti prováděné 

v přírodě patřilo  také  sportování  jako například  plavání,  jízda na kole,  bruslení  na ledě, 

lyžování, sáňkování atd. Sabina popisuje:  „Měla jsem svého vlastního psa, kterému jsem se  

docela hodně věnovala, chodila jsem s ním na procházky do lesa, na louce, jezdila jsem s ním 

na kole.“ Téměř všechny respondentky z vesnice také uvedly, že jako děti často pomáhaly 

rodičům  na  zahradě  nebo  s  prací s domácím a  chovným zvířectvem.  Bára  jako  většina 

respondentek  z vesnice  říká:  „Za mého  dětství  jsme  chovali  několik  druhů  zvířat,  kozy,  

kachny, krůty, slepice, králíky a také samozřejmě drobná domácí zvířata, psy, kočky … se  

vším jsem musela pomáhat … také jsme hodně jezdili  na dříví  do lesa.“  I  Jarka mluví o 

pomoci s prací jednomu z jejích rodičů: „Nedaleko se nacházel docela velký rybník, další  

menší rybník jsme přímo vlastnili. V zimě jsem měla možnost na něm bruslit, v létě jsme se  

koupali,  lovila  jsem ryby,  hodně jsem také  pomáhala otci  s  krmením ryb.“ Markéta  zase 

vypráví o pomoci na zahradě, kde  „pomáhala okopávat záhony, plít, hrabat listí … dělala  

prostě vše, co je na zahradě potřeba a co se dělá.“ Respondentky z venkovského prostředí 

v přírodě také  relaxovaly a odpočívaly.  Příroda byla  v neposlední  řadě i  zdrojem takové 

činnosti, jako je „sběr hub a borůvek“. Dvě respondentky z vesnice také uvedly, že jejich otec 

byl myslivec, takže s ním chodily „do lesa v zimě zakrmovat“ nebo „občas na čekanou“.

Na rozdíl od respondentek z vesnice uváděly respondentky z města mnohem menší 

škálu  činností,  jaké  v  přírodě  jako  děti  prováděly.  Shodně  s  respondentkami  z  vesnice 
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respondentky z města uváděly, že si v přírodě hrály například „u babičky na zahradě“ nebo i 

„na škole v přírodě“. Nejčastěji uváděnou činností v přírodě byl však sport. Jana například 

říká: „Když jsme byli na chatě, tak jsem v zimě chodila na běžky, na brusle, lyžovala jsem na 

kopci  přímo za chatou,  v  létě  se  koupala,  běhala,  hrála s  ostatními míčové hry.“  Helena 

dokonce říká, že: „ … přírodu jsme u nás vyhledávali hlavně kvůli sportovnímu vyžití, co si  

tak vzpomínám, kolo, běžky, lyže, koupání v řece ….“ Také odpočinek a relaxace byly časté 

činnosti respondentek z města. Jak říká Veronika: „Když jsme jezdili na venkov za babičkou,  

to jsme chodili občas na výlety, ale spíš u ní odpočívali.“ Ani jedna respondentka z města ale 

neuvedla, že by měla například zkušenost s prací na zahradě či s pomocí s domácími zvířaty.

Respondentek z vesnice i z města jsem se také tázala, za jakým účelem v současné 

době vyhledávají přírodu. Smyslem otázky bylo zjistit, zda respondentky přírodu vyhledávají 

z důvodu realizace nějakého druhu environmentálního chování (např. sbírání odpadků, v zimě 

nošení krmiva zvířatům do lesa atp.).  V rozhovorech však ani jedna respondentka žádnou 

takovou  činnost  jako  důvod  návštěvy  přírody  neuvedla.  Většina  respondentek  z  vesnice 

mluvila  o  tom,  že  přírodu  v současné  době  vyhledávají  především za  účelem odpočinku. 

Adéla například říká:  „V přírodě nejčastěji chodím, tak relaxuji a odreaguji se … samotný  

pobyt v přírodě je pro mě důvod k její návštěvě.“  U většiny  respondentek z města se pak 

ukázalo, že v dospělosti nejčastěji přírodu navštěvují za účelem sportovního vyžití, ale i kvůli 

relaxaci. Jana popisuje: „Rodiče přítele mají chatu v Krkonoších, takže tam v současné době 

jezdíme docela často, v zimě na lyže a v létě na túry. Jsem za to moc ráda, hrozně si tam 

vždycky odpočinu a přijdu na jiné myšlenky.“

V rozhovorech s respondentkami jsem také zjišťovala, zda a jaké druhy zážitků mají 

respondentky z vesnice a z města spojené s přírodou. Několik respondentek z obou skupin 

jmenovalo své pozitivní zážitky z dospělosti. Nejčastěji mluvily o nějakém konkrétním, často 

exotickém místě,  které  navštívily.  Například  Jarka  vypráví,  jak  „poprvé  uviděla  a  ucítila  

moře“. Helena  zase  mluví  o  „dovolené  na  Islandu“.  Všechny respondentky,  z  vesnice  i 

z města, však své nejsilnější zážitky datovaly do dětského věku. Rozdíl mezi respondentkami 

z města a vesnice jsem nalezla v tom, o jaké druhy zážitků se jednalo.

Všechny  respondentky  z vesnice  mluvily  o  pozitivních  zážitcích spojených 

s přírodou, které mají z dětství. Tyto zážitky nebyly ve většině případů příliš konkrétní, spíše 

se jednalo o „skupinu“ pozitivních zážitků.  O svých zážitcích mluví například Eva:  „Těch 
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zážitků bylo strašně moc, nevím, co vybrat, to bych vyprávěla několik dní … třeba běhání po 

lese nebo koupání  v  rybníce,  sbírání  třešní,  opékání  buřtů … že bych teď mohla říct,  že 

nejvíce vzpomínám na tohle nebo tohle, to říct nemůžu, každý den bylo něco ….“ Také Katka 

si  nevzpomíná  na  nic  konkrétního:  „V dětství  možná  na  hru  se  psem,  ale  nemám  nic  

konkrétního, na co bych vzpomínala, třeba mě teď ještě napadá sbírání jitrocele a sušení, tím  

jsem jednu dobu trávila hodně času, ale ani nevím, proč mě to teď napadlo.“ Tereza popisuje 

svůj konkrétní pozitivní zážitek:  „ … asi nejintenzivnější bylo chodit s tátou do lesa a na 

čekanou a vidět divokou zvěř. Hrozně jsem to prožívala a psala o tom slohové práce ve škole. 

Bylo to super." Také Pavla říká:  „Já mám zážitky spojené hlavně s hraním si někde venku 

nebo v lese … velký zážitek pro mě třeba také byl, jak jsem jednou s tátou stavěla vor.“

Také 7 respondentek z města hovořilo o pozitivních zážitcích spojených s přírodou 

z dětství. Lenka například popisuje své zážitky z dětského tábora, které dokonce ovlivnily její 

vztah k přírodě:  „Jsou to pro mě tábory, kde žiješ čtrnáct dní v přírodě. Jezdila jsem na ně 

jako dítě od sedmi let,  každý rok, na čtrnáct dní. Čtrnáct dní žiješ v přírodě bez kontaktu  

s civilizací, bez kontaktu s televizí a tak, jen se svojí sbalenou taškou. To bylo hodně intenzivní  

a to si myslím, že mě hodně ovlivnilo, ovlivnilo to můj vztah k přírodě. Třeba můj bratr to  

takhle nemá a myslím si, že je to tím, že na tábory nejezdil. Ať je totiž tábor jakýkoliv, tak to  

dítě  si  díky  němu může  uvědomit,  třeba  i  zpětně,  ten  kontakt  s  přírodou.“ Martina zase 

v souvislosti se zážitky v přírodě říká: „V mém srdci jsou navždy uloženy krásné prázdniny  

u babičky na venkově,  v klasické jihočeské vesnici,  kolem zlatá pole, louky, koně, hned za  

vesnicí  rašeliniště  a les plný borůvek ….“ Na rozdíl  od respondentek z vesnice,  hovořily 

celkem 3 respondentky z města i o  negativních zážitcích spojených s přírodou. Negativní 

zážitek z dětského tábora popisuje Veronika: „Nejvíc si pamatuji, jak jsme jednou spali pod 

širákem,  celou  noc  jsem  se  bála,  bála  jsem  se  tmy,  ale  to  se  bojí  asi  každý,  když  spí  

na nějakém novém místě, kde může člověka něco ohrozit … třeba, že by mě ohrozilo nějaké  

zvíře.“ O negativním zážitku  mluví  také  Radka:  „Já  si  asi  nejvíc  pamatuji  to,  jak  jsme 

s našima jednou jeli  pod stan a pak při  procházce v lese jsme pořád naráželi  na nějaké  

odpadky a pak jsme našli i skládku, si to živě pamatuji, jak naši nadávali a mně to přišlo také 

hrozné … u nás doma se černé skládky hodně řešily.“ A nakonec i Monika hovořila o svém 

negativním zážitku: „Bylo to jednou na Sněžce ve sněhové vánici, pamatuji se, že jsem měla  

hrozný pocit bezmoci a strachu.“
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V rozhovorech  s  respondentkami  z  vesnice  a  z  města  jsem také  chtěla  zjistit,  zda 

pozitivní nebo negativní zážitky spojené s přírodou nějakým způsobem ovlivnily i jejich vztah 

k přírodě. Zjistila jsem však, že tuto otázku je velice obtížné zodpovědět. Jediná respondentka 

z města Lenka přímo uvedla, že pozitivní zážitky spojené s přírodou velmi kladně ovlivnily 

její  vztah k přírodě.  Z vyprávění  ostatních  respondentek  však nemohu jistě  určit,  zda byl 

jejich vztah k přírodě ovlivněn výše uvedenými pozitivními nebo negativními zážitky.

Shrnutí

Ukázalo se tedy, že příroda respondentkám sloužila jako místo k odpočinku a relaxaci, 

jako místo, kde si mohly hrát, a místo, kde se provádí různé druhy sportů. U respondentek 

z vesnice je příroda navíc spojena s prací. Respondentky z města uváděly na rozdíl od těch 

z vesnice mnohem méně činností, které jako děti v přírodě dělaly. Vůbec například neměly 

zkušenosti  s  některými  pracemi  na  zahradě  či  se  staráním  se  o  zvířata.  Jejich  činnosti 

prováděné v přírodě se většinou pojily se sportovním vyžitím. Z rozhovorů tak vyplynulo, že 

bydlení na vesnici současně nabízí mnohem více možností, jak trávit čas v přírodě.

Z rozhovorů také vyplynulo, že zážitky spojené s přírodním prostředím mají všechny 

respondentky bez ohledu na to, odkud pocházejí. Z toho vyplývá, že místo bydliště nemá na 

vznik  zážitků  spojených  s  přírodou  žádný  vliv.  Z  obsahu  výpovědí  však  plyne,  že 

respondentky na vesnici zaznamenávají vyšší počet zážitků vzhledem k tomu, že v přírodě 

tráví  více  času.  Tyto  respondentky  však  současně  tyto  zážitky  nepovažují  za  výjimečné. 

I respondentky z města mluvily o pozitivních zážitcích spojených s přírodou. Několik z nich 

navíc vypovídalo, že pro ně tyto kladné zážitky hrály významnou roli. Některé respondentky 

z města  na  rozdíl  od  těch  z  vesnice  však  hovořily  i  o  negativních  zážitcích  spojených 

s přírodou. Zda a jakým způsobem tyto zážitky ovlivnily vztah respondentek k přírodě však 

nebylo  možné  v rozhovorech  vysledovat.  Jisté  nicméně  je,  že  negativní  zážitky  spojené 

s přírodou nutně nevytvářejí záporný vztah k přírodě. To ukáži v následující kapitole, kde se 

budu věnovat současnému vztahu k přírodě u respondentek z vesnice a z města.

90 z 133



Diplomová práce: Environmentální postoje na venkově a ve městě autorka: Bc. Marie Finnová

Současný vztah k přírodě

Sledovaným  záměrem  během  rozhovorů  bylo  v  neposlední  řadě  určit,  jaký  mají 

respondentky z vesnice a z města v současné době vztah k přírodě. Charakter tohoto vztahu 

jsem usuzovala z toho, jak respondentky o přírodě hovořily a jak popisovaly potřebu kontaktu 

s  ní.  Na  základě  rozhovorů  jsem  identifikovala  dva  obecné  typy  vztahů,  které  se 

u respondentek z vesnice a z města projevovaly nejčastěji. Oba typy vztahů k přírodě se dají 

označit za kladné v tom smyslu, že příroda není respondentkami vnímána záporně, není jim 

lhostejná,  neodmítají  kontakt  s ní  a  mají  s ní  určité  zážitky.  Že  se  jedná  o kladné  vztahy 

k přírodě jsem určila také z toho, že všechny respondentky popsaly své ideální místo buď 

přímo  v  přírodě,  nebo  minimálně  s  mnoha  přírodními  prvky.  Jana  například  popisuje: 

„Stačilo by hodně stromů, volný prostor nezastavěný mnoha domy, tráva ….“

Všechny respondentky z vesnice se vyznačují  vřelým vztahem k přírodě. Pro tyto 

respondentky je charakteristická neustálá potřeba kontaktu s přírodou, a proto ji dle svých 

možností co nejčastěji vyhledávají. Dvě respondentky pocházející z vesnice dokonce kvůli 

neustálému  kontaktu  s  přírodou  zvolily  vesnici  jako  místo  bydliště  i  v  dospělosti. 

Respondentky s vřelým vztahem k přírodě mají  s  přírodou také spojeno mnoho zážitků a 

provozují v ní různé činnosti. U respondentek z vesnice s vřelým vztahem také často dochází 

k již zmiňované spřízněnosti s přírodou. Příroda pro tyto respondentky zároveň znamená něco 

samozřejmého, ale i něco všedního, s čím vyrůstaly a byly v kontaktu každý den. Příkladem 

respondentky s vřelým vztahem k přírodě je Magda:  „Přírodu vyhledávám často, protože ji  

potřebuji. Určitě ovlivňuje můj výběr místa bydliště, je to jeden z nejdůležitějších faktorů při  

výběru … nejčastěji v přírodě chodím a pozoruji jí. Nabíjí mě to. Bylo to tak vždy." I Katka 

vypráví: „Naštěstí žiji na vesnici, která je přírodou obklopena, takže ji vyhledávat nemusím.  

Vzhledem k tomu, že mám malé dítě, tak se v ní pohybuji téměř denně. Přírodu pokládám za  

důležitou součást svého života, určitě to byl i důležitý faktor pro výběr bydliště. Blízký vztah  

jsem měla od dětství."

Také u 7  respondentek  z  města  jsem určila  vřelý  typ  vztahu k  přírodě.  Na rozdíl 

od respondentek z  vesnice není  však  potřeba kontaktu s  přírodou každodenní,  přestože je 

městskými respondentkami vyhledávána pravidelně.  Výjimkou je v tomto ohledu Martina, 

která se v dospělosti přestěhovala na vesnici kvůli blízkosti přírodního prostředí. Martina říká: 
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„Kvůli  přírodě  jsem se  přestěhovala  … potřeba přírody  měla  určitě  vliv  na  výběr  mého  

bydliště.  V přírodě se  prostě  procházím, a tak relaxuji,  utíkám tam před prací,  trochu se 

zastavit, mít čas jen pro sebe."  Vztah městských respondentek k přírodě je také více spojen 

s potřebou relaxace a sportovního vyžití. Anna například říká: „U mě není příroda to, co by 

ovlivnilo, kde budu bydlet. Já žiju v Praze ráda … ale zase přírodu mám také ráda a někdy ji  

potřebuji.  Potřebuji  občas  vypadnout  mimo  civilizaci  a  trochu  se  odreagovat  …  ráda 

v přírodě  plavu,  jezdím na kole  a  tak.“  Také  Monika  vypráví: „Nechtěla  už  bych  žít  na  

sídlišti, proto jsem také zvolila jinou část Prahy, odkud to mám kousek do velkého parku, kde 

můžu  běhat  … cením  si  toho  mnohem  více,  když  jsem přes  týden  zavřená  v kanceláři.“  

Městské  respondentky  se  ale  také  vyznačují  pasivním  vztahem  k  přírodě.  Ke kontaktu 

s přírodou dochází u těchto respondentek zřídka a spíše náhodně. Potřeba kontaktu s přírodou 

pro ně není nutností. Neznamená to ale, že by respondentky kontakt s přírodou odmítaly, nebo 

jim  byla  lhostejná.  Spíše  nestojí  v  popředí  jejich  zájmu  a  kontakt  s  ní  dokáží  oželet. 

Ke kontaktu  s přírodou u  těchto  respondentek  docházelo  zřídka  i  v  dětství.  Pasivní  vztah 

k přírodě jsem identifikovala u 3 městských respondentek. Jednou z nich je Lenka: „No tak 

v posledních dvou měsících ho (čas – pozn. autorky) trávím v přírodě, což třeba v minulých 

letech nebylo úplně tak časté … je to asi změnou způsobu života. Asi je to hodně partnerem,  

který má hodně tu potřebu, hodně k tomu inklinuje. Já jsem ji párkrát vyhledávala i sama, ale  

nechtělo se mi do ní chodit samotné, což byl ten problém. Radši jsem v kolektivu lidí, a když si  

mám vybrat, jestli budu v kolektivu a budu ve městě, nebo jestli budu sama někde v přírodě,  

tak radši budu v tom městě."

Rozdíl  mezi  respondentkami  z  vesnice  a  z  města  jsem  nalezla  také  ve  vztahu 

ke zvířatům,  tedy  k určité  části  přírodního  prostředí.  Z obsahu  výpovědí  respondentek 

z vesnice totiž vyplnyulo, že se v mnohem větší míře setkávaly se zvířaty a měly s nimi úzký 

vztah,  jelikož jejich rodiče velmi často chovali  domácí zvířectvo nebo měli  psa či  kočku. 

Respondentky z vesnice často hovořily o tom, jako například Katka, že  „rodiče i ony samy 

měli velmi pěkný vztah ke zvířatům". Sabina pak trávila mnoho času „se psem venku běháním 

po lese",  Jarka zase  „chodila  každý večer  zavírat  slepice" a  pomáhala  se  starat  i  o  další 

domácí zvířata. Eva a Magda „měly vždy u domu kočku, se kterou si často hrály". Ani jedna 

respondentka pocházející z města neuvedla, že by v dětství měla nějaké domácí zvíře. Tato 

skutečnost sice nevylučuje, že respondentky z města získaly a mají hezký vztah ke zvířatům, 
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v rozhovorech však žádná z nich o vztahu ke zvířatům nehovořila. Faktem také je, že i lidé 

ve městech chovají zvířata. Otázkou tedy zůstává, jaký by byl výsledek rozhovorů s takovými 

respondenty,  kteří  domácí  zvíře  vlastnili.  Tuto  otázku  se  mi  však  vzhledem  k mému 

výzkumnému vzorku nepodařilo zodpovědět.

Shrnutí

U respondentek z vesnice a z města jsem určila dva obecné typy vztahů k přírodě. Oba 

typy  ve  své  podstatě  představují  kladný  vztah  k  přírodě,  liší  se  pouze  v  jednotlivých 

přístupech  respondentek  k  přírodě.  Nejvíce  se  pak  odvíjí  od  jejich  potřeby  kontaktu 

s přírodou. Důležitým zjištěním je to, že tyto typy vztahů se liší podle místa bydliště, v jakém 

respondentky vyrůstaly. Vřelý vztah k přírodě mají všechny respondentky z vesnice a pouze 

7 respondentek  z  města.  Pro  všechny tyto  respondentky je  charakteristická  určitá  potřeba 

kontaktu s přírodou, a proto ji dle svých možností pravidelně vyhledávají. Dvě respondentky 

pocházející z vesnice a jedna respondentka z města dokonce kvůli potřebě kontaktu s přírodou 

zvolily vesnici jako místo bydliště i v dospělosti. Respondentky z města s vřelým vztahem 

k přírodě se nicméně odlišují od respondentek z vesnice v jednotlivých aspektech,  jako je 

vnímání přírody, činnosti a zážitky spojené s přírodou atd. Tyto aspekty jsem již podrobněji 

rozebrala výše v této kapitole.  U zbylých 3 respondentek z města jsem pak identifikovala 

pasivní  vztah  k přírodě.  Tyto městské  respondentky samy od sebe nevyhledávájí  přírodní 

prostředí, kontakt s ní je spíše náhodný. Zajímavostí také je, že pasivní vztah k přírodě jsem 

identifikovala  u  těch  městských respondentek,  jejichž  rodiče  se  vyznačovali  neutrálním a 

lhostejným  vztahem  k  životnímu  prostředí  a  přírodě  (viz  kapitola  o  Vlivu  rodiny  na 

environmentální postoje). 

Rozdíl mezi respondentkami z vesnice a z města jsem také nalezla v jejich vztahu 

ke zvířatům. Zatímco v rozhovorech s respondentkami z vesnice každá spontánně mluvila o 

kontaktu  nebo  dokonce  úzkém  vztahu,  který  měly  a  mají  ke zvířatům,  ani  u  jedné 

respondentky z města tomu tak nebylo. Toto zjištění pokládám za velmi zajímavé a výzkum, 

který by zahrnoval i městské respondentky vlastnící v dětství domácí zvířata by byl podle 

mého názoru jistě přínosný.
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 3.2.5 Vliv sociálního prostředí na environmentální postoje na venkově a ve 

městě

Ve své diplomové práci jsem si dále dala za cíl odpovědět na otázku, jakou roli hraje 

ve vytváření environmentálních postojů sociální prostředí. V rozhovorech s respondentkami 

jsem se  snažila  zjistit,  zda  a  jakým  způsobem je  v  jejich  názorech  na  životní  prostředí 

ovlivnila škola, přátelé či vrstevníci, nějaký jiný vzor, model nebo přímo ekologický spolek 

a nakonec kniha nebo média. 

Škola

Ukázalo  se,  že  poměrně  významný  vliv  na  utváření  environmentálních  postojů 

u některých  respondentek  mělo  školní  prostředí.  Ve  škole  často  v  rámci  výuky  dochází 

k předávání  znalostí  o  životním  prostředí.  Z  rozhovorů  vyplynulo,  že  u respondentek 

z vesnice  i  města  měla  na jejich  názory ohledně  životního prostředí  určitý  vliv  konkrétní 

osoba. Tou byl například učitel nebo vedoucí kroužku. 

Rozdíl mezi vlivem vesnického a městského školního prostředí jsem neodhalila. Dvě 

respondentky z vesnice uvedly, že na jejich názory ohledně životního prostředí měl vliv učitel 

nebo  vedoucí  kroužku.  Bára  například  říká:  „Na základce  jsem chodila  do  mysliveckého 

kroužku, tehdy nebyl myslivec jenom lovec, ale také ochránce přírody, my jsme s ním chodili  

do lesa … bylo to zaměřené hlavně na to, jak chránit přírodu, učil nás o lesních zvířatech a  

rostlinách, jak to v lese funguje … já se na to každý týden strašně těšila."

Také 3 respondentky z města uvedly, že si pamatují na svého učitele nebo vedoucího 

kroužku, který nějakým způsobem ovlivnil jejich pohled na životní prostředí. Radka říká: „Já 

jsem měla na základní škole jednoho učitele a ten byl úplně úžasný, na toho dodneška ráda 

vzpomínám … chodili jsme s ním ven, dělali jsme pH testy, v parcích jsme určovali stromy,  

monitorovali jsme skládky, měli jsme meteorologickou stanici. Kvůli tomuto učiteli jsem také  

četla knížky o ochraně přírody, tedy vlastně ne o ochraně, ale o všem, co je ohrožené … ." 

Také Alena vzpomíná na základní školu: „My jsme měly takovou jednu skvělou paní učitelku,  

s tou jsme dělali třeba projekt se sběrem baterek. To byla moje největší vyvinutá aktivita … 

vyráběli jsme láhve a letáčky, ono to bylo dlouhodobé … brala jsem to za užitečné, hrozně mě  
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to bavilo a hlavně se mi líbilo, že to lidi fakt využívali, že to mělo smysl."

Přátelé a vrstevníci

Jak jsem již uvedla v kapitole Zkušenosti s přírodou, respondentky v dětství trávily 

určité  množství  času  v  přírodě  podle  toho,  z  jakého  prostředí  pocházely.  Respondentky 

z vesnice dále uváděly, že kromě s rodinou strávily v přírodě mnoho času se svými kamarády. 

Eva popisuje podobně jako ostatní respondentky z vesnice: „Chodili jsme s ostatními dětmi ze  

vsi do přilehlých lesů, hráli na schovávanou a tak." Respondentky z města naopak o trávení 

času v přírodě se svými přáteli  nebo vrstevníky nehovoří. Helena říká:  „Hrávala jsem si  

s kámoškama na hřišti,  do lesa jsme nechodili,  nebylo kam, to jenom s rodiči  … nemám 

spojené kamarády a přírodu jako nějaké pojítko, to ne, ale hráli jsme si třeba s listy nebo  

s kaštany, to jo." Pouze jediná respondentka z města uvedla, že v období dospívání se svojí 

známou řešila problémy životního prostředí. Martina říká:  „Možná mě ovlivnilo jedno letní  

setkání, právě na té jihočeské vesnici, kde zrovna probíhaly akce proti dostavbě Temelína.  

Dost jsem se tam skamarádila s jednou holkou a od té doby jsem asi víc eko ….“ Žádná další 

respondentka z vesnice ani z města si nevzpomíná, že by se svými vrstevníky či přáteli řešila 

v dětství jakékoliv otázky životního prostředí. Veronika si dokonce myslí: „ … dělala jsem to,  

co normální dítě, hrála jsem si venku s kamarádama, chodili jsme třeba do parku, ale že 

bychom se nějak starali o okolí nebo přírodu, to vůbec. A myslím si, že se v té době takové  

věci ani vůbec neřešily. Třeba dneska se o tom pořád mluví, pořád o tom slyšíš z televize, ale  

podle mě dřív něco takového vůbec nebylo."

Jiné vzory a modely

Při  zkoumání  vlivu  dalších  osob na  utváření  environmentálních  postojů  jsem opět 

nezjistila  významný  rozdíl  mezi  respondentkami  z  vesnice  a  z  města.  Ukázalo  se,  že  se 

několik respondentek z obou prostředí setkaly s někým, kdo ovlivnil jejich pohled na otázky 

životního prostředí. Respondentka z vesnice Markéta například vypráví o svém dědečkovi: 

„Dědeček měl velmi dobrý vztah k přírodě. Dokud mohl, trávil hodně času v přírodě nebo  

alespoň na zahradě. Ten hodně poukazoval na krásu přírody, bavilo mě ho poslouchat." Katka 
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zase  mluví  o  chování  sousedů,  kteří  na  ni  zapůsobili  svým  nešetrným  chováním  vůči 

životnímu prostředí:  „Já si  na nikoho vůbec nevzpomínám, jediné,  co bylo,  že mě hrozně  

štvali někteří sousedi, kteří vyváželi svůj odpad do lesa … ."

I některé respondentky z města mluví o svých vzorech. Jana například říká o své tetě: 

„Mě napadá moje teta, která mě nepřímo ovlivnila, že pracovala ve správě CHKO. Její práce 

byla v celé naší rodině vnímaná hrozně pozitivně, že je to užitečná práce. To na mě mělo  

docela velký vliv. Ona o té práci mluvila, takže i když jsem nevěděla třeba nic o botanice, tak 

jsem měla povědomí o konkrétních věcech v ochraně životního prostředí a věděla jsem, že je  

to důležité."

Většina  respondentek  z  vesnice  i  z  města  si  však  na  konkrétní  osobu,  která  by 

ovlivnila  jejich  názory  na  životní  prostředí,  nevzpomíná.  Anna  jako  většina  ostatních 

respondentek z vesnice i z města říká: „Prarodiče vůbec netuším, jaký měli vztah k přírodě …  

babička žije pořád na vesnici, tam se to tak nebere, klidně se odpadky vyhazují za ves, i když  

dneska už možná taky ne, druhá babička je typicky městská … soused také žádný.“ Ani jedna 

respondentka  z  vesnice  a  města  neuvedla,  že  se  někdy  zúčastnila  environmentálního 

výukového programu, nebo byla členkou ekologického spolku. Lenka říká: „Na škole možná 

byly nějaké kroužky, ale já jsem na ně nechodila.“ Sabina o svých aktivitách říká: „V žádném 

spolku  jsem nebyla,  ale  měli  jsme právo životního  prostředí  a  ekopolitiku  na  právech,  a  

protože mě to bavilo, přihlásila jsem se i na výběrové předměty na této katedře, a také jsem si  

v závěru zde vybrala diplomovou práci.“

Knihy a média

V  rozhovorech  dále  několik  respondentek  z  vesnice  i  města  mluvilo  o knihách 

souvisejících s problematikou životního prostředí, které na ně v dětství zapůsobily. Celkem 

2 respondentky z vesnice mluvily o knize, která na jejich environmentální názory měla vliv. 

Pavla dokonce mluví o dvou knihách,  které na ni  v dětství  silně zapůsobily:  „U první si  

nevzpomínám na název, ale byla to kniha o indiánských moudrostech. Vzbudila ve mně pocit  

nutnosti  starat se o přírodu, začla jsem si  uvědomovat,  že naše planeta je živoucí bytost.  

Druhá knížka se jmenuje Muž, který sázel stromy, je to úžasná kniha. Díky ní zastávám názor  

–  když  jeden  strom pokácíš,  vysaď  sto  nových.“  Co se  týče  médií,  většina  respondentek 
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z vesnice uvedla, že si nevzpomíná na žádný konkrétní článek nebo televizní pořad, který by 

v dětství ovlivnil jejich pohled na životní prostředí. Několik respondentek ale zároveň uvedlo 

televizní  pořad  nebo  známou  osobu,  která  na  ně  zapůsobila  v  dospělosti.  Jarka  říká: 

„Vybavuju  si  rozhovor  Kateřiny  Jacques  s  Krausem  a  také  celkovou  prezentaci  Strany  

zelených v parlamentu. Ta mě ovlivnila v negativním slova smyslu. Ochrana přírody určitě  

ano, ale ne přes mrtvoly.“

Také 2  respondentky z  města  mluvily  o  knize,  která  nějakým způsobem ovlivnila 

jejich názory na životní prostředí.  Iva například hovoří o knize, kterou četla již na základní 

škole:  „Pamatuji se na moji oblíbenou knížku, jmenovala se Zachraňte Zemi, byla hrozně  

pěkná,  barevná,  s obrázky,  byl  to  takový  soupis  globálních  problémů  Země  s  nákresy  a  

obrázky, četla jsem to tak v 9. třídě … vyvolalo to ve mně pocit, že je něco špatně a že je  

potřeba s tím něco dělat, začala jsem se zajímat více o toto téma, začala jsem to více sledovat,  

ale nic konkrétního jsem nedělala, jen jsem o tom psala seminárku.“ Alena pak mluví o vlivu 

knihy prezidenta Václava Klause – Modrá, nikoli zelená planeta: „Do osmnácti jsem žádnou 

knížku o ekologii nečetla. V dospělosti už jo, ovlivnil mě Klaus, musím říct, ale to spíš proto,  

že to má zajímavě a poutavě napsané. Jsou to myšlenky, nad kterými se dá přemýšlet, i když já  

se s jeho názorama úplně neztotožňuji. Ale je to zajímavý a jiný pohled … problém u téhle  

literatury je ten, že se to většinou nedá číst, tohle je prostě dobře napsané … zaujalo mě, jaký 

on na to má pohled, pohled ekonoma a ne ekologa, což jsou úplně dva odlišné pohledy, a  

každý ten pohled má něco do sebe.“

Shrnutí

Z rozhovorů vyplynulo, že částečný vliv na formování environmentálních postojů má 

školní prostředí, přátelé a vrstevníci, jiné vzory a modely i knihy a média. Ukázalo se, že vliv 

školního prostředí je spíše vlivem konkrétního učitele,  který se zajímá o otázky životního 

prostředí a své poznatky předává dál. Až na jednu výjimku se neukázalo, že by respondentky 

z vesnice nebo z města s přáteli či vrstevníky řešily problémy nebo otázku ochrany životního 

prostředí. Vliv přátel se tedy spíše projevoval v tom, že s nimi respondentky trávily svůj volný 

čas v přírodě. Množství tohoto času záviselo na tom, z jakého prostředí pocházely. Jen několik 

respondentek z vesnice i z města si dále vzpomíná na jiné osoby, které byly jejich vzorem či 

modelem pro jejich environementální postoje či chování. Velmi důležitá je také skutečnost, že 
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ani  jedna  respondentka  z vesnice  a  města  nebyla  členkou žádné  organizace  zabývající  se 

životním prostředím. Tento fakt je jistě dán i dobou, v jaké respondentky vyrůstaly a v které 

neexistovalo  mnoho  takto  laděných  spolků.  Žádná  z  respondentek  však  nebyla  členkou 

jakéhokoliv ekologického spolku ani v dospělosti. Některé respondentky dále uváděly, že na 

jejich názory ohledně životního prostředí měla vliv i určitá kniha nebo média. Zatímco četbu 

environmentálně laděných knih respondentky datovaly už do období dětství nebo dospívání, 

o vlivu médií hovoří až v dospělém věku. Zajímavé je, že na názory respondentek mají vliv i 

negativní  skutečnosti,  se kterými  se neztotožňují  a  které  je  dále  nutí  o  určitém problému 

přemýšlet.  Při  zkoumání  vlivu  sociálního  prostředí  na utváření  environmentálních postojů 

jsem nenalezla žádné výraznější  rozdíly mezi respondentkami z vesnice a respondentkami 

z města.
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 4 Závěrečné shrnutí a diskuse

Následující  shrnutí  provádím podle  kategorií  a  subkategorií,  jež  postupně vyvstaly 

v průběhu  analýzy  shromážděného  datového  materiálu  (záznamů  rozhovorů)  metodou 

otevřeného  a  axiálního  kódování  (viz  výše).  Kategoriemi  i  subkategoriemi  se  ve  shrnutí 

zabývám  také  postupně,  srovnávám  přitom  vždy  oba  vytvořené  dílčí  soubory  dat, 

„venkovský“ a „městský“,  interpretuji  je ve zjištěných kontextech a tam,  kde mám oporu 

v datech  nebo  okolnostech  výzkumu,  podávám  i  vysvětlení  nebo  pravděpodobné  příčiny 

vysledovaných a  prokázaných jevů.  Pro  lepší  přehlednost  pak  v  této  kapitole  na  místech 

prvního výskytu nebo i dále píši označení kategorií tučně a podtrženě. Označení subkategorií 

a zjištění píši tučně.

Současné environmentální postoje

Z analýzy současných environmentálních postojů respondentek z vesnice a z města 

vyplynulo, že se respondentky  z vesnice v mnoha ohledech od respondentek  z města liší. 

Rozdíl  je  patrný  již  v  zájmu  respondentek  o  informace  související  s  otázkou  životního 

prostředí.  Zatímco  respondentky  z  vesnice se  s  informacemi týkajícími  se  této  oblasti 

setkávají spíše náhodně, několik respondentek z města tyto informace záměrně vyhledává a 

aktivně se zajímá o jednotlivá témata. U respondentek z vesnice se současně neukázalo, že 

by  o  těchto  tématech  více  uvažovaly,  přestože  řadu  těchto  ekologických  problémů  umí 

vyjmenovat. U několika respondentek z města se naopak ukázalo, že jednotlivým problémům 

životního  prostředí  věnují  pozornost  a  dokonce  přemýšlejí  i  nad  jejich  řešením. 

U respondentek  z  vesnice  se  také  projevil  rozdíl  v  tom,  jak  nahlížejí  na  současnou 

ekologickou  krizi.  Zatímco  respondentky  z  vesnice tuto  krizi vnímají  spíše  jako 

zveličovanou záležitost, u respondentek z města je tomu spíše naopak.

Všechny respondentky  z  vesnice  i  z  města se  dále  shodují v  tom,  že  je  potřeba 

chránit životní prostředí a přírodu. Společnými důvody pro obě skupiny je „příroda jako 

podmínka  pro  lidský  život“  a  také  „zanechání  životního  prostředí  dalším  generacím.“ 

Pro respondentky  z  vesnice je  také  „nutné  zachovat  to,  co  nestvořil  člověk.“ V  této 

99 z 133



Diplomová práce: Environmentální postoje na venkově a ve městě autorka: Bc. Marie Finnová

souvislosti  mluvily  respondentky  z  vesnice  také  o  podřízenosti  přírodním  zákonům. 

Respondentky z města zase jako důvod ochrany životního prostředí uváděly vlastní hodnotu 

přírody, dále pak mluvily o zachování přírody kvůli sobě samým, ale i kvůli přežití člověka 

jako takového. U respondentek z vesnice i z města se tedy projevovaly egoistické (zachování 

přírody  kvůli  sobě  samým),  sociálně  altruistické  (zanechání  životního  prostředí  dalším 

generacím) i biosférické (podřízenost přírodním zákonům, vlastní hodnota přírody) přístupy 

k životnímu prostředí, jak o nich blíže píši v teoretické části této práce.

Respondentky z vesnice a změsta se lišily i ve vztahu k „ekologickým“ problémům 

v místě jejich  současného  bydliště (v  původním  i  širším  slova  smyslu).  Obě  skupiny 

respondentek  sice  tyto  problémy jmenovaly,  pouze  respondentky  z  města však  současně 

spontánně  uváděly  návrhy jejich  řešení.  Respondentky  z  vesnice si  nicméně  více  než 

respondentky z města v místě svého současného bydliště cení výskytu některého přírodního 

objektu.

V analýze se stručně věnuji i environmentálnímu chování respondentek z vesnice a 

z města.  Ukázalo  se,  že  se  u  respondentek  ve  podobné  míře projevuje  environmentální 

chování  bez  ohledu  na  místo  bydliště,  odkud  pocházejí.  Z  této  skutečnosti  by  se  dalo 

usuzovat  na  podobné  proenvironmentální  postoje u  respondentek  z  vesnice  i  z  města. 

Předkládaný  výzkum environmentálního  chování  by  však  bylo  zapotřebí  rozšířit  v  počtů 

respondentů / respondentek a prohloubit v psychosociální oblasti, aby vedle projevů byly lépe 

odhaleny také všechny jeho důvody a motivy.

V empirické  části  také  porovnávám míru  environmentálních  postojů,  kterou  jsem 

měřila  v  došetřujícím dotazníku pomocí  škály  NEP.  Vzhledem k malému výzkumnému 

vzorku nebylo možné vyhodnotit statistickou významnost rozdílů mezi respondentkami ani 

zobecňovat výsledky průzkumu. 

Výsledné  grafy  však  přehledně  zobrazují  míru  souhlasu  respondentek  z  vesnice  a 

z města  s  jednotlivými  tvrzeními  NEP  a  DSP.  Ukázalo  se,  že  s  tvrzeními  nového 

environmentálního  paradigmatu spíše  souhlasí  respondentky z  vesnice,  které  současně i  o 

něco  méně  než  respondentky  z  města  souhlasí  s  tvrzeními  dominantního  společenského 

paradigmatu. V rozšiřující části škály však překvapivě s tvrzeními nového environmentálního 

paradigmatu spíše souhlasily respondentky z města a zároveň i  méně vyjadřovaly souhlas 

s tvrzeními dominantního společenského paradigmatu než respondentky z vesnice. Obecně se 
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ale dá říci,  že vyskytující  se rozdíly mezi  respondentkami z vesnice a města nejsou nijak 

výrazné.

Z výsledků došetřujícího dotazníku NEP dále  nelze jednoznačně  usuzovat na vyšší 

míru  proenvironmentálních  postojů u  respondentek  z  vesnice nebo  naopak  z  města. 

Obecným zjištěním je však to, že  respondentky z vesnice i z města ve větší míře souhlasí 

s postoji nového environmentálního paradigmatu. K postojům dominantního společenského 

paradigmatu pak mají obě skupiny ve většině případů neutrální či nesouhlasný přístup.

Rodina

U  většiny  mnou  dotazovaných  respondentek  se  potvrdil  výrazný  vliv  rodiny 

na utváření  jejich  postojů  k  životnímu  prostředí.  V  rodině  respondentky  získaly  prvotní 

poznatky  z této  oblasti.  Z  rozhovorů  zároveň  vyplynulo,  že  rodina  byla  místem,  odkud 

respondentky přejaly své názory a postoje k životnímu prostředí. 

Z  rozhovorů  dále  vyplynulo,  že  vliv  rodiny  na  environmentální  postoje  se 

ve venkovském a městském prostředí  lišil.  Rozdíl nebyl dán tím, že by se ve venkovské 

rodině environmentální postoje nevyskytovaly a v městské ano nebo naopak. Odlišnosti jsem 

našla  spíše  v  jednotlivých  způsobech,  jakými  rodiče  respondentek  z  vesnice  a  z  města 

přistupovali  ke  svému okolí,  životnímu prostředí  a  přírodě,  a  které  se  následně  promítly 

do environmentální výchovy respondentek.

U rodičů respondentek z vesnice a většiny respondentek z města jsem identifikovala 

kladný vztah k životnímu prostředí a  přírodě.  Tento  vztah  je  spojen se  zájmem o stav 

životního prostředí v místě bydliště a také s potřebou být v kontaktu s přírodním prostředím. 

U  několika  rodičů  respondentek  z  města jsem  dále  určila  neutrální  a  lhostejný  vztah 

k životnímu prostředí a přírodě. Oba tyto vztahy se vyznačují nezájmem o stav okolí v místě 

bydliště a především nezájmem o kontakt s přírodou. Lhostejný vztah se od neutrálního liší 

ve vyšší míře nezájmu, která přesahuje až do tendence neohleduplného chování k přírodě, 

pokud je to ve prospěch vlastních potřeb.

Z analýzy dále vyplynulo, že se respondentky  z vesnice a z města ve svém vztahu 

k životnímu prostředí a přírodě shodují se svými rodiči. Kromě toho, že respondentky samy 

uváděly  tuto  „shodu“,  se  toto  zjištění  potvrdilo  především  v  analýze  samotného  vztahu 
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respondentek  k přírodě  a  analýze  jejich  současných  environmentálních  postojů.  Této 

skutečnosti se později budu ještě podrobněji věnovat.

Vztah  rodičů  k  životnímu  prostředí  a  přírodě  se  také  výrazně  projevil 

v environmentální  výchově respondentek.  Zatímco  kladný  vztah  rodičů vedl  také 

k environmentální  výchově,  v rodinách  s  neutrálním  a  lhostejným  vztahem,  tedy 

u některých  městských respondentek,  environmentální  výchova podle  slov  těchto 

respondentek neprobíhala.

I způsoby environmentální výchovy se v rodinách respondentek z vesnice a z města 

lišily. Z analýz vyplynulo, že na  vesnici probíhá environmentální  výchova spíše  přirozeně, 

spontánně,  bez nějakého konkrétního důvodu. Rodiny zde žily obklopeny přírodou a rodiče 

tak automaticky učili své děti, jak se k přírodě mají chovat. V rodinách respondentek z města 

se ukázalo, že k environmentální výchově často vedly konkrétní důvody, jimiž byly nějaké 

specifické ekologické problémy v  místě  bydliště.  Environmentální  výchova  v  těchto 

rodinách  částečně  probíhala  na  základě  poukazování  na  tyto  problémy.  U  respondentek 

z vesnice  a  z města  jsem také  určila  různé motivy vedoucí  k  environmentální  výchově. 

V rodinách respondentek z vesnice i  z města se nacházely motivy ekonomické a estetické. 

V pozadí  ekonomického  motivu  v  environmentální  výchově  stojí  především snaha  ušetřit 

finanční náklady, což je dobře v právně-ekonomicky nastaveném společenském prostředí i 

důvodem k ohleduplnému chování vůči životnímu prostředí. U rodičů, kteří přírodě přisuzují 

určité hodnoty jako např. krásu, moc a sílu a kteří tyto hodnoty předávají i svým dětem, se 

projevuje  estetický  motiv.  V  environmentální  výchově  respondentek  z  vesnice se  dále 

vyskytuje  motiv etický. Výchovu s tímto motivem částečně vystihuje přísloví „co nechceš, 

aby druzí činili tobě, nečiň ty jim.“ Rodiče u tohoto motivu ukazují na konkrétních příkladech 

(např. znečištění přírody) svým dětem správnost a nesprávnost tohoto chování.  Ekologický 

motiv se  pak  nachází  v  rodinách  respondentek  z  města.  Rodiče  si  při  environmentální 

výchově s ekologickým motivem uvědomují jedinečnost přírody a mají tendenci ji a životní 

prostředí  chránit.  Tuto  jedinečnost  si  částečně  také  uvědomují  proto,  že  se  sami  potýkají 

s ekologickým problémem v místě svého bydliště.

Analýza dále neprokázala souvislost mezi vztahem rodičů respondentek z vesnice a 

z města k životnímu  prostředí  a jejich  environmentálním chováním.  Zatímco  se  rodiče 

respondentek  z města vyznačovali  vysokou  mírou  environmentální  aktivity,  u  rodičů 
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respondentek  z vesnice tomu tak překvapivě  nebylo. Zajímavým zjištěním je dále to, že se 

tato  environmentální  aktivita  projevovala i  u  městských respondentek,  kdežto 

u respondentek z vesnice nikoliv. 

Vzhledem  k  tomu,  že  environmentální  aktivitou  na  tomto  místě  není  myšleno 

„standardní environmentální chování“ (např. šetření spotřeby vody, elektřiny, třídění odpadu 

atd.), ale takové chování, které vyžaduje větší úsilí (především časové) jako např. dobrovolná 

účast na úklidových brigádách, podepisování petic, účast nebo vedení kroužku se zaměřením 

na ochranu životního prostředí atd., je otázkou, zda prostředí venkova vůbec nabízí možnosti 

takových aktivit. Organizace nebo podepisování petice například kvůli kácení stromů je na 

vesnici, která je obklopena lesy a navíc zde funguje závod na zpracování dřeva, vyloučena. 

Na druhou stranu například účast na úklidových brigádách je možná i na vesnici.  Nulová 

environmentální aktivita rodičů respondentek na vesnici a posléze i samotných respondentek 

tedy  částečně  podporuje  všeobecné  mínění,  že  se  lidé  na  vesnici  méně  věnují  ochraně 

životního prostředí právě proto, že jsou přírodou obklopeni, a tudíž pro tuto ochranu nevidí 

důvod. Jak ale vyplývá z dalších výsledků analýzy,  environmentální aktivita respondentek 

není ukazatelem na samotný vztah respondentek k přírodě.

Zkušenosti s přírodou

Analýza potvrdila, že i zkušenosti s přírodou mají vliv na utváření environmentálních 

postojů jedince. Zajímavým zjištěním je pak to, jak se tento vliv liší na vesnici a ve městě. 

Rozdíl mezi  respondentkami  z  vesnice  a  z  města  je  již  v  samotném  vnímání  přírody a 

dokonce  i  v  tom,  co tyto  respondentky  za  přírodu  považují.  Zatímco  pro  respondentky 

z vesnice příroda představuje  konkrétní  místa v  přírodě  nebo  i  zvířata,  rostliny  apod., 

respondentky  z  města  přírodu definují  především  jako  opak  města.  Z  tohoto  zjištění 

vyplývá, že městské respondentky přírodu ve městě nenacházejí a ani některé přírodě blízké 

útvary jako například městský park nebo veřejná zeleň pro ně „přírodu“ nepředstavují.

Respondentky  z vesnice a z  města se  liší i  ve svém  vnímání přírody.  Vzhledem 

k tomu, že respondentky z vesnice vyrůstaly v těsném kontaktu s přírodou, byly jí celé dětství 

obklopeny, nepředstavuje pro ně  příroda nic zvláštního nebo  výjimečného. Zcela  opačné 

vnímání přírody se projevilo u respondentek z města, u kterých se projevovala až fascinace 
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přírodou  a  v  některých  případech  také  romantizace  přírody.  Toto  vnímání  souvisí  i 

s přístupem k přírodě, kdy pro respondentky z vesnice představuje  příroda něco  všedního. 

Pro respondentky  z města zase něco výjimečného a  neobyčejného. Tento fakt podle mého 

názoru  souvisí  právě  s  tím,  jak  respondentky  přistupují  například  k  ochraně  přírody  a 

životního prostředí, což jsem detailněji rozepsala již výše.

Z analýzy také vyplynulo zjištění týkající se toho, jak často docházelo u respondentek 

z vesnice a z města ke  kontaktu s přírodou. Jak jsem již uvedla, respondentky  z vesnice 

vyrůstaly  v každodenním kontaktu s  přírodou,  což  ve  své  podstatě  není  překvapivým 

zjištěním.  Zajímavá  je  především  skutečnost,  v  jaké  míře  se  s  přírodou  setkávaly 

respondentky  z  města.  Tyto  respondentky i  přesto,  že  vyrůstaly  povětšinou  na  některém 

z pražských  sídlišť,  se  s přírodou setkávaly  v pravidelných intervalech.  Některé 

respondentky  z města mají  tento  kontakt  s  přírodou spojen také  s  „útěkem z města“ 

za přírodou.  Jejich  příležitosti  setkat  se  s  přírodou,  která  je  „opakem  města“  byly  sice 

omezené (víkendy, prázdniny), z analýzy nicméně vyplynulo, že právě tyto příležitosti hrály 

při  utváření  jejich  environmentálních  postojů  velice  významnou  roli  právě  proto,  že 

respondentkám umožnily si určitý vztah k přírodě vytvořit.

Zajímavým faktem v tomto momentu však je i to, že respondentky z města nemající 

potřebu kontaktu s přírodou, považují za nutnou její ochranu. Všechny respondentky z města 

totiž  uvedly,  že  ochrana životního prostředí a  přírody je  důležitá a  nutná.  Při  bližším 

zkoumání  se  ale  zároveň  ukázalo,  že  tyto  respondentky  z města,  které  v dětství přišly 

do kontaktu s přírodou jen  zřídka,  se  nijak  blíže  otázkám životního prostředí a  její 

ochraně  nevěnují.  Tyto  městské  respondentky sice  jmenují  ekologické  problémy v  místě 

jejich bydliště i ekologické problémy globálního rozměru, ani jedna z nich však blíže tyto 

problémy a především návrhy jejich řešení nerozvádí. Tyto respondentky dokonce považují 

jednotlivé ekologické problémy v místě bydliště za „přirozený jev“, a tudíž ani nepřemýšlejí 

nad tím, že by řešení těchto problémů vůbec existovalo. Oproti tomu u většiny  městských 

respondentek, které  v dětství pravidelně přicházely do  kontaktu s přírodou, se současně 

projevuje  větší zájem o otázky spojené  s  ochranou  životního prostředí i  zájem o  stav 

životního prostředí v místě jejich bydliště. Tyto městské respondentky se vyznačují  i  větší 

aktivitou ve sledování současných environmentálních problémů.

Z tohoto pohledu je také zajímavé zjištění týkající se respondentek z vesnice. Všechny 
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tyto respondentky v dětství přicházely dennodenně do kontaktu s přírodou. I v dospělosti 

pak velice často přírodu vyhledávají a mají k ní velmi blízký vztah (některé hovoří dokonce 

o  spřízněnosti  s  přírodou).  Téměř  žádná  respondentka  z vesnice se  však  nijak  výrazně 

nezajímá o současné environmentální problémy. Všechny respondentky z vesnice se sice 

stejně  jako  respondentky  z  města  shodují  v  tom,  že  je  třeba  chránit přírodu a  životní 

prostředí, žádná z nich se ale  více této  problematice nevěnuje – nevyhledávají informace 

týkající se problémů životního prostředí,  hlouběji se nezamýšlejí nad jednotlivými tématy, 

neuvádí žádná (byť banální nebo neproveditelná) řešení současných ekologických problémů 

ani problémů v místě jejich bydliště (a to i přesto, že všechny respondentky problémy v místě 

jejich bydliště uvádějí). U některých respondentek z vesnice se dokonce ukázalo, že neznají 

pojem „ekologická krize“,  což  potvrzuje,  že  globálním  ekologickým  problémům  tyto 

respondentky nevěnují vůbec žádnou pozornost.  Otázkou tedy je, jaké pro tuto skutečnost 

existuje vysvětlení. V mém výzkumu se mi však na tuto otázku bohužel nepodařilo nalézt 

uspokojující plně průkaznou odpověď. Mohu jen usuzovat a podpořit tak obecnou domněnku, 

že je tato skutečnost dána místem bydliště,  eventuálně dosaženého vzdělání.  Podle tohoto 

obecného mínění nejsou jedinci z vesnice v environmentálních otázkách aktivní právě proto, 

že vyrostli v těsném kontaktu s přírodou. Příroda pak pro ně nepředstavuje nic výjimečného, 

čemu by se měli výrazněji věnovat. Ze stejného důvodu se pak u nich také nevyskytuje ani 

výrazná environmentální aktivita.

V souvislosti  s  kontaktem  respondentek  s  přírodou  v  dětství  se  také  ukázalo,  že 

množství času stráveného v přírodě určuje i  množství činností v ní prováděných. 

Respondentky  z vesnice uváděly mnohem  větší škálu činností než respondentky  z města. 

Z analýzy dále vyplynulo, že všechny respondentky bez ohledu na místo, odkud pocházejí, a 

bez ohledu na to, jaké množství času v přírodě jako děti trávily, mají určité zážitky spojené 

s přírodou.  Respondentky  z vesnice však  obecně  zaznamenávaly  větší počet zážitků 

spojených s přírodou než respondentky z města. Respondentky z vesnice ale těmto zážitkům 

také obecně nepřikládaly velký význam. Jinak tomu bylo u některých respondentek z města, 

pro které  zážitky v přírodě, ač méně četné – nebo právě proto,  hrály při utváření jejich 

vztahu k přírodě  významnou roli. Respondentky  z města také na rozdíl od respondentek 

z vesnice jmenovaly negativní zážitky spojené s přírodou. V analýze se mi však nepodařilo 

zjistit, jakým způsobem tyto zážitky jejich vztah k přírodě ovlivnily. Na základě mých zjištění 
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se totiž  nedá jednoznačně říci,  že by negativní  zážitky tvořily základ pro negativní vztah 

k přírodě. Zdá se však, že pozitivní zážitky s přírodou korelují i s lepším vztahem k přírodě. 

Podrobnější výzkum zabývající se souvislostí konkrétních zážitků v přírodě a jejich dopadem 

na vztah k přírodě by tedy byl jistě žádoucí. Výzkum by musel být zaměřen na pozorování 

intenzity zážitků, jejich významnosti atd. podobně, jak je tomu například ve studii Chawly 

(1998a,  1998b),  která  se  zabývá tzv.  významnými  životními  zkušenostmi  (significant  life 

experiences  –  SLE),  nebo  například  empirický  výzkum  dětských  kontaktů  s  přírodou 

(Jančaříková, 2009).

Z analýzy dále vyplynulo, že se u respondentek  z vesnice a  z města vyskytují  dva 

obecné typy vztahů k přírodě. V obou případech se v podstatě jedná o kladné vztahy v tom 

smyslu, že ani jedna respondentka z vesnice nebo města nemluvila o přírodě ani životním 

prostředí negativně. Všechny respondentky, které se zúčastnily mého výzkumu, také považují 

ochranu životního prostředí a přírody za nutnou a žádná z těchto respondentek se současně 

nevyhýbá  kontaktu  s  přírodou  (což  však  neznamená,  že  by  ji  všechny  respondentky 

vyhledávaly). Dva zmíněné typy vztahů k přírodě se odlišují podle místa bydliště, ve kterém 

respondentky  vyrůstaly.  Vřelým vztahem k přírodě se  vyznačují  všechny  respondentky 

z vesnice i  většina respondentek  z města.  Pasivním vztahem se  pak  vyznačuje  několik 

respondentek z města. Typologie těchto vztahů vyplývá z toho, jak respondentky vyjadřovaly 

svoji  potřebu  kontaktu  s  přírodou.  U  vřelého  vztahu  k  přírodě  respondentky  přírodu 

vyhledávají  co  nejčastěji,  dle  svých  možností  (respondentky  z  vesnice),  nebo  alespoň 

v pravidelných  intervalech  (respondentky  z  města).  Respondentky  z  města  s  pasivním 

vztahem přírodu nevyhledávají, s přírodou se setkávají velice zřídka a spíše náhodně. Otázkou 

vyplývající z těchto zjištění zůstává, jak by vypadal výzkum takových respondentek z vesnice 

a z města, u kterých by se projevoval výrazně negativní vztah k přírodě – u takových, které by 

nepovažovaly ochranu přírodu za podstatnou, jejich názory, postoje i chování by byly výrazně 

neohleduplné k životnímu prostředí. Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku však nebylo 

možné na tuto otázku prostřednictvím mého výzkumu odpovědět.

V analýze se dále projevila výrazná souvislost mezi vztahem respondentek z vesnice 

a z města k přírodě a  vztahem jejich rodičů k životnímu prostředí a přírodě. Jak jsem již 

uvedla, u rodičů několika respondentek z města jsem identifikovala neutrální a lhostejný vztah 

k životnímu prostředí. U respondentek z města, které u svých rodičů popisovaly tyto typy 
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vztahů se zároveň ukázalo,  že i  jejich vztah k přírodě je pasivní.  Vliv rodiny na utváření 

environmentálních postojů je zde tedy zcelal zjevný. Nezodpovězenou otázkou však zůstává, 

proč se tyto vztahy vyskytují právě u rodičů a následně respondentek z města. Zodpovězení 

této otázky by však vyžadovalo hlubší zkoumání postojů rodičů, což by samozřejmě výrazně 

prodloužilo  můj  výzkum nad rámec diplomové práce.  Výzkum environmentálních postojů 

rodičů a jejich dětí by ale jistě přinesl nové poznatky, a proto jej pokládám za velmi zajímavý 

podnět do budoucna.

Z uvedených zjištění  je  také  patrné,  že  existuje  souvislost  mezi  vlivem rodičů  a 

samotnými zkušenostmi s přírodou, kdy jsou tyto přímé zkušenosti nejvíce zprostředkovány 

právě rodiči. Touto skutečností se zabýval i výzkum Kalse, Schumachera a Montady (1999), 

který potvrdil důležitost kontaktu s přírodním prostředím v dětství a především poukázal na 

nutnost sdílení radosti z přírody s rodiči či blízkými osobami.

Sociální prostředí

Analýza také potvrdila vliv sociálního prostředí (školní prostředí, přátelé a vrstevníci, 

jiné  vzory a  modely,  knihy a  média)  na  utváření  environmentálních  postojů na  vesnici  a 

ve městě.  Respondentky  z vesnice i  z města uváděly osoby ze  školního prostředí.  které 

nějakým způsobem na jejich environmentální názory zapůsobily. Respondentky z vesnice i 

z města již daleko méně zmiňovaly někoho ze svých přátel či vrstevníků, s kým se věnovaly 

otázkám životního prostředí nebo kdo by jejich názory v této oblasti  ovlivnil. Rozdíl mezi 

respondentkami z vesnice a města však zde vyplývá právě z místa bydliště, odkud pocházejí. 

Respondentky z vesnice trávily dětství se svými vrstevníky v přírodním prostředí, zatímco 

respondentky z města především na sídlišti.

Respondentky z vesnice a z města dále uváděly i  jiné vzory ze svého okolí,  které 

jejich  environmentální  postoje  ovlivnily.  Tyto  vzory  však  nemusely  být  vždy  pozitivní. 

V některých případech se jednalo i  o osoby,  jejichž neohleduplné chování  vůči  životnímu 

prostředí na respondentky zapůsobilo právě s opačným účinkem. Z analýzy také vyplynulo, že 

názory respondentek z vesnice a z města na životní prostředí ovlivnila i  určitá kniha nebo 

některá média. I v tomto případě se ukázalo, že povaha informací získaná z médií může být 

negativní a respondentky se s těmito informacemi neztotožňují. Tyto informace je pak nutí o 
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otázkách životního prostředí více přemýšlet a zabývat se jimi.

Mezi sociálním prostředím respondentek z vesnice a města tedy analýza neobjevila 

žádné výrazné rozdíly. I přesto si však myslím, že místo bydliště ovlivňuje sociální prostředí 

a následně i environmentální postoje. Je totiž možné, že se v městském prostředí například 

objevuje  více  možností  environmentálního  vzdělávání  nebo  je  zde  obecně  lepší  přístup 

k informacím týkajícím se problematiky životního prostředí. Na vesnici zase existuje velmi 

snadný přístup k přírodnímu prostředí. V rámci mého výzkumu se mi však bohužel nepodařilo 

tyto rozdíly mezi venkovským a městským prostředím identifikovat.
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 5 Závěr

Ve své práci se zabývám environmentálními postoji a jejich utvářením ve dvou, svou 

povahou velice odlišných prostředích, na vesnici a ve městě. Konkrétně jsem se zaměřila na 

to,  jakou roli  hraje  místo  bydliště  vedle  ostatních  sociálních  faktorů,  jako je  vliv  rodiny, 

zkušenosti s přírodou, vliv školy, přátel a médií. Panuje obecné přesvědčení, že se „měšťáci“ 

více zajímají o stav životního prostředí a také se více zabývají jeho ochranou než „vesničané“. 

Ve své práci jsem se proto pomocí rozhovorů s deseti respondentkami z obce Hostouň a deseti 

respondentkami z  Prahy pokusila  určit  rozdíly v  environmentálních postojích těchto dvou 

skupin.  Ve  svém  výzkumu  jsem  také  jaké  došetřující  výzkumný  nástroj  použila 

standardizovaný dotazník NEP určený k měření environmentálních postojů.

Vzhledem k tématu práce jsem v teoretické rovině odkryla pět dílčích oblastí: Postoje, 

Environmentální postoje, Environmentální chování, Měření environmentálních postojů a také 

jsem vymezila pojmy Venkov a Město. Nejprve jsem tedy definovala a popsala postoje jako 

takové. Věnovala jsem se jejich utváření i tomu, jak může dojít k jejich změně. Dále jsem se 

zabývala  environmentálními  postoji.  Vzhledem  k  tomu,  že  v  našem  prostředí  neexistuje 

jednotná definice environmentálních postojů, uvedla jsem svoji  vlastní  definici.  Poté jsem 

popsala vlastnosti environmentálních postojů a také uvedla, jaké sociodemografické faktory 

tyto postoje ovlivňují.  Vzhledem k tomu, že proenvironmentální postoje se často považují 

za prediktory proenvironmentálního chování, zabývala jsem se i tímto chováním a především 

jeho vztahem právě k postojům. Celá práce je také postavena na rozdílech mezi venkovem a 

městem, proto jsem také důkladně rozebrala, jak se od sebe venkov a město liší a na základě 

čeho se tento rozdíl určuje.

Teoretická část práce byla podkladem pro část empirickou, kde jsem provedla analýzu 

rozhovorů  i  výsledků  z  došetřujícího  dotazníku  NEP  a  poté  uvedla  výsledky  svého 

výzkumného šetření. Zjistila jsem, že  současné environmentální postoje respondentek na 

vesnici a ve městě se v mnoha ohledech liší. Ukázalo se, že respondentky z města se více 

zajímají o  otázky  životního prostředí  a  více  se  zamýšlejí nad  problematikou  spojenou 

s touto oblastí. U respondentek z města se současně projevuje aktivnější přístup k ochraně 

životního prostředí a tyto respondentky se i více angažují ve věci životního prostředí v místě 

svého bydliště.  Při  letmé sondě do  environmentálního chování respondentek z vesnice a 
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z města se však ukázalo, že mezi jejich chováním se nevyskytují výrazné rozdíly, z čehož 

by se teoreticky dalo usuzovat na podobné environmentální postoje u obou skupin. Také 

výsledky z došetřujícího dotazníku NEP neodhalily významný rozdíl v postojích k životnímu 

prostředí u respondentek z vesnice a z města.

Ve  své  práci  jsem  se  dále  zabývala  vlivem  místa na  utváření  environmentálních 

postojů v souvislosti s dalšími působícími faktory – vlivem rodiny, zkušeností s přírodou a 

sociálním prostředím.  Ukázalo se,  že  existuje výrazná souvislost mezi vlivem rodičů a 

samotnými  zkušenostmi  s  přírodou,  kdy  jsou  tyto  přímé  zkušenosti  nejvíce 

zprostředkovány  právě  rodiči.  Z  analýzy  také  vyplynulo, že  se  vliv  rodiny 

na environmentální  postoje  ve venkovském  a  městském  prostředí  liší.  Zatímco  vztah 

rodičů respondentek z vesnice k životnímu prostředí a přírodě byl ve všech případech ryze 

kladný, u městských rodičů se objevili  tací,  které se vyznačovali  neutrálním a lhostejným 

vztahem k životnímu prostředí i svému okolí. Jako velmi zajímavé zjištění se dále ukázalo to, 

že vesnické a městské respondentky se ve svém vztahu k životnímu prostředí a přírodě 

se  svými  rodiči  veskrze  shodují.  Vztah  rodičů  k  životnímu  prostředí  a  přírodě  se  také 

výrazně projevil v environmentální výchově respondentek,  kdy  v souvislosti s kladným 

vztahem rodičů probíhala i environmentální výchova, zatímco  u ostatních typů vztahů 

(neutrálního  nebo  lhostejného,  výskyt  pouze  u  respondentek  z  města)  tato  výchova 

neprobíhala.  Samotná  environmentální  výchova respondentek z  vesnice a  města  se pak 

lišila v tom, jakými způsoby probíhala. U respondentek z vesnice probíhala zcela přirozeně, 

bez žádného konkrétního  důvodu. U respondentek  z města však environmentální výchova 

probíhala  na základě konkrétních ekologických problémů v místě bydliště, které sloužily 

jako  podnět  k diskusím  a  aktivitám.  Ekonomický  a  estetický  motiv vedoucí 

k environmentální  výchově  se pak  shodoval na  vesnici  i  ve městě.  Rozdíly jsem nalezla 

u motivu ekologického,  který vedl k environmentální výchově respondentek  z města,  a 

motivu  etického,  který  vedl  k environmentální  výchově  respondentek  z  vesnice. 

Překvapivým zjištěním dále bylo, že se neprokázala stejná souvislost mezi vztahem rodičů 

respondentek  z  vesnice  a  z  města  k životnímu  prostředí a  jejich  environmentální 

aktivitou (environmentální chování,  které  vyžaduje větší  úsilí  – především časové – jako 

např.  dobrovolná  účast  na  úklidových  brigádách,  podepisování  petic,  účast  nebo  vedení 

kroužku  se  zaměřením  na  ochranu  životního  prostředí...).  Rodiče  respondentek  z     města  , 
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u kterých  jsem  identifikovala  i  kladný  postoj  k životnímu  prostředí,  se  vyznačovali 

vysokou mírou environmentální aktivity. U rodičů respondentek  z vesnice tomu tak však 

překvapivě nebylo. Souvisejícím zjištěním pak bylo i to, že se tato environmentální aktivita 

projevovala  i  u  některých  městských  respondentek,  kdežto  u  respondentek  z  vesnice 

nikoliv. Toto zjištění tedy částečně podporuje všeobecné mínění, že se lidé z vesnice méně 

věnují ochraně životního prostředí. Nedá se ale současně říci, že výskyt environmentální 

aktivity koreluje se samotným vztahem respondentek z vesnice a z města k přírodě. 

Dalším závěrem, který z analýzy vyplynul,  je to,  že se  respondentky z vesnice a 

města lišily i ve svém vnímání přírody a i v tom, co za přírodu vůbec považují. Zatímco 

respondentky  definují  přírodu  jako  konkrétní  místa,  pro  respondentky  z  města  příroda 

představuje  především opak města.  Respondentky  z  vesnice současně  vyrůstaly v těsném 

kontaktu s přírodním prostředím, a proto pro ně  příroda nepředstavuje  nic výjimečného. 

Pro respondentky  z města je tomu  naopak a  u některých se dokonce projevuje  fascinace 

přírodou  nebo  přírodu  romantizují.  Zdá  se,  že  právě  tento  fakt  souvisí s  tím,  jak 

respondentky přistupují k ochraně přírody a životního prostředí.

Dalším zjištěním je  také  to,  že  i  respondentky z  města,  navzdory  tomu,  v  jakém 

prostředí vyrůstaly, se v pravidelných intervalech setkávaly s přírodou. Některé respondentky 

z města mají dokonce tento kontakt s přírodou spojen s „útěkem z města“. Z analýzy pak 

vyplynulo,  že  kontakt  s  přírodním  prostředím  respondentek  v  dětství určuje  potřebu 

kontaktu  s  přírodou  v  dospělosti.  Všechny  respondentky z  vesnice  a  z  města  se  dále 

shodují,  že  je  nutná  ochrana  životního  prostředí.  Při  bližším zkoumání  se  ale  zároveň 

ukázalo, že respondentky z vesnice se nijak výrazně nezajímají o současné environmentální 

problémy –  žádná  z  nich  se  této  problematice  výrazněji  nevěnuje.  U  části  respondentek 

z města, která dětství pravidelně přicházela do  kontaktu s přírodou,  se naopak projevuje 

větší  zájem o  otázky spojené  s  ochranou životního prostředí i  zájem o  stav  životního 

prostředí v místě  jejich bydliště. Tyto městské respondentky se vyznačují i  větší aktivitou 

ve  sledování  současných  environmentálních  problémů.  Otázkou  tedy  je,  jaké  pro  tuto 

skutečnost existuje vysvětlení.  Můj výzkum na tuto otázku bohužel nepřinesl  uspokojující 

odpověď. Tento výsledek nicméně podporuje obecnou domněnku, že jedinci  z vesnice  jsou 

v environmentálních otázkách  méně aktivní než  jedinci z města. Je tomu tak možná právě 

proto, že „vesničané“ vyrostli v těsném kontaktu s přírodou. Příroda pak pro ně nepředstavuje 
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nic výjimečného, čemu by se měli výrazněji věnovat. Ze stejného důvodu se pak u nich také 

nevyskytuje ani výrazná environmentální aktivita.

Ve  svém  výzkumu  jsem  se  také  zabývala  vlivem  konkrétních  zážitků  spojených 

s přírodou na environmentální postoje. Z analýzy vyplynulo, že všechny respondentky bez 

ohledu na místo, odkud pocházejí, a bez ohledu na to, jaké množství času v přírodě jako děti 

trávily,  mají  určité  zážitky  spojené  s  přírodou.  Respondentky  z  vesnice  však  obecně 

zaznamenávaly vyšší počet zážitků spojených s přírodou než respondentky z města. Vlivem 

toho však ale zároveň těmto zážitkům nepřikládaly větší váhu. Jinak tomu bylo u některých 

respondentek  z města,  pro které  zážitky v přírodě hrály  významnou roli.  Respondentky 

z města také  na rozdíl od  respondentek  z  vesnice  jmenovaly  negativní zážitky  spojené 

s přírodou.  Na  základě  zjištění  týkajících  se  zážitků  spojených  s  přírodou  se  však  nedá 

s jistotou tvrdit, že by, že by negativní zážitky tvořily základ pro negativní vztah k přírodě. 

Zdá se ale, že pozitivní zážitky s přírodou vytvářejí i lepší vztah k přírodě. Můj výzkum však 

nepřinesl  dostatečné množství  informací  o  konkrétním vlivu  pozitivních  nebo negativních 

zážitků spojených s přírodou. Z tohoto důvodu by byl žádoucí podrobnější výzkum zabývající 

se touto problematikou.

Již jsem uvedla, že vztahy rodičů respondentek z vesnice a z města korespondovaly se 

vztahy  samotných  respondentek  k  přírodě.  U  nich  jsem identifikovala  dva  obecné typy 

vztahů k přírodě.  Oba tyto vztahy jsou ve své podstatě  kladné v tom smyslu, že se žádná 

respondentka o přírodě nebo životním prostředí nevyjadřovala negativně. Zmíněné dva typy 

vztahů k přírodě se pak odlišují podle místa bydliště, v jakém respondentky vyrůstaly. Vřelý 

vztah k přírodě jsem identifikovala u všech respondentek z vesnice a u většiny respondentek 

z města. Zbylé respondentky z města se pak vyznačují pasivním vztahem k přírodě. Typologie 

těchto vztahů vyplývá z toho, jak respondentky vyjadřovaly svoji potřebu kontaktu s přírodou. 

Velice  zřetelná  je  však  i  souvislost  povahy  těchto  vztahů  a  vztahů  respondentek  rodičů 

k životnímu  prostředí  –  respondentky  z  města  z  pasivním  vztahem  k  přírodě  mluvily  o 

neutrálním  nebo  lhostejném vztahu  svých  rodičů  k  životními  prostředí.  Nezodpovězenou 

otázkou  nicméně  zůstává,  proč  se  tyto  vztahy  vyskytují  právě  u  rodičů  a  následně 

respondentek  z  města.  Zodpovězení  této  otázky  by  vyžadovalo  hlubší  zkoumání  postojů 

rodičů, což však nebylo možné v rámci jedné diplomové práce provést.

Můj  výzkum také  potvrdil vliv  sociálního prostředí (školní  prostředí,  přátelé  a 
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vrstevníci, jiné vzory a modely, knihy a média) na utváření environmentálních postojů na 

vesnici i ve městě. Mezi sociálním prostředím respondentek z vesnice a města však analýza 

neobjevila  žádné  výrazné  rozdíly.  I  přesto  si  troufám tvrdit,  že  místo  bydliště  ovlivňuje 

sociální prostředí a následně i environmentální postoje – v městském prostředí se například 

objevuje  více možností  environmentálního vzdělávání nebo je  zde obecně  lepší  přístup 

k informacím týkajícím se problematiky životního prostředí,  na vesnici zase existuje velmi 

snadný přístup k přírodnímu prostředí.

Domnívám  se,  že  výzkum  potvrdil,  že  přes  dynamický  vývoj  venkovského  a 

městského  prostředí  nejsou  rozdíly  mezi  městem a  venkovem zdaleka  setřené.  Jsou  však 

jemnější  a  zprostředkovanější  (např.  přímý  vliv  kontaktu  s  přírodou  a  zprostředkovanost 

tohoto  vlivu  mezi  generacemi  „filtrem“  výchovy a  sociálního  prostředí).  Zdá  se  také,  že 

samotný  trvalý  vliv  přírody neprovázený  alespoň částečně  cílenou  výchovou k  vytvoření 

žádoucích environmentálních postojů nestačí: příroda je pociťována kladně, ale její ohrožení 

je  naopak vnímáno slaběji.  Za  vysoce  pravděpodobné (jde-li  to  při  malém vzorku tvrdit) 

pokládám  zjištění,  že  pro  vytvoření  žádoucího  environmentálního  chování se  musí  sejít 

všechny  základní  potřebné  podmínky:  kontakt  s  přírodou (nejlépe  počínaje  vtištěním 

v raných fázích vývoje), explicitní upozornění na její (relativní) vzácnost a ohrožení, tedy i 

jistou nesamozřejmost, vyšší úroveň vzdělání (ač jistě není podmínkou vždy), do jisté míry 

záměrná environmentální výchova (nejlépe orientovaná na konkrétní problémy, jež nabízí 

místo bydliště, a to i ne-přírodní [např. „technická“ poškození složek životního prostředí]) 

a  konečně  výchova vedoucí  k  citlivosti  vůči  estetickým a  duchovním službám,  jež 

poskytuje příroda, včetně její  vlastní vnitřní hodnoty. Snažila jsem se v průběhu analýz a 

jejich  výkladu  vždy odstínit  míru,  v  jaké  se  uvedená  tvrzení  podařilo  prokázat.  Záměr 

vyhnout se v této výzkumné sondě vlivu (sociálního) pohlaví (genderu) se osvědčil, srovnání 

města a venkova přineslo, jak doufám, výtěžek v poznání environmentálních postojů a jejich 

rozdílnosti  jak  v  obou  prostředích,  tak  obecně.  Pro  vyšší  průkaznost,  rozšíření  a 

prohloubení získaných poznatků je však nezbytné rozšíření, event. triangulace metod a 

kvalitativně i kvantitativně širší výběr vzorku respondentů.
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Příloha I - Projekt diplomové práce oboru sociální a kulturní ekologie

Projekt diplomové práce oboru sociální a kulturní ekologie

1) Jméno studenta, tituly: Bc. Marie Finnová 

2) Osobní číslo (UČO): 9169

3) Rok imatrikulace na FHS (IZV) UK (bak. studium, jinak mag. studium): 2003

4) Rok imatrikulace na katedře sociální a kulturní ekologie FHS UK: 2007

5) Názvy všech předchozích bakalářských (magisterských) prací, škola, obor a rok, kde a 

kdy byly obhájeny: Bakalářská práce: Rozbor odolnosti jedince v chronicky zátěžové 

situaci  (Výzkum odolnosti  pedagogů  ve  výchovném ústavu  a  dětském domově  se 

školou), FHS UK, Studium humanitní vzdělanosti, obhájeno 2007 v Praze

6) Předběžný   název DP  : Environmentální postoje na venkově a ve městě

7) Obecný  kontext  (souvislosti  tématu,  širší  rámec  [zasazení  „do  světa“])  :  Moje 

diplomová  práce  se  věnuje  rozdílům  mezi  environmentálními  postoji  ve  dvou 

rozdílných  prostředích.  Jejím  úkolem  bude  zjistit,  jakým  způsobem  se  liší 

environmentální  postoje  na  venkově  a  ve  městě  a  jakou  úlohu  má  při  vytváření 

environmentálních postojů místo bydliště, v jakém člověk vyrůstal. Rámec, do kterého 

bude tato práce zasazena, tvoří environmentální sociologie spolu s výzkumy, které již 

byly na toto  téma provedeny.  Tyto  výzkumy se zabývají  vztahy mezi  chováním a 

prožíváním a člověkem vytvořeným a přírodním prostředím.  K rozsáhle  empiricky 

šetřeným  tématům  patří  v současné  době  mimo  jiné  např.  vliv  prostředí  na 
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proenvironmentální chování jedince či postoje k životnímu prostředí. Tyto výzkumy 

napomáhají porozumět tomu, jak člověk vnímá své prostředí a jakým způsobem je 

svým prostředím ovlivňován. Tyto poznatky tak mohou být použity při úsilí o ochranu 

životního prostředí.

8) Předmět zkoumání  (vlastní  předmět  práce [zasazení  „do vědy“])  :  Životní  prostředí 

patří mezi nejdiskutovanější témata současnosti. To, jakým způsobem se k životnímu 

prostředí  vztahujeme a co má vliv  na náš  zájem o životní  prostředí,  zkoumá řada 

studií.  Dosavadní  výzkumy zájmu o životní  prostředí  lze  rozdělit  do dvou skupin. 

První skupina se snaží určit sociodemografické faktory spojené se zájmem o životní 

prostředí (např. věk, pohlaví, vzdělání, místo bydliště…). Druhá skupina se snaží určit 

psychologické faktory (hodnoty, normy, rysy osobnosti, názory). Má diplomová práce 

bude zaměřena právě na výzkum sociodemografických faktorů, jejím cílem je určit 

vliv  těchto  faktorů  na  environmentální  postoje  s  ohledem ma  místo  bydliště,  kde 

jedinec vyrůstal.

9) Hlavní  vstupní  hypotéza  nebo  hypotézy;  pro  práci  1–2,  možno  však    formulovat   

výzkumné otázky:

Výzkumný problém:

Liší se environmentální postoje na venkově od environmentálních postojů ve městě 

podle toho, kde jedinec žije?

Výzkumné otázky:

◦ Jak sociální faktory ovlivňují utváření environmentálních postojů?

◦ Jak  místo  bydliště  (fyzické  prostředí)  ovlivňuje  environmentální  postoje  na 

vesnici a ve městě, tedy v místě bydliště, v jakém člověk vyrůstal? 

10)  Metodologický  postup:  metody  a  techniky,  které  budou  v  práci  použity  :  V  e  své 

diplomové  práci  provedu  kvalitativní  výzkum dvou  typů.  Zkoumaný  vzorek  bude 

tvořit  10  jedinců  z venkova  a  10  jedinců  z města.  Nejprve  provedu  kvalitativní 

výzkum metodou polostrukturovaného rozhovoru. Ten bude mít za úkol zodpovědět 

výzkumné otázky, které jsem si položila. K došetření obou skupin a jejich jednotlivců 
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použiji standardizovaný dotazník NEP; výsledky obou metod porovnám, syntetizuji a 

konečně porovnám obě zkoumané skupiny.

11)  Cíl  DP  (kromě  ověření  hypotéz  a  teoretického  přínosu  např.    praktický   přínos,   

vypracování  metodologie,  základ  pro  řešení  problémů  v     praxi  atd.)  :   Cílem  mojí 

diplomové  práce  bude  zjistit,  jak  se  utvářejí  environmentální  postoje,  resp.  jakým 

způsobem je ovlivňují sociodemografické faktory. Dále se pak pokusím vysvětlit vztah 

mezi místem bydliště (fyzické prostředí) a environmentálními postoji, konkrétně zda a 

jaký má místo bydliště, v jakém člověk žije, vliv na environmentální postoje člověka. 

Cílem je také zjistit, v čem se liší environmentální postoje na venkově a ve městě.

12) Čím budou rozšířeny dosavadní znalosti (  vědecká   „přidaná hodnota DP“)  : V současné 

době  se  velké  množství  studií  věnuje  zkoumání  vztahu  mezi  různými 

sociodemografickými proměnnými a  environmentálními postoji.  Navzdory tomu se 

však jen velmi málo výzkumů věnuje vztahu mezi environmentálními postoji a místem 

bydliště. Žádný z výzkumů navíc neprobíhal v České republice. Moje diplomová práce 

bude zkoumat místo bydliště jako jeden ze základních sociodemografických faktorů. 

Bude se zabývat vztahem mezi místem bydliště (venkov x město) a environmentálními 

postoji. Chceme-li totiž chápat vznik a důvody environmentálních postojů, je nutné 

rozumět celkovému sociálnímu kontextu, ve kterém jedinec tyto postoje rozvíjí.

13)  Jaké bude (bude-li) jejich   teoretické   zobecnění a přínos:    Nastudování tohoto tématu 

spolu s provedeným výzkumem přispěje v této oblasti bádání tím, že pomůže pochopit 

vztahy mezi prostředím, v jakém žijeme, a našimi environmentálními postoji.

14)  Struktura DP (  předběžný   obsah – názvy oddílů a kapitol)  : 

ÚVOD - nastínění:

Volby tématu

Cílů vlastního výzkumu

TEORETICKÁ ČÁST:

Rešerše dosavadních výzkumů 

Vymezení pojmů
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Stanovení cíle výzkumu, výzkumné otázky, hypotézy

Představení metodologie 

Vlastní výzkum (ověření/vyvrácení hypotéz, podněty k dalšímu 

výzkumu a jeho možnosti)

ZÁVĚR

Problémy a omezení výzkumu

Shrnutí výsledků a možnost jejich zobecnění

PŘÍLOHY

Seznam použitých zdrojů

15) Předběžná   bibliografie k     tématu  :

Bell, A.: Environmental Psychology. Lawrence Erlbaum Associates, 2007

Bell, M. M.: An Invitation to Environmental Sociology. Pine Forte Press, 1998

Berenguer,  J.:  Rural-Urban  differences  in  Environmental  Concern,  attitudes,  and  action. 

European Journal of Psychological Assessment, 2005

Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum 2002

Gifford, R.: Environmental Psychology: Principles and Practice. Allyn & Bacon, 2007

Guagnano, A. G., Markee, N.: Regional differences in the sociodemographic determinants of 

environmental concern. Population & Environment, 1995

Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2005

Strejčková, E.: Děti pro pětihory. Praha: Zájmové sdružení Toulcův dvůr, 1998

16) Předpokládaný vedoucí DP: PhDr. Ivan Rynda

Jinonice 16. března 2009

diplomant vedoucí DP vedoucí katedry SKE 
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Příloha II – Schéma polostrukturovaného rozhovoru

Názory na životní prostředí

1. Co si myslíš o ochraně životního prostředí a přírody?

2. Zajímáš se a vyhledáváš informace,  které souvisejí  s problémy životního prostředí, 

s jeho ochranou atd.?

3. Co  si  myslíš  o  ekologické  krizi,  o  které  se  v současné  době  často  mluví  např. 

v různých médiích?

4. Je nějaký ekologický problém, který tě trápí?

5. Děláš něco v zájmu životního prostředí?

6. Je nějaký problém v místě tvého bydliště, který tě trápí?

Zkušenosti a kontakt s přírodou

7. Co  si  představuješ  pod  pojmem příroda?  Co  si  představuješ  pod  pojmem životní 

prostředí?

8. Vyhledáváš přírodu? Co v ní děláš?

9. Popiš fyzické prostředí, v jakém jsi vyrůstala? Kde byl nejbližší kousek přírody od 

tvého bydliště?

10. Kde a jak jsi nejvíce trávila dětství?

11. Co jsi nejvíce postrádala na místě (v okolí) tvého bydliště? 

12. Jaké jsou tvoje nejintenzivnější zážitky spojené s přírodou?

13. Vzpomínáš ráda na dětství a především na místo, kde jsi vyrůstala? 

Rodina

14. Chodili s tebou rodiče do přírody nebo ti o ní něco říkali? Co jste tam dělali?

15. Zajímali se tví rodiče o ochranu životního prostředí a přírody?

16. Zajímali se tví rodiče o stav životního prostředí a přírody v místě bydliště, kde jsi 

vyrůstala? Jaký měli k místu bydliště vztah?

17. Máš nějaké konkrétní zkušenosti nebo vzpomínáš si na nějaký konkrétní zážitek, který 

v tobě rodiče zanechali a který ovlivnil tvůj vztah k přírodě či životního prostředí?

18. Chtěla – chceš být jako tvoji rodiče, co se týče vztahu k přírodě a životního prostředí?
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Vzory a modely

19.  Měla jsi přátele, se kterými byste se zajímali například o ochranu přírody?

20. Jaký vztah měly tví příbuzní (např. prarodiče) k životnímu prostředí? Vzpomínáš si na 

nějakou jinou osobu (např. soused), která by ovlivnila tvůj vztah k přírodě a životnímu 

prostředí?

21. Když  si  vybavíš  základní  nebo  i  střední  školu,  věnoval  se  zde  někdo  otázkám 

životního prostředí a ochraně přírody?

22. Navštěvovala  jsi  někdy  nějaký  ekologický  spolek  nebo  se  účastnila  nějakého 

environmentálního výukového programu?

23. Vzpomínáš  si  na  nějakou  knihu,  kterou  jsi  četla,  která  se  věnovala  problematice 

životního prostředí?

24. Vzpomínáš  si  na  nějaký  novinový  článek,  časopis  nebo  např.  pořad  v  TV,  popř. 

mediální osobu, který byl věnován otázkám životního prostředí?

Současný vztah k místu bydliště

25. Co máš na místě, kde nyní žiješ, nejradši? Co ti nejvíce vadí?

26. Proč jsi se na tomto místě rozhodla žít?

27. Kdybys měla možnost provést nějaké úpravy v okolí svého bydliště, co bys změnila?

28. Zkus si představit, že kreslíš ideální místo, kde bys chtěla žít a které by splňovalo 

všechny tvé potřeby, jak by vypadalo? Co by tam bylo a co by tam naopak nesmělo 

být?

29. Kdyby to bylo možné, přestěhovala by ses někam jinam?

30. Jak a kde v současné době nejčastěji trávíš svůj volný čas?
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Příloha III – Vzor informovaného souhlasu a souhlasu se zpracováním osobních dat

Informovaný souhlas s rozhovorem

Byla  jsem  informována,  že  účelem  diplomové  práce  Marie  Finnové  je  výzkum 
environmentálních postojů na vesnici a ve městě. Souhlasím s tím, že v práci budou uvedena 
některá má citlivá data. Nebude zde ale uvedené mé celé jméno nebo skutečnosti, které by 
mohly vést k identifikaci mojí osoby.

Vím, že mohu rozhovor kdykoli přerušit a svůj souhlas s rozhovorem vzít zpět. Byla 
mi nabídnuta možnost získat přepsaný rozhovor k autorizaci a výsledný text v elektronické 
podobě ke komentáři.

S těmito podmínkami dobrovolně a bez nátlaku souhlasím.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dnes jsem poskytla rozhovor Marii Finnové v rámci výzkumu pro její diplomovou 
práci. Marie Finnová studuje obor Sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy v Praze.

Pro tento účel smí být tento rozhovor zpracováván:

• jen v anonymizované podobě bez souvislosti  s mým jménem a kontaktem na mojí 
osobu

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací 
výsledků výzkumu:

• smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a souvislosti s mojí 
osobou

Po ukončení výzkumu a dokončení diplomové práce, tento rozhovor:

• smí být archivován a tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů, 
ale pouze v anonymizované podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou
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Příloha IV – Dotazník NEP

Opovězte prosím na tvrzení o vztahu člověka a životním prostředím.

1. Budeme-li pokračovat dál stejným směrem, brzy budeme čelit velké ekologické katastrofě.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

2. Lidé těžce poškozují životní prostředí.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

3. Lidé byli stvořeni, aby vládli zbytku přírody.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

4. Lidé mají právo upravovat přírodní prostředí podle svých potřeb.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

5. Lidská vynalézavost zajistí, že nikdy neučiníme Zemi neobyvatelnou.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

6. Lidské zásahy do přírody vedou často ke katastrofálním dopadům.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

7. Navzdory našim schopnostem jsme stále podřízeni zákonům přírody.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím 

8. Rovnováha v přírodě je dost silná na to, aby zvládla vliv moderní průmyslové společnosti.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

9. Takzvaná ekologická krize, které čelíme, je často přehnaně zveličována.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

10. Země je jako kosmická loď s omezeným prostorem a zdroji.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím
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11. Zvířata a rostliny mají stejná práva existovat jako lidé.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

12. Mám ráda místo, ve kterém žiji.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

13. Problémy a příběhy lidí mimo moje vlastní bydliště jsou vzdálené a v podstatě mě nijak 

neovlivňují.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

14. Současná generace má morální závazky vůči budoucím generacím.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

15. Přírodní zdroje by měly být využívány spíše pro uspokojení základních životních potřeb než 

pro materiální blahobyt.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím

16. Moje jednání nemá žádný faktický vliv na události mimo místo, kde žiji.

1) rozhodně souhlasím; 2) souhlasím; 3) nemám názor; 4) nesouhlasím; 5) rozhodně nesouhlasím
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Příloha V – Kódovací tabulka

současné 
environmentální 
postoje

zájem o otázky životní 
prostředí nevyhledávání informací ZNI

vyhledávání informací ZVI

současný ekologický problém ZSEP

současný ekologický problém-řešení ZSEPŘ

ekologická krize zveličována ZEKZ

ekologická krize podceňována ZEKP

přístup k ochraně ŽP důležitost ochrany přírody POP

podmínka pro lidský život PPŽ

materiální potřeby PMP

duchovní potřeby PDP

zanechání ŽP dalším generacím PZŽPG

právo zasahování člověka PPZČ

podřízenost přírodním zákonům PPPZ

zdroj obživy PZO

vlastní hodnota přírody PVHP

zachování přírody kvůli sobě samým PZS

vnímání životní 
prostředí v místě 
bydliště

kvalita ovzduší VKO

nepořádek a znečištění odpadky VZO

hluk VH

hustota dopravy VHD

přelidněnost VP

neohleduplnost ostatních k ŽP VNO

řešení problému v místě bydliště VŘMB

přírodní prvek VPP

environmentální 
chování třídění odpadu ECTO

jízda MHD ECMHD

šetření elektřiny ECŠV

šetření vody ECŠE

spotřeba výrobků z umělé hmoty ECUH

nákup lokálních výrobků ECNLV

používání ekologických čistících prostředků ECEČP
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nepohazování odpadků ECNO

organizace sbírání odpadků ECOSO

podepisování petic ECPP

rodina vztah rodičů k přírodě 
a ŽP

kladný RŽPK

neutrální RŽPN

lhostejný RŽPL

shoda s rodiči ano RŽPSA

shoda s rodiči ne RŽPSN

aktivnější než rodiče RŽPAR

environmentální 
výchova spontánně, přirozeně EVS

vnější ekologický problém EVVEP

motiv ekonomický EVMEK

motiv ekologický EVMEKO

motiv etický EVMET

motiv estetický EVMEST

rodinný model environmentální aktivita ano MEAA

environmentální aktivita ne MEAN

shoda s rodiči ano MSRA

shoda s rodiči ne MSRN

zkušenosti s 
přírodou vnímání přírody konkrétní místo SKM

to, co nestvořil člověk SNČ

pravý opak městského prostředí SPOM

samozřejmost SS

všednost SV

spřízněnost SSPŘ

výjimečnost SV

fascinace SF

romantizace SR

kontakt s přírodou každodenní KK

pravidelný KP

bez kontaktu K0

únik z města KÚM

dospělosti KD

druhy činností 
v přírodě hra DH
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sport DS

práce, pomoc v domácnosti DP

relaxace, odpočinek DR

zážitky v přírodě pozitivní EXP

negativní EXN

vliv EXV

současný vztah k 
přírodě kladný AK

vřelý AV

pasivní AP

sociálního prostředí škola vliv učitele ŠU

vliv zájmového kroužku ŠZK

přátelé a vrstevníci hra v přírodě FH

diskuse o ŽP FD

bez vlivu F0

jiné vzory a modely vzdálení příbuzní JVP

sousedé JS

žádný J0

knihy a média vliv knihy BVK

vliv TV BVTV

bez vlivu B0
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