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Práce obecně: Překládaná diplomová práce je velice dobrým pokusem vyrovnat se 
s problémem environmentálních postojů na konkrétním příkladě celkem dvaceti 
respondentek. Podobných pilotních sond vzniká celá řada i z praktických důvodů 
zmapování názoru tzv. stakeholdrů v malých obcích, ale i povrchních anket a podobně. 
Tato práce se však výrazně liší: kontextem se současnou problematikou jak vlastně měřit 
environmentální postoj, jaké jsou shodné výsledky sociologických  průzkumů, zda 
proměnná místa bydliště hraje roli, což je zároveň nové pole užití těchto technik. Tím je 
naznačen cíl práce – vliv místa bydliště na utváření envi-postojů a  jaké jsou rozdíly mezi 
postoji respondentek ve městě a na vesnici.  
 
Práce obsahově: Tomu je podřízeno logické členění práce a jasná formulace jejího cíle.  
Orientace v poměrně složitém současném diskursu o sociálních postojích, to je rozdíly 
mezi postojem, chováním, hodnotami je s přehledem zvládnuta, až úzkostlivě se dodržuje 
pravidlo definovat, citovat. Tím místy jinak čtivý a korektní text zůstává na úrovni školní 
korektnosti, kdy chybí odvaha zkratky, inspiračního nápadu, polemiky s autoritami. Je 
však obecnou otázkou, zda tento přístup není vyhrazen až pracím disertačním a zda jej 
standardně dosahují všechny práce habilitační. Protože je autorka s problematikou envi-
postojů dobře seznámena, dovoluji si vlastní poznámku k definici envi-postoje: 
domnívám se, že existuje ještě  pre-kognitivní postoj jako doplněk k Giffordovi (1997), 
kterým je ekologické vědomí. Nikoli environmentální vědomí, ale ekologické jako 
vědomí vztahů jedince a celku přírody. Je to spouštěcí mechanismus pro rozvinutí envi-
postoje od hodnot až po jednání a považuji toto vědomí za něco jiného než je hodnotový 
systém Steina a Dietze. Dokonce bychom mohli říci, že toto ekologické vědomí je 
předpokladem k biosférickému postoji. 

• K problému škál měření mám filozofickou otázku, zdánlivě jednoduchou, která se 
objevuje zvláště s Inglehartovým měřením post-materiální společnosti: co vlastně 
měříme?  

Oceňuji celkový přehled literatury a grafickou i gramatickou úroveň práce.  
 
Metodologický postup v empirické části práce je příkladně zvládnutý a může sloužit jako 
vzor kódování a kombinace kvalitativních a kvantitativních metod (NEP v našem 
případě), stejně tak přiložená dokumentace. Definované cíle byly bez problémů naplněny 
a to inovativním způsobem měření envi-postojů determinovaných místem bydliště. 
Praktický význam, i za tak malého vzorku, může spočívat v obecnější rovině nabourávání 



klišé město-venkov a důležitost „nabídky“ místa, kde má město nesporně větší kulturní 
možnosti a venkov zase možnosti přírodní.  
 
Otázky k práci: Vzhledem k vysoké úrovni znalostí autorky si dovoluji několik otázek, 
z nichž některé přerůstají rámec vymezeného empirického šetření. Zcela k práci je však 
otázka metodologická.  Nejsou ony dvě výzkumné otázky vlastně otázkou jedinou? A to 
jak se liší envi-postoje…v závislosti na místě bydliště a jeho kulturní  a přírodní nabídce?  
Lze souhlasit, že do 18 let se utváří envi-postoje a proto v podstatě nezáleží, kde 
respondentky dnes žijí,  zda ve městě nebo na venkově. Ano, pokud bychom zkoumali 
minulost utváření těchto postojů. Práce se však zabývá současnými postoji. Proto bych 
doporučoval pro další průzkum mít vzorek čistý ve smyslu bydliště na vesnici a bydliště 
ve městě. Ona kulturní a přírodní „nabídka“ místa, kde žiji, působí permanentně a 
permanentně také ovlivňuje moje envi-postoje. Nesetře tento fakt studovanou 
proměnnou?  V tab. 2 narazila autorka na pěkný příklad amentní migrace na vesnici, 
jinak jsou až na dvě výjimky všechny případy opačné – elity,  co se týká vzdělání,  
přitáhlo město. Tab 3 na str. 64 pak působí podivně v tomto kontextu: název Výskyt envi-
chování respondentek na vesnici a ve městě. Položka jízda MHD….snad Výskyt envi-
chování respondentek vyrůstajících alespoň do 18 let na vesnici a ve městě… by byl 
přesnější, ale zde nejde o název, ale o strategii volby vzorku respondentek. Doplňkové 
použití kvantitativního popisu pomocí NEP je při tak malém vzorku respondentek 
skutečně jen ilustrací, nikoli statistickým popisem.  
 
Další otázka je k NEP. Zakladatelé environmentální sociologie (Dunlop) používají  jako 
protiklad k NEP také  HEP. Co znamená tato zkratka z angličtiny? 
 
 
Práce celkově: Přes kritické připomínky, které by měly soužit více jako zpětná vazba než 
jako kritika konstatuji, že práce je celkově na velmi dobré úrovni a splňuje standardní 
předpoklady kladené na tento typ prací v daném oboru studia. Rád proto doporučuji práci 
k obhajobě s výsledným hodnocením výborně, v rozpětí 15-18 bodů,  nejen pro pečlivost 
jejího zpracování, ale také pro celkový přínos spočívající ve vzorovém návodu 
jednotlivých kroků empirického výzkumu a jeho teoretického zakotvení.  
 
 
V Českých Budějovicích 23. 9. 2010. 
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