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Úvod 

Ve velmi hutném úvodu své práce vystihuje diplomantka Bc. Marie Finnová podstatu 
své práce počínaje motivacemi přes hlavní okruhy teoretické části práce a témata rešerší až po 
volbu metod. Lze jen souhlasit s tím, že proměny a rozdíly městského a venkovského způsobu 
života zůstanou důležitým evergreenem nejen „zelených“ pozorování světa a že tématice 
venkova bychom měli věnovat velkou pozornost. 

1. Obsahová stránka 

Práce je až na důležitou výjimku ve výběru respondentů projektově slušně připravena, 
čemuž odpovídá i dobře strukturovaný a podrobný obsah. O kvalitě úvodu jsem se již zmínil. 
V teoretické části práce se autorka věnuje celkem podrobně a systematicky dvěma hlavním 
tématům. Nejprve postojům (a v této souvislosti i chování), přičemž nejdříve vyloží pojem 
vždy obecně a poté se zaměří specificky na environmentální postoje, resp. chování, a rozdíly 
mezi nimi. Druhým rešeršním tématem je pojem venkova (a města), kterým je (i s 
přihlédnutím k mnohosti definic, nebo právě proto) věnováno poněkud méně místa, než by 
zasloužily, nejsou zde však žádné podstatné chyby. 

V prvním oddílu empirické části se Finnová vypořádává důkladně jednak s obecněji 
metodologickou problematikou, jednak s metodou vlastního výzkumu. Ve druhém oddílu již 
referuje o výsledcích rozborů výzkumného materiálu v logickém sledu od obecných poznatků 
včetně došetření dotazníkem ke třem hlavním vlivovým okruhům, jimiž jsou rodina, vlastní 
zkušenost s přírodou a sociální prostředí. 

Již v této fázi posudku je možné ocenit rozsah a úsilí kapitoly, v níž se autorka 
pokouší zamyslet nad průkazností vlastních zjištění, a přes dílčí výhrady (viz dále) rovněž 
závěrečnou kapitolu, jež by teprve měla být zobecněním výsledků práce. 

2. Práce s literaturou 

 Uvedený počet titulů je impozantní obzvláště u cizojazyčné (anglicky psané) 
literatury, ale naprosto postačující i u literatury tuzemské. I když jde ponejvíce o kratší 
(časopisecké) práce, je celkový objem velký a pokud mohu posoudit, i reprezentativní. V 
české literatuře by jistě nebyla na škodu znalost některých prací Ivana Dejmala, Miloslava 
Lapky, Miroslava Gottlieba, Evy Cudlínové, Pavla Hájka a dalších autorů; vzhledem k tomu 
že venkov není primárně tématem práce a bibliografie k němu by byla jistě bezbřehá, je 
možné tuto absenci pominout. Literatura také mohla být přehledněji členěna do tří okruhů 
(socio-psychologická, k životnímu prostředí a venkovu (městu) a metodologická, ale přesto se 
v ní lze celkem snadno orientovat. 
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V celé práci je však znát, že problematika postojů a chování je dlouhodobým 
autorčiným zájmem. Výsledkem jsou nejen dobře dokladující nebo explikující citace, ale 
především přesvědčivé znalostní pozadí. Práce s literaturou je tedy kvalifikovaná, citace 
přesné, odkazy jednotně formalizované, vhodně vymístěné poznámky pod čarou přispívají 
k plynulosti četby základního textu. 

3. Formální stránka 

 Celkem 113 stran hustěji tištěného vlastního textu rozhodně spíše přesahuje 
doporučovaný rozsah diplomové práce (a to přes nezbytné citace výzkumných rozhovorů, 
jejichž rozsah je však uměřený a volba konkrétních citací funkční). Práce obsahuje oba dva 
nyní povinné abstrakty, klíčová slova, bohaté a úplné přílohy jak z hlediska formy diplomové 
práce (projekt, seznam příloh; nechybí ani tak seznam zkratek, jichž je málo, jako jejich řádné 
zavedení při prvním výskytu – NEP až na str. 31, jen česky). Tam, kde je to vhodné (a 
správně právě jen tam), nalezne čtenář pěkně provedené tabulky a grafy. Rovněž typograficky 
je svazek bohatě, ale pečlivě a čistě vypraven. 

Text je psán důsledně v 1. osobě singuláru kultivovaným slohem s korektním 
přiznáním autorské subjektivity – autorka neváhá tlumočit (a oddělit) vlastní názor i 
domněnku. Práce takřka neobsahuje překlepy, mluvnické nebo stylistické neobratnosti (což je 
dnes již vzácné…; výj. např. „Ve svém výzkumu jsem také jaké došetřující výzkumný nástroj 
použila… [str. 109]). 

4. Celkové hodnocení 

Hodnocení práce není z řady důvodů zcela jednoznačné. 

Prvním důvodem je rozeznatelný rozdíl mezi teoretickou a empirickou částí práce. 
Rešerši, průběžný rozbor klíčových psychologických kategorií (postoje, chování, dále 
environmentální postoje a environmentální chování, včetně řady dalších podřazených pojmů) 
a jejich srovnání pokládám za velmi zdařilé. Snad jen důležitá definice jednoho z ústředních 
pojmů, životního prostředí, mohla být vysvětlena v duchu oborového paradigmatu ve vývoji a 
výsledně systémově (str. 18). Výkladový text se i logicky dobře rozvíjí, organicky definuje 
výchozí pojmy a vytváří dobré zázemí pro empirickou část. 

Metoda práce je založena na kombinaci a propojení přístupů (viz triangulace, např. 
Wendy Olsen aj.). Srovnávací případová studie dvou víceméně arbitrárně zvolených prostředí 
se pokouší nalézt rozdíly v environmentálních postojích obyvatel, resp. obyvatelek města a 
venkova. Výzkumný materiál získává autorka formou polostrukturovaných rozhovorů, které 
vyhodnocuje s částečným využitím metod zakotvené teorie a kódování. Volba metody 
vychází z podloženého přesvědčení, že kvantitativní výzkumy jsou někdy přeceňovány a 
stírají jemné významové rozdíly, jde-li o celostní problém, pochopení celku. Případová studie 
pak umožňuje, jak Finnová citačně dokládá (str. 38–39), jednak propojení různorodých dat, 
jednak porozumění kontextu: právě kontext města, resp. vsi, je přitom v práci základem. 

Problémem k diskusi je výběr respondentů. Desítka zpovídaných v každém prostředí 
je pro daný účel postačující a výběr je při tak malém množství proveden kvalifikovaně. 
Omezení na respondenty pouze ženského pohlaví však s sebou nepochybně nese i nevýhody, 
přestože homogenizace vzorku a eliminace genderových faktorů jsou (spolu s omezením 
časovými a organizačními možnostmi) celkem dobře v textu DP zdůvodněny (str. 46–7). 

Vlastní analýza dat je provedena svědomitě a kriticky. Autorka se zaměřuje na pět 
dílčích oblastí: Postoje, Environmentální postoje, Environmentální chování, Měření 
environmentálních postojů, které vymezila již v teoretické části, ale neopomíjí ani jiné, 
explicitně nevymezené kontexty. Rovněž diskuse závěrů je provedena se zdravou mírou 
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sebereflexe; naopak Závěr práce je spíše rekapitulací, i když se v jeho druhé části Finnová 
účelným grafickým zvýrazňováním celkem úspěšně pokouší obecněji zformulovat a utřídit 
hlavní zjištění. 

Umění poněkud obecnějšího shrnutí a vyhodnocení sebraného materiálu a snad i 
zamyšlení nad budoucími možnostmi je bohužel opakovanou slabinou při použití 
kvalitativních metod v diplomových pracích a opakovaným důkazem jejich obtížnosti. Práce 
však nepochybně má slušnou výpovědní hodnotu a může být, jak je nejednou i v textu 
uvedeno, základem (slušným) pro další výzkum. 

Otázky pro obhajobu: v návaznosti na argumenty posudku navrhuji dvě, jednodušší 
a obtížnou: 

1. jak se vyvíjelo pojetí a definice životního prostředí? 

2. jak by autorka formulovala výzkumné otázky (nebo dokonce hypotézy) pro 
následující, i kvantitativní výzkum, pro nějž si vytvořila základ? 

Práce přes uvedené výhrady splňuje požadavky kladené na magisterské absolutorium a 
proto ji doporučuji přijmout k obhajobě jako velmi dobrou až výbornou s bodovým 
ohodnocením na této hranici (14 až 16 bodů podle tradiční oborové stupnice). Výsledek by 
právě v tomto případě měl záviset i na tom, jak diplomantka dokáže obhájit své metody a 
vyložit své výsledky, zejména v diskusi s případnými námitkami oponenta a komise. 

 

 

 Praha 10. října 2010      PhDr. Ivan Rynda 


