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PŘÍLOHY  

Příloha č. 1 - Faktory ovlivňující vnímání problémů 
životního prostředí a rizik 

VNÍMÁNÍ       
objektivní 
vlastnosti podnětu 

vnímané 
vlastnosti 
podnětu 

psychické 
struktury 
jedince 

osobnostní 
charakteristiky / 
vlastnosti 

sociodemografické 
charakteristiky 

kontext / 
situační faktory 

sociokulturní 
charakteristiky 

prostorová 
vzdálenost 

míra zapojení 
a kontrola 

místo kontroly / 
efektivita 

zkušenost vzdělání mediální 
publicita 

kulturní, sociální 
a politickou 
situaci 
společnosti  

typ užitky  znalosti věk expertní vědění  

časová vzdálenost míra nejistoty  hodnoty pohlaví způsob 
vysvětlení 

 

katastrofický 
potenciál 

míra strachu  emoce příjem způsob výuky  

rozdělení rizika nejistota  postoje    

míra rizika pro 
budoucí generace  

  identita    

sociální vzdálenost   informace o 
rizikovém faktoru 

   

   schopnost si 
představit podnět a 
následky 

   

   teritorialita    

   etnocentrismus    

   cíle    
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Příloha č. 2 - Faktory ovlivňující vznik 
environmentálního stresu 

STRES        
objektivní 
vlastnosti 
podnětu 

vnímané 
vlastnosti 
podnětu 

psychické 
struktury 
jedince 

sociodemografické 
charakteristiky 

osobnostní 
charakteristiky / 
vlastnosti 

biologické 
faktory 

kontext / situační 
faktory 

sociokulturní 
charakteristiky 

typ kontrolovateln
ost a 
ovladatelnost 

sebehodnocení věk zkušenost genetická 
dispozice 

mediální publicita morální a 
sociální normy 

prostorová 
vzdálenost 

délka trvání 
působení  

flexibilita vzdělání znalosti / 
povědomí 

zdravotní 
stav 

 uspořádání 
místností 

očekávání 
spojená 
s vývojem 
hlukové situace 

frekvenční 
složení 

velikost nebo 
intenzita 
působení 
podnětu 

vnímaná 
schopnost 
zvládnout 
stresor  

pohlaví hodnoty nekuřáctví vlastnictví sociokulturní 
zázemí 

počet lidí v 
prostoru 

žádoucnost citlivost pracovní zkušenost emoční stav, 
celková nálada 

 cena domu sociální podpora 
a sítě 

informační 
hodnota hluku 

subjektivně 
prožívané 
ohrožení 

typ osobnosti 
(A nebo B) 

rodinný stav postoje  spokojenost s 
okolím 

zapojení do 
sociální sítě 

viditelnost hodnocení 
důležitosti a 
nezbytnosti 
působení 

místo kontroly 
/ efektivita 

zaměstnání identita  působení jiných 
stimulů 

charakteristiky 
společnosti 

koncentrace  hodnocení 
zdroje 

  kapacita zvládání 
stresu 

 vizuální scenérii instituce 

nepravidelnost předvídatelnost   repertoár 
odpovědí 

 denní doba, den 
v týdnu, roční 
období 

sociální a 
zdravotní služby 

frekvence náklady   schopnosti  interakce hluku 
s jinou činností 

 

intenzita víra, že 
provozovatel 
dělá vše pro to, 
aby byl hluk 
zmírněn 

  možnosti a 
preference 

 narušování aktivit  

počet událostí      momentální 
podmínky 
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Příloha č. 3 - Témata a orientační otázky 
polostrukturovaného rozhovoru 
osobnost, kontext 
řekni mi něco o sobě (pohlaví, věk, vzdělání, zaměstnání) 
jak cestuješ do školy, do práce, na dovolenou 
jsi členem nějakého občanského sdružení? 
kde bydlíš, co se ti tam líbí, co se ti tam nelíbí? 
zájmy – co tě zajímá, co děláš ve svém volném čase – rozvinout 
studium 
proč sis vybral tuto školu? 
co chceš dělat po škole? 
 
otázky pro studenty ekonomických oborů 
zajímáš se o životní prostředí? proč? 
 
otázky pro studenty ochrany životního prostředí 
proč se zajímáš o ochranu životního prostředí? 
studuješ ochranu životního prostředí, kde se s tím setkám jinde ve tvém životě než ve škole, kde uvidím to, že tě to 
baví, že tě to zajímá 
změnil jsi v průběhu studia nějak svoje chování ve vztahu k životnímu prostředí, proč?  
 
otázky pro všechny studenty 
o kterou oblast životního prostředí se nejvíce zajímáš? proč? 
kde získáváš informace o životním prostředí? hledáš někdy informace aktivně? kdy? proč? 
v čem si myslíš, že to tvoje chování environmentálně příznivé a nepříznivé? 
životní prostředí 
co si představuješ pod pojmem: 

• životní prostředí 
• příroda 

jsi spokojený s kvalitou životního prostředí:  
• ve tvém okolí (okolí bydliště)  
• v ČR  
• ve světě?  

jak moc ti to vadí? 
představ si různá místa nebo situace, ve kterých se vyskytuješ, co děláš…co tě naštve, rozruší, rozčílí, vyvolá velmi 
nepříjemné emoce, úzkost, a souvisí s životním prostředím? 
proč? 
co to s tebou dělá? jak poznám, že ti to vadí, v čem tě to ovlivňuje, jak? 
jak vidíš budoucnost lidstva a planety, za 100 a 1000 let? 
hodnoty 
vyjmenuj 5 věcí, které pro tebe znamenají nejvíc, bez kterých bys nedokázal žít. 
stres, starosti  
co ti dělá v životě největší starosti? 
řekl bys, že jsi někdy ve stresu? jak často? 
jak se u tebe stres nejčastěji projevuje? 
kvůli čemu se nejčastěji stresuješ?  
jak se vyrovnáváš se stresem? 
vnímání rizik 
máš o sebe někdy strach, o svojí budoucnost, zdraví? 
co si myslíš, že tě nejvíc ohrožuje? proč? 
myslíš na to někdy? kdy? 
ohrožuje tě něco, co se týká životního prostředí? 
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děláš něco pro to, aby tě to neohrožovalo? 
 
environmentální stres 
stresuje tě někdy něco, co se týká životního prostředí? 
jak moc? proč? 
to, co tě ohrožuje, nepůsobí ti to stres? proč? 
chování 
jak se s tím vyrovnáváš? 
co proti tomu stresu děláš?  
jaká jsou podle tebe řešení environmentálních problémů? 
jaká je role jednotlivce při řešení environmentálních problémů? 
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Příloha č .4 - Hlavní kategorie a důležité výroky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁNÍ PRÁCE MOTIV ŠKOLA ZÁJEM O ŽP HODNOTY důvody chování vlastní zkušenost

LÍBÍ NELÍBÍ VENKU UVNITŘ pro proti

uvědomění 
neekologické
ho chování únik aktivní pasivní důvěra zájem o pasivní info

lokální - 
místo 
bydliště ČR Globální lokální regionální Globální

1 Vilma

Bc.- FSV (mezinárodní a 
teritoriální studia), Mgr. 
-VŠE (mezinárodní a 
evropská studia) ano zeleň, klid cesta, hluk - vnitřní uplatnění, zájem sport

kultura, 
četba odpady

rodina, vztahy, 
materiální zajištění, 
práce, bydlení, osobní 
svoboda, demokratický 
režim, mír, čisté žp, 
příroda třídění

cestování 
letadlem

ano (ví o své 
ekostopě) výlety z prahy

o třídění; když 
něco zaujme tisk nedobrý

celkové zlepšení; 
oblasti, kde krásné a 
čisté ŽP; stále ale oblasti 
s velkou zátěží (Ostrava)

zhoršení (díky rozvoji 
zemí)

intenzivní 
doprava, hluk, 
imise Ostravsko

znečištění vod, ovzduší, změna 
klimatu

2 Mikuláš

Bc.- ČZU (provozně-
ekonomická fakulta, 
obor provoz a 
ekonomika) ano lesy, příroda dostupnost do Prahy záchranná varianta

sport, 
zahrada

TV, PC, 
posezení 
s přáteli TUR

rodina, zdraví, materiální 
zajištění, práce, 
spokojený život třídění

cestování 
autem

když zaujme 
něco (přírodní 
katastrofa) tisk, TV více medializovat nedobrý

Ostravsko, Mostecko - 
katstrofální, jinde (př. 
Jižní Čechy) - dobrý jak kde

doprava, 
průmysl, 
domácí topení

soused topí PET lahvemi, 
časté cesty do Ostravy

3 Viktor

Bc. i Mgr. - VŠE 
(národohospodářská 
fakulta - hospodářská 
politika) ano

blízko do práce, do 
školy

bezpečnost, 
prostitutky, žádná zeleň 
v ulici zájem, Praha sport studium

biofarmářství (chce založit 
farmu), zeleň ve městě, 
cykloturistika, využítí města 
tak, aby bylo příznivější pro 
chodce a pro cyklisty

cestování (MHD, kolo - ale ne kvůli 
žp, ale je to pohodlné)

chtěl se odstěhovat 
kvůli astmatu tisk, TV nedůvěra

spokojenos
t

spokojenost, zlepšení v 
posledních letech

spokojenost, nesetkal 
jsem se s ekologickými 
problémy při cestování ovzduší - silné astma

4 Patricie

Bc., Mgr. - ČZU 
(provozně-ekonomická 
fakulta, podnikání a 
administrativa) ano

příroda všude 
okolo, klid, 
dostupnost

sousedi - týrají zvířata, 
znečisťují vzduch 
spalováním PET lahví, 
není přímá linka do 
Prahy

návaznost na střední 
(obchodní akademie)

zahrada, 
zvířata

četba, 
starost o 
domácno
st ovzduší

rodina, zdraví, práce, 
kamarádi třídění

cestování 
autem, 
kupování 
dovezených 
potravin (jsou 
levnější)

ano (jezdí 
autem, ví o 
škodlivosti 
potravin) tisk, TV nedůvěra

nedostatečná 
informovanost o stavu 
ovzduší, radiaci, 
zlehčování závažnosti 
rizik změny klimatu nedobrý

spokojenost, ve srovnání 
s jinými zeměmi

rozdílné, někde pěkné, 
jinde odpadky, zápach

málo parků v 
praze, ovzduší, 
týrání zvířat

změna 
mikroklimatu, 
povodně změna klimatu

soused znečišťuje 
ovzduší, týrání zvýřat v 
sousedství, chalupa v 
oblasti, kde je radon

5 Marek

Mgr. - VŠE (fakulta 
mezinárodních vztahů - 
mezinárodní obchod) ano blízko zeleň vzhled budov zájem sport

sport, 
hudba, 
četba, TV

zdraví, štěstí, 
spokojenost, práce, 
rodina

chtěl by se 
odstěhovat z 
města, mít blíž do 
přírody

když zaujme 
něco

tisk, TV, 
knihy

často protichůdné 
informace nebo 
informace o manipulaci s 
daty, skeptický ke 
globálnímu oteplování

ne zase tak 
špatné - 
ovzduší 
horší zlepšení

mohlo být lepší, bude 
hůř (růst Číny a dalších 
rozvojových zemí), 
znečištění vod a 
ovzduší ubývá, ale je 
hodně co zlepšovat

ovzduší, 
doprava - 
emise, hustota

těžba nerostných 
surovin - narušení 
tvářnosti krajiny, 
znečištění vod

znečištění vod, ovzduší, ropné 
havárie, kácení pralesů

6 Pamela

Bc. VŠE (fakulta 
mezinárodních vztahů - 
cestovní ruch) ano byt, blízko park

hluk (vlak), psí 
exkrementy, nepořádek zájem

sport, 
vycházky do 
přírody četba odpady

šetrnost (voda, igelitové sáčky), 
třídění odpad

znečištění oceánů, průmyslové 
znečištění, změny počasí - 
globální oteplování

defoliace v Jizerských 
horách

7 Dušan

Bc. VŠE (fakulta 
mezinárodních vztahů - 
diplomacie), Mgr. 
Podnikohospodářská 
fakulta (finance a 
účetnictví) ano vlastní pokoj

hluk (kamiony, 
autobusy, rušení 
činností a spánku), 
prach, smog

rodiče ekonomové, 
schůdná varianta sport

divadlo, 
četba, 
kluby odpady

naplnit krátkodobé cíle 
(auto, škola, práce)

petice na protest proti dopravě, 
šetření energií, třídění

chtěl by bydlet v 
menším městě 
(kvůli životním 
nákladům, přírodě, 
čistotě) zvyk, od rodičů

o 
katastrofách, 
na doporuční 
od někoho škola, média

exaktnější výzkum, 
nemá informaci, jestli 
je změna klimatu reálná nedobrý mimo velká města dobrý spokojenost  

světelné 
znečištění, 
smog ozonová díra, klimatická změna

zvyk žít ve městě. Na 
problémy se soustředí, 
když jsou medializované

8 Jonáš

Bc. i Mgr. - VŠE 
(podnikohospodářská 
fakulta - podniková 
ekonomika a 
management) ano

dostupnost, 
společenské vyžití 
blízko, blízko park

nepořádek, psí 
exkrementy, 
neudržované domy

zájem, rodina, využití při 
podnikání sport

film, 
video obnovitelné zdroje energie rodina, práce

aktuální 
témata, v 
práci média

nejasnost, médií jde o 
senzaci

spokojenos
t

zlepšení, nejvíce 
poškozeno kvůli těžbě 
nerostných surovin

rozdílné, někde se 
snaží, jinde nedodržují 
dohody, rozvoj Číny, 
nerozvinuté státy v 
pořádku

vyčerpatelnost neobnovitelných 
zdrojů energie

9 Dalimil

Bc. i Mgr. VŠE  (fakulta 
mezinárodních vztahů - 
cestovní ruch, 
mezinárodní obchod) ano klid, blízko les parkování prestiž sport PC ekologická stopa

rodina, peníze, bezpečí, 
jistota

třídění, cestování, minimalizace 
tisku

chce se odstěhovat 
z Prahy - kvůli 
klidu, dopravě a 
bezpečí výchova

o akutálních 
tématech média

spokojenos
t

spokojenost (tam, kde 
se vyskytuji), až na 
okrajové oblasti dobrý 
stav zhoršuje se doprava

globální oteplování, jaderné 
havárie, přírodní katastrofy

10 Július

Mgr. -  JČÚ v 
Budějovicích 
(přírodovědecká 
fakulta, péče o žp), 
Mgr. - UK(FHS, SKE) ne blízko park hluk

zájem, záchranná 
varianta, rozšíření 
vzdělání, uplatnění

technologie, energetika, 
voda, ekologické stavby

zdraví blízkých, hmotné 
zajištění, svoboda, 
spokojenost, žp přispívá 
k celkové spokojenosti

šetrnost (voda, energie), preference 
českých potravin, výběr, odkud 
maso pochází cestování,

auto je 
pohodlnější, 
ekostopa u 
potravin - 
sleduje

ekostopa, doprava 
zbytečná, některé 
potraviny z 
velkochovů 
závadné

internet, tisk, 
když něco 
zaujme škola, média

spokojenos
t

jak kde (Slezsko šptané 
ovzduší), špatná 
doprava, snížily se emise 
síry planeta zdevastovaná

ovzduší, pálení 
pet-lahví doma, 
doprava

doprava, kyselé 
deště

závislost na tuhých palivech 
(zátěž žp), změny klimatu 
(paliva, zásahy do krajiny), 
odlesňování, eroze půdy

znečištěné ovzduší 
(prach, doprava)

11 Ester
Bc. - FSV (mezinárodní 
vztahy), Mgr. FHS (SKE) ano

blízko park i okraj 
prahy, dostupnost 
do centra, genius 
loci čtvrti

psí exkrementy, chybí 
zeleň v ulicích, blízkost 
Veletržní ulice (nutnost 
jí přecházet) uplatnění, zájem, smysl

turistika, 
procházky 
do přírody

četba, 
kultura energetika

partnerský vztah, rodina, 
žp, přátelé, příjemné 
prostředí, mír, zdraví

výběr výrobků (ekoznačení) a 
potravin, omezená konzumace 
masa, třídění, tisk na recyklovaný 
papír, 

do přírody z města, 
úvaha o 
odstěhování se z 
města

výchova (výlety s 
rodiči do přírody), 
žp je podmínka 
našeho života

internet, tisk, 
když něco 
zaujme

škola, práce, 
rodina, 
zpravodajství tragický

nic moc, snížení emisí 
síry bude se zhoršovat ovzduší doprava, hluk

12 Margita Mgr. - FHS (SKE) ano

hodně zeleně, 
dobrý vzduch, 
velký park vzhled budov u metra

zájem, praktické využití, 
možnost kombinace s 
dosavadním vzděláním, cestování

rodina, 
kultura

mořské ekosystémy, 
uvědomělá skromnost

cestování MHD, používání ekologicky 
šetrných prostředků, látkových plen, 
přesvědčování ostatních, omezená 
konzumace masa

výlety z města do 
přírody výchova, zdraví

Konference, 
diskuse škola, média jak kde

zlepšuje se, není tak 
šptané

někde jsou na tom 
velmi špatně (Afrika) ovzduší

sklatba lesních 
porostů ovzduší

13
Valentýn
a

Mgr. -  JČÚ v 
Budějovicích 
(přírodovědecká 
fakulta, péče o žp), 
Mgr. - UK(FHS, SKE) ne spěch zájem, půda

rodina, seberealizace, 
smysluplné zaměstnání

třídění, cestování, osvěta (předávání 
informací dál), nakupování lokálních 
potravin

potřeba něco 
změnit

internet, tisk, 
když něco 
zaujme škola, média horší není tak špatné rozdílné nedostatek zdrojů, konzum

všichni jsme součástí žp, 
osobně se mě to dotýká

14
Pravoslav
a

Mgr. - Přírodovědecká 
fakulta Masarykovy 
univerzity (zoologie), 
UK (FHS - SKE) ano blízko zeleň, řeka

panelák, sídliště - 
věžáky

zájem, rozšíření obzorů, 
praktičnost, uplatnění

zvířata, 
procházky, 
chata

hudba, 
četba ekologická stopa rodina, zázemí, příroda

třídění, šetření (voda, topení, 
energie, obaly), recyklování věcí, 
omezení spotřeby (oblečení), 
kupování lokálních potravin, dříve 
omezení konzumace masa,

chce žít na farmě - 
kvůli soběstačnosti 
a zvířatům, místní 
komunitě

nutnost, 
minimum, co 
člověk může 
udělat, zdravotní 
problémy kvůli 
životu ve městě protichůdné názory

voda (dostupnost, nakládání), 
změny klimatu

život ve městě, 
znečištěné ovzduší

15 Liliana

Bc. Masarykova 
univerzita 
(environmentální 
studia a sociální 
antropologie), Mgr. UK 
(FHS - SKE) ne

blízko centra i 
okraje města

bydlení u silnice, hluk z 
aut

rodina, zájem 
(environmentalistika a 
humanitní studia 
společně) výlety

četba, 
hudba ekologická výchova

vzdělávání, lokální potraviny, malá 
spotřeba, cestování, aktivismus rodina, škola

Ekolist, 
Sedmá 
generace škola

ovzduší 
špatné, 
jinak dobré

horší, v poslední době se 
zase zhoršuje (ovzduší, 
voda)

špatné, souvisí s 
klimatem (katastrofy)

hluk, hodně 
lidí, chaos

ovzduší 
(Ostravsko), 
znečištění vod, 
používání pesticidů změna klimatu, katastrofy

16 Matylda

Bc. – UK 
(Přírodovědecká fakulta 
- Ochrana žp, ekologie) ne

blízko parky a 
zeleň, čisté 
ovzduší, málo lidí, 
málo zastavěné

Vietnamci, bezdomovci, 
bezpečnost, ubývá 
zeleně, výstavba

rodina, zájem, znalost 
přírodních věd

příroda, 
skaut, 
turistika, 
lezení, 
běhání odpady, voda příroda

malá spotřeba, třídění, šetrnost, 
soběstačnost v přírodě, doprava - 
hromadná, malý byt, šíření osvěty 
(skaut), krmení zvířat v zimě

cestování na 
dovolené, 
topení černým 
uhlím 

výlety z města do 
přírody

výchova, chce 
zlepšit žp, lidi se 
nechovají šetrně

festivaly, 
ekofilmy, 
internet, 
časopisy rodina, škola

prostor pro 
zlepšení 
(parky, 
doprava) horší než v Praze

jak kde, v nevyspělých 
státech  nedodržování 
pravidel

zastavování území, 
změny pohlaví u 
ryb kvůli 
hormonům

růst populace, spotřeba, 
plýtvání, netřídění, vypouštění 
odpadu do přírody, používání 
polotovarů, kácení lesů, 
radioaktivní odpad

alergie, onemocnění 
dýchacích cest, povodně
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STRES zajímavé reakce, pocity starosti příčiny vnímaného ohrožení zmírňování rizika
příčiny strachu řešení enviro problémů

postoj k jednání / víra ve  vlastní účinnost

lokální regionální globální jednání ostatních

hlavní 
zdroje  
stresu životní lokální regionální globální

jednání 
ostatních optimismus pesimismus

Vilma

ovzduší; doprava (kvůli: zábor půdy, potíže pro chodce, 
hluk, emise); zbyte čná spotřeba (klimatizace v práci; 
osvě tlení v práci; tisk na papír; plýtvání vodou, vyhazování 
jídla), plýtvání - protože poškozují žp; poškozování cenných 
lokalit turisty kvůli  ekonomickému zisku; zne čišťování 
ovzduší domácími topeništi

vyžití úze mí (solární 
e lektrárny - kvůli  
záboru zemědělské 
půdy i  prostoru pro 
přírodu, estetické 
hledisko) plýtvání

práce, 
časový pres, 
neznámé 
životní 
situace práce

permanentně a tak intenzivně ne, ale často se zamýšlím, proč to tak je, 
bojovat za to ne

plane ta bude schopná 
fungovat, intenzivní 
využívání technologií, 
l idstvo pře žije

přelidně ní, přírodní katastrofy, 
epidemie - redukce populace , 
něco přiměje  l idstvo žít jinak

životní styl, hektické okolí, 
znečištěné  žp, rychlé tempo, 
práce

o své  blízké , dědičné 
choroby, budu muset 
užívat prášky, obava, 
je stli  budu schopná 
mít zdravé děti

v omeze né míře, svou spotřebou - na 
lokální úrovni

Mikuláš

odpad v přírodě , doprava, ovzduší, svoz tříděného odpadu 
jedním autem - pocit zmařeného úsil í, neznalost 
"odborníků"/ politiků

práce, 
časový pres práce

urbanizace , 
zastavování úze mí, 
živelné katastrofy 
(povodně), změny 
mikroklimatu korupce

elektronizace, 
robotizace , l idé  tu 
budou

materiální zajištění, 
práce , spokojený 
život

zněčištěné  ovzduší, potraviny, 
pasivní kouření, pohyb, cestování 
aute m, stres, uspěchaná doba, 
zodpovědnost

nezaměstnanost, 
zdraví

dopravu dát pod zem, hustější síť metra, zlepšit dostupnost 
HD, rozhodnutí ze shora, normy na základě expertního 
posouzení

je dinec ne, jen sdružení nebo kolektivní 
akce (pe tice, blokáda na šumavě )

Viktor vnitřní ovzduší -  klimatizace, nepříjemné pracovní prostředí práce práce úniky látek do vody

lidi nedávají 
pozor - úniky 
látek do vody když to vidí v médiích - obrazy uhynulých ryb pozitivní vývoj práce

žp v praze, ovzduší, ale te ď už na 
to nemyslí zdraví (má silné astma)

je dnotlivec sám o sobě  ne , jen jako 
součást politiky nebo jen neznatelně 
(vysadí strom v ulici). Když ne strhne  
masu, nemá vliv

Patricie

znečistěný vzduch kvůli  spalování PET lahví, kácení lesů, 
doprava (problém pro chodce), málo parků v Praze, 
nebezpečné parky, psí e xkrementy, odpadky, 
bezohlednost lidí, špatná péče  o zvířata, útoky bojových 
psů,

dovoz potravin (horší 
složení, používání 
chemikálií) ne dostatečná informovanost práce práce

složení potravin, 
radiace (Fukušima)

hrozba 
poškození žp 
nějakou zbraní

válka, 
te roristický 
útok když to není ve zprávách, nepřemýšlím o tom

lidi se budou o žp víc 
starat, budeme to 
muset ře šit

bude  to špatné  v sociální oblasti, 
zábor půdy je  velký

o budoucnost 
(spoření)

stres, strava, znečištěná voda, 
pohyb, válka, te roristický útok, 
radiace o zdraví rodiny omezení ze shora je dnotlivec sám o sobě  ne   

Mare k odpadky v přírodě, ničení 
katastrofy (ropné  
havárie)

lhostejnost turistů vůči přírodě, ne třídění, 
ne zodpovědnost znečišťovate lů (havárie)

práce, 
časový pres práce

člověk musí s těmi problémy ve městě počítat, když o tom čtu, přemýšlím o 
tom, jinak ne, do některých oblastí (poškozených tě žbou) necestuji, nevadí 
mi nijak moc žádný e klogický problém, člověk sám nic nezvládne , musel by 
investovat čas i peníze  a je otázka, jestli  by něco změnil (ani Greenpeace 
sami nic ne zvládnou, l íbilo by se  mi žít někde v přírodě, ale nejde to, ve  
mě stě  je práce; adaptace, aktuální medializace  působí, nevidí = netrápí, 
bezmocnost

země to lidem vrátí a uvědomí si, 
že se musí chovat jinak

žp (celkově: emise, znečištění), 
strava, civilizační choroby strava, sport zdraví  

sám s tím nic neudě lám, tak do toho 
neivestuju víc času, ale  podporuju 
ochranu žp

Pamela odpad v přírodě ,  chemizace půdy, znečištěné ovzduší

vyhořelé jaderné  
palivo, che mizace 
(pesticidy), urbanizace, 
zastavování půdy, ropné 
havárie

zne čištění 
oce ánů

lidé si ne umí vážit žp, znečišťují žp, plývání, 
obaly práce a škola

de foliace v 
Jizerských horách

o problémech žp vím, ale bezprostředně  se mě  ne týkají, když to vidím, tak mi 
to přijde strašný, ale ste jně  s tím nic neudělám. Když můžu a re cykluju, tak 
mám dojem, že tomu trochu pomůžu, defoliace v Jize rkách - necítím se tím 
ohrožená, ale působí mi to velký smutek. Mám obavy, ale snažím si to 
nepřipouštět

rozšíření zástavby a příroda bude 
vzácná nebo žádná, riziko pro 
l idstvo - konzum, jaderná energie, 
neudržitelnost peníze

civil izační choroby, stres, málo 
pohybu, nedostate k odpočinku, 
chemikálie  v potravinách, složení 
potravin

potraviny si  ne vybírám, důležitá 
je  cena

Dušan hluk, špína, odpadky, vypouštění škodlivin do moře ropné  havárie , pytláctví
vymírání 
druhů plýtvání

časový pres, 
nevím, 
neumím si 
poradit, 

hodně lidí 
pohromadě

hmatatelné problémy podporované daty. Skepse vůči problémům, které  
nejsou jednoznačné. nevím, jak proti tomu bojovat, ale pocit jsem měl velmi 
negativní. To je přirozené, když ti  tam dávají ty srdcervoucí záběry těch 
zvířátek na pláži. Štve mě to, ale neaktivizuje ho to. je mi to nepříjemné, ale  
necítím to jako ohrožení. omezená časová kapacita - jednoduché a časově 
nenáročné aktivity ano  (pe tice, diskuse, příspěvek na to, co ho štve - úklid)

člověk je  schopný 
přežít, je racionální a 
dokáže reprodukovat 
zdroje, nedokážu říct, v 
jaké m prostře dí, 
ne spěje k horšímu, ale 
jinému škola a majetek žádné žádné

informovanost, řeše ní na lokální úrovni, na globální úrovni se 
ne dá ovlivnit, ne nutit k participaci

je dinec může ve lmi mnoho změnit, ale  
na lokální úrovni, nemůže to oče kávat od 
ostatních

Jonáš odpadky v přírodě
plýtvání, zbytečné dojíždění autem - zahlcuje 
to dopravu, neopatrnost jako příčina havárií práce, škola

ovzduší ve 
městě

spousta věcí mimo moje  ovlivně ní, na globální a národní úrovni nic 
neudě lám, umělým vě cem se nevyhneš, jsou ve všem, stav je těžce 
změnitelný jiné zdroje  energie

za 1000 let už tady nebude me , 
zničíme se - válečné  konflikty i  žp

životní styl, život ve velkém 
městě, životní prostředí, 
znečištěné  ovzduší, složení 
potravin

strava (čerstvé potraviny, ovoce, 
zelenina) civilizační choroby

inovace, technologie (zdroje ene rgie), změna způsobu života 
- nepravděpodobné, ovlivnit skupinu, nastavit pravidla, 
spíše regulace shora, ne všichni změní své chování, 
informovanost

je dnotlivec ano, nezatěžovat zbytečně 
žp, 

Dalimil
odpadky tam, kde nemají být (u si lnice , v přírodě), 
spalování plastů, hluk, spěch lov ve lryb a delfínů

práce a 
škola, 
časový pres

populační 
vývoj, 
neznalost, 
kolik máme 
zdrojů, jakou 
kapacitu

málokdy myslím na to, že mě  ohrožuje znečištěné ovzduší, když se  dozvím, že 
vzrostla populace…znepokojuje mě  to, vnitře , nevím, jestli to ta planeta 
uživí, znečištěné ovzduší má minoritní vliv na zdraví člověka, elektřinu 
potřebujeme, nelze jinak

přelidně ní, nebudou zdroje 
potravy a vody

politický a 
demografický vývoj

práce, civil izační choroby, život v 
Praze - zne čištěné ovzduší, auta

MHD - informovanost, zdražení benzínu, dostupnost 
elektromobilů; používání přírodních zdrojů, ne vyžadovat 
ekonomický růst, státní regulace, osvěta u je dnotlivce  to začíná

Július ovzduší (smog, prach)

hnojení, eutrofizace, 
degradace půdy, špatná 
regulace řek a potoků, 
katastrofy (ropné  
havárie)

závislost na tuhých palivech, hledí se jen na 
ekonomický růst, ne  na žp (staré eko zátě že);  
ekonomické zájmy zemí a korporací, kte ré 
zapříčinily to, že nebyla potřeba inovatitních 
přístupů

osobní 
záležitosti

nedě lá se, co 
by mělo; 
bezmoc

s dopravou v praze, s tim se  člověk musí smířit; nejsem v pozici, kde bych s 
tím mohl něco dělat, ale  ne jsem pasivní, mohl bych být aktivně jší; čím 
vzdále nější téma, tím méně můžu dělat; je mi to l íto, ale když se mě  přímo 
netýká, tolik to neřeším,

blíží konec, je  tu civilizační 
uvě domění potřeby změ ny, ale  
příl iš pomalé. Riziko je i válka 
nebo globální katastrofa 
(e xtratere strický původ) obživa

maso z velkochovů (atb. -  
závadnost); škodlivé látky v 
ovzduší, potravinách

vyhýbání se  rizikům (nejíst 
závadné potraviny, vodu, fyzická 
aktivita ve znečištěném 
ovzduší), snaha je předpokládat 

lokálně  jednotlivec v omeze né míře, regionálně sdružení, 
vláda a globálně se nedá dělat nic (různorodost zájmů, snahy 
naráží na odpor jiných států); státní regulace ano

člově k nezmůže nic, jen malé  věci na 
lokální úrovni, jen pro vlastní dobrý 
pocit, protože většina ostatních nic 
neudělají; šance jen v případě hromadné  
akce (pe tice, revolta)

Ester
doprava (omezení pohybu, ohrožení bezpečnosti, 
znečištění ovzduší)

změna 
klimatu

ignorace problémů, odsouvání a bagatelizace; 
upřednostňování automobilové dopravy; klišé , 
ne uvědomování si  významu divočiny (Šumava - 
ne ní to mrtvý les) nadnárodní korporace brání 
zele ným technologiím

práce, 
časový pres

zdraví, 
nemožnost se 
vyhnout 
problémům žp

hluk, prach z 
dopravy

problémy, 
které  ne jsou v 
si lách 
jednotlivce 
ře šit

změna klimatu ne ní bezprostřední ani lokální, je horší, štve mě to a bojim se  
toho; angažovaná v boji  proti změně klimatu, ochota podpořit iniciativu proti 
dopravě v Praze, nemá kapacitu se věnovat úplně vše mu; angažovanost v 
boji proti klimatické změně

klesne populace kvůli bojům o 
zdroje, pandémii, tímto 
způsobe m se vyvíjet nemůžeme vztahy, zdraví

stres, složení potravin, ovzduší, 
prostředí města, změna klimatu, 
nedostatek potravin, přírodní 
katastrofy, civil izační chorby 
(alergie , rakovina)

životospráva (biopotraviny, 
pohyb, zdravé potraviny, úvaha 
o odstěhování se z města

ekologické chování jednotlivců (skromnost, menší 
materiálová a e nrgo. Náročnost, méně odpadů) a 
technologický pokrok (nové zdroje  e nergie  a surovin, změna 
klimatu, odpady, volný trh s mírnýma re gulace ma, citl ivé 
zásahy, dobrá legislativa, stimuly a podněty spíše jednání l idí nás může zachránit

Margita ovzduší, doprava

změny možských 
e kosystémů, degradace  
půdy, zastavování 
území, závislost na 
produkci ze zahraničí, 

změna 
klimatu

sociální ne rovnost (bohatý Sever x chudý Jih - 
spokojený život na úkor jiných)

domácnost, 
rodina

domácnost, 
rodina

nedostatek 
prostoru, 
doprava 
(emise) přelidně ní

hluk mi nevadí, na te n jsem zvyklá; uvažuju nad tím a když to vidím v tele vizi, 
děsí mě to

věřím v l idi, existují 
l idé, kteří se  o žp 
zajímají, v ČR došlo ke 
zlepšení žp zdraví

ovzduší, složení potravin, voda, 
stres, civilizační choroby

výběr potravin (původ, složení), 
vaření čerstvých potravin, únik z 
Prahy (výlety) potřeba vládních zásahů i  individuálního jednání

prostřednictvím osvěty, vlastní příklad, 
diskuse

Valentýna

zástavba, zábor půdy, 
kauza "Šumava" (vztah k 
Šumavě, není už moc o 
žp, ale o politice), GMO

ne váží si  žp, neuvě domování škodlivého 
chování, pře dnost peníze  a ne žp, l idé, mohou 
mít moc a mohou škodit žp

nedostate k / 
distribuce 
potravin

klie ntelismus, 
protizákonné  
jednání 
vysokých 
činitelů, 
nedůvěra lidí v 
ochranu žp když mám hodinu ne bo si přečtu ně jaký článek, myslím na to i potom

nezastavíme růst, dojde ke 
kolapsu. Jediná záchrana je 
expanze  na jiné planety

budoucnost, 
neřešitelnost GMO, ovzduší, polutanty o děti  

ideální, kdyby se l idi přizpůsobili , třeba regulace, ale 
rozumně , začít u sebe (spotřeba, výbě r)

omeze né možnosti pro jednotlivce, začít 
musí ale u sebe

Pravoslava psí e xtrementy, světelné znečištění, odpadky na ulici kauzy (Šumava)

ne vytříděný odpad mezi tříděným, vyjadřování 
politiků k věcem, kterým nerozumí, 
ne respektují názor odborníků

osobní, 
finanční 
potíže, 
mě sto

ce stování v 
Praze

hustota lidí, 
vzduch, 
doprava

už jsem si zvykla, rozhodla se  ne stresovat;velký věci neřeším, člověk je 
neovlivní, rozhodla jse m se  tím nezabývat, radši se nad tím nezamýšlím

za 1000 let tady ne budem, příroda 
si s námi poradí (záplavy, ne moci)

stres, vzduch, prostředí, životní 
styl, toxiny, che mikálie v 
potravinách, pohyb, 
e lektromagne tické  záře ní

zjišťování složení výrobků, volba 
potravin, kosmetiky

ne zsikovky, hlavně člověk sám - volba, jednání, 
soběstačnost, na lokální úrovni; omezení - příkazy s hora 
(emise), me dializace, nelze nic nakazovat, informace re álnější na individuální úrovni

Liliana hluk

plýtvání, konzum, negativní pohled na 
ochranáře, ne odbornost, e konomický tlak - 
upřednostňování před přírodou

cestování, 
vztah nemám až takovej vliv, přestala jsem se tím jakoby trápit neudržitelnost, snižování úrovně uplatnění, žp, ovzduší, lokální biopotraviny budoucnost

ekologická výchova, l imity, řešení na lokální úrovni, státní 
regulace ne, stát slabší než korporace

individuální chování je důležité, ale že to 
nespasí, chyba je v tom systému; začíná 
se o žp hodně mluvit, když je těch lidí 
hodně, že se může změnit nějaký klima 
ve spole čnosti

Matylda

kouření, doprava (hluk, ovzduší, ome zení chůze, nebezpečí 
pro cyklisty); ne dostatek odpadkových košů (nepořádek); 
skládky; ne bezpe čný odpad (injekční stříkačky), obaly

zastavování úze mí 
(přírody), mizení 
tradičního způsobu 
života (zemědělství, 
chov) chování k cyklistům, konzum, mamon

časový pres, 
škola škola katastrofy

korupce, 
studenti 
ekologie be z 
zájmu o žp

ste jně  s tím nic neudělám, tak je  zbytečné  nad tím přemýšlet, stresuje mě, 
když slyšim, co se děje  tak ve  světě

lidi si  uvědomí, že se 
musí chovat jinak

dostudovat, být 
šťastná

pasivní kouření, ovzduší, 
genetické dispozice, úraz, 
nehoda, znečištěná voda 
(koupání)

zdravá strava, sport, pobyt v 
přírodě

o děti (odcizení 
přírodě), konzum, 
zdraví, jištění při lezení

více třídit, kontroly zacházení s odpadem, nelze moc nařídit, 
musí si  to uvě domit, omezení výstavby v cených lokalitách, 
omezení dopravy, doprava pod zemí, obnovitelné zdroje 
energie, zvýšení ceny za elektřinu, hlavně še tření, změna 
chování na základě  dobré ho příkladu

hlavně  spotřeba a chování jednotlivce, 
zamyslet nad sebou

Příčiny rozmrzelosti STRESORY pohled na budoucnost

 

 

 
 


