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ABSTRACT 

 
The study reported in this paper was undertaken during autumn  2007 to assess the 

status of environmental education and awareness of eight-formers living in chosen localities of a 

different population range. The main objectives of the study were to determine the depth of 

pupils' knowledge and awareness of environmental issues and problems and their attitude to the 

environment.  Is there a certain homogeneity of environmental awareness and attitudes among 

most schoolchildren at village, town and the capital? To test the veracity or otherwise of this 

widely held assumption. The study comprised a detailed questionnaire of a sample of  324 

schoolchildren. The study was designed to assess the general characteristics, environmental 

knowledge, and behavioural pattern of the sample.  

The research finding in the study indicated that positons of pupils result mainly from 

all-society views and less reverberate thein own experiences. Informants cann`t context  

aglomerated enviromental problems with the others global ones yet and they perceive them 

separately. Only few informats are able to answer what a global problem means. Also a few of 

them can concretely enumerace just one of the global problems. Lesser of them have awareness 

of a sustainable growth. Absolute majority of them identify thein selfs with responsibility of the 

nature protection, but their proklamations don`t correspond with their praktice habits. The study 

indicated that children have low levels of environmental knowledge though. Just a half of the 

sample can explain term „environmental science“, only a fifth can differentiate between 

renewable and unrenewable ressources. Sorting of waste ist the most widespread and the most 

important working pursuit by children, though they cann`t always tell the right container from. In 

my opinion this statement of fact was caused by deficiency of environmental knowledge, even a 

basic one, and as much of deficiency of a real expierence in nature.   

Very low influence of formal education programes, whether school or extracurricular, 

was declared by informants. The only question is whether it is actually missing or it`s just 

unapperceived. If they admit some influence, they mention family as the most frequently.  

Differences of environmenatal knowledge and behavior between children from localities of a 

different population range was also discovered. Eight-formers living in country-side seem to be 

less interested in global enviromental problems but on the other hand they seem to be more 

active in practical working, expect sorting waste. A different population range of childrens place 

of residence shares significant but not decisive part of their environmenatal knowledge and 

behavior. 
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1. ÚVOD 

 

Současný městský člověk žije ve světě, kde 63 % svého času tráví v bytě, 28 % 

zaměstnáním v místnosti, 2 % pobytem v jiných místnostech, 6 % svého času stráví v 

dopravních prostředcích a jen 2 % času venku (Strejčková, 1998). 

Na základě uvedených čísel bychom mohli nabýt dojmu, že dnešní člověk 

nepotřebuje svůj čas trávit v přírodě (přírodou je v tomto smyslu míněna ta část krajiny, jež 

nebyla lidskou činnosti zcela pozměněna). Většinu času dnešní lidé prožívají bez přímého 

kontaktu s prostředím zajišťujícím jejich biologické přežití. Jejich prostředím jsou byty a 

ulice. Navíc pokud pobývají v přírodě, děje se tak často v jejich volném čase, přírodu pak 

chápou jako prostor určený k uspokojení jejich rekreačních a sportovních potřeb. Jaký vztah 

mají k přírodě a jakým způsobem se v ní pohybují? Chápou dnešní lidé, jakým způsobem 

probíhají přírodní děje a dokáží odhadnout následky svého jednání? Návštěva krajiny 

s extrémními klimatickými a geomorfologickými podmínkami, kde jsou ekosystémy velmi 

křehké, naznačí, že mnozí nikoliv. Mohou však 2 % času tráveného v přírodě stačit k 

vytvoření citového vztahu a odpovědnosti k přírodě? Navíc prostoru pro přímý kontakt s 

přírodou stále ubývá a to hlavně v bezprostředním okolí velkých měst. Všechny tyto 

skutečnosti mají přímý vliv na ekologické vědomí a cítění dětí, budoucích občanů. Jaké je 

toto vědomí a cítění u dětí v České republice? A jak se liší vztah k přírodě u dětí z velkých 

měst a z malých měst?  

Přímý pobyt v přírodě však není jediný způsob, jakým vstupuje člověk v interakci 

s přírodou. Jak již bylo uvedeno, dnešní lidé tam tráví poměrně málo času. Důležitou 

součástí vztahu člověka s přírodou je jeho chování v umělém přírodním prostředí. Aktuální 

je dnes třídění odpadů, úspora energií, materiálů a vody. Mluví se dnes často o podílu 

činnosti člověka na klimatických změnách. Jak se chovají dnešní žáci 8.tříd jako 

spotřebitelé, kteří se denně rozhodují, co budou konzumovat, kolik energie spotřebují, jak 

naloží s odpadem, ať už sami nebo prostřednictvím rodičů, kteří na ně mají nemalý vliv? Ne 

nadarmo je reklama cílená spíše na děti, než na jejich rodiče. Jsou schopni převzít část 

odpovědnosti na udržení kvalitních podmínek pro život? Existuje rozdíl mezi dětmi z různě 

velkých obcí? Kdo nejvíc ovlivňuje jejich každodenní spotřebitelské zvyky? Rodiče, škola, 

média? 
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Ovšem mladý člověk není jen konzument, je také budoucím občanem, který bude mít 

možnost, zůstane-li politická situace příznivá, ovlivňovat dění ve svém státě i na celém 

světě. Bude pro ně vhození lístku s anonymním seznamem profesionálních politiků jejich 

jediným podílem na veřejném životě, nebo je zde naděje, že dokáží ovlivňovat dění i cestou 

občanské angažovanosti? Jak vnímají globální problémy a jsou schopni zpracovat přemíru 

informací, nebo je jen slepě přijímají případně zcela ignorují. Hrají v tom nějakou roli 

ekologická centra a výuka ve školách? 

Najít alespoň částečné odpovědi na všechny výše položené otázky se stalo cílem této 

práce, která se zabývá průzkumem environmentální gramotnosti žáků 8. tříd ZŠ a 

odpovídajících ročníků SŠ v těchto třech základních lokalitách: 

1) Hlavní město Praha, která zde reprezentuje rozlehlou, anonymní metropoli, jež však 

vzhledem ke své unikátní poloze nabízí stále mnoho příležitostí pro setkání s přírodou.  2) 

České Budějovice, krajská metropole stále přírodně atraktivních jižních Čech s 12x menším 

počtem obyvatel.  

3) Dvě menší obce - Jílové u Prahy a Ševětín. Jílové u Prahy reprezentuje přechod mezi 

vesnicí a malým městem, navíc na samé hranici suburbanizovaného okolí Prahy. Ševětín pak 

typickou vesnici.  

 Ačkoli si záběr respondentů zdaleka nemůže nárokovat úplné pokrytí populace 

českých dětí, podle velikosti obce je poměrně široký, od obyvatel velkoměsta až po žáky 

dojíždějící z nejmenších vesnic do Ševětína.  

Přestože vymezení pojmu ekogramotnost (též ekologická gramotnost, 

environmentální gramotnost, anglicky: environmetal literacy) bývají různá, většinou zahrnují 

přesvědčení, že environmentálně gramotný člověk „kombinuje znalost s hodnotami, které jej 

motivují k akci“ (Morrone, Mancl, Carr, cit. v Činčera 2007, s. 102).  

Pomocí dotazníku jsem se pokusila odhalit současnou úroveň znalostí, dovedností a 

postojů současných 13-14letých dětí v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Ke 

splnění tohoto cíle bylo nutné si ujasnit základní pojmy souvisejí s environmentální 

výchovou a zodpovědět nejdůležitější teoretické otázky. Celá práce se tak skládá ze dvou 

zásadních částí – z teoretické a z praktické.  

Teoretická část je zaměřena na 4 základní témata, která jsou východiskem pro část 

praktickou. Základním cílem této teoretické části práce tak bylo odpovědět na tyto otázky: 
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- Co je to ekologická/environmentální výchova? 

- Jaké je postavení environmentální výchovy v České republice? Kde všude se s ní můžeme 

setkat? 

- Má či nemá smysl vyučovat environmentální výchovu? Patří tato výchova i do výuky 

zeměpisu? 

Tyto otázky jsem řešila na základě rozboru publikované literatury. Vycházela jsem 

především z prací našich předních ekopedagogů, které shrnují jejich poznatky a dlouhodobé, 

obvykle celoživotní zkušenosti.  

V první kapitole teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy, jež se týkají 

environmentálního vzdělávání a potažmo tedy i environmentální gramotnosti. O postavení 

environmentální výchovy v minulosti a v současnosti pojednává druhá kapitola teoretické 

části. Ta dále pojednává o významu a nejdůležitějších cílech environmentální výchovy pro 

společnost, tedy o tom, proč je tato forma výchovy a vzdělání tak důležitá. Protože studuji 

učitelství geografie, věnuje se druhá kapitola teoretické části také postavení environmentální 

výchovy ve výuce zeměpisu. Geografické vzdělání, jež by neobsahovalo environmentální 

rozměr by, jak se domnívám, nebylo úplné.  

Třetí kapitola teoretické části se zabývá rozborem postavení environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v České Republice a to jak na státní, tak i na regionální 

(školní) úrovni. Do české vzdělávací soustavy se v současnosti zavádí nový systém 

kurikulárních dokumentů pro vzdělávání a v rámci něho i tzv. průřezová témata. Jedním z 

nich je právě environmentální výchova. Odpovědět na to, proč je dnes již snad všeobecně 

tato výchova považována za nezbytnou a jakým způsobem by měla být dětem podávána, je 

jedním z cílů této práce.  

Poslední, čtvrtá kapitola teoretické části se věnuje mimoškolním organizacím, které 

se také věnují environmentální výchově. Environmentální výchova se postupně stává 

součástí nejen všech stupňů vzdělání, ale rozšiřuje se i počet institucí, které se na realizaci 

environmentální výchovy přímo zaměřují. Jsou tyto instituce důležitou složkou v 

environmentálním vzdělávání a výchově dětí nebo to jsou pouze okrajové organizace, které 

nemají větší dopad?  

Po této teoretické části, jež je založena především na rozboru dostupné literatury a 

ostatních zdrojů věnujících se environmentální výchově a vzdělání následuje zásadní část 
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této práce a to praktická část. Ta podrobně shrnuje a komentuje výsledky dotazníkového 

šetření, které jsem provedla u žáků 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků SŠ. Toto šetření se 

pokusilo odhalit stav jejich environmentální gramotnosti a to nejen v rovině znalostí, ale i 

dovedností a postojů. Dále se pokusilo zjistit, zda lze nalézt rozdíly v environmentální 

gramotnosti mezi třemi zkoumanými lokalitami výrazně se lišícími velikostí počtu obyvatel - 

Praha, České Budějovice a dvě menší obce - Jílové u Prahy a Ševětín. Zajímalo mě tedy, 

jaký vliv má na děti a jejich environmentální gramotnost prostředí, v němž vyrůstají.  
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2. VYMEZENÍ KLÍČOVÝCH POJMŮ 

 

2.1 Výchova a vzdělání (vzdělávání) 

 

Výchova existuje od vzniku společnosti jako jev objektivně nutný. Přestože se 

měnily její cíle, podmínky i prostředky a výchova nabývala v průběhu lidských dějin 

nejrůznějších – často i velmi kontrastních – podob, zůstává v jistém slova smyslu jevem 

věčným (Janiš, Kraus, Vacek 2005, s. 19). Je proto nutno si tento pojem blíže specifikovat.  

Pojem výchova jako základní pedagogická kategorie byl a je chápán různě různými 

autory. Tato různá pojetí výchovy byla ovlivněna sociokulturními podmínkami, odlišnými 

koncepcemi pojetí člověka, akcentací jednotlivých stránek výchovného procesu. Průcha 

(2000, s. 15) říká, že výchova je „proces záměrného působení na osobnost jedince s cílem 

dosáhnout změn v různých složkách osobnosti“. Cipro (1996, s. 45) pak zdůrazňuje, že 

výchova je „životní funkcí společnosti právě tak, jako pro jednotlivý organismus je jeho 

nezbytnou funkcí např. dýchání“. 

V uvádění formulací poukazujících na jednotlivé znaky výchovy by bylo možno 

pokračovat. Vedle pojmu výchova se užívá také pojem výchova „v širším smyslu“ a výchova 

„v užším smyslu“.  

Výchova v širším smyslu (obecném) bývá vykládána jako: 

- „záměrné působení na rozvoj osobnosti“ (Jůva a Jůva 1994, s. 27) 

- „záměrné, soustavné a organizované působení na člověka“ (Pařízek, cit. v Jůva, V.  

1994, str. 21) 

- „působení televize, filmu, divadla, přírodního a sociálního prostředí apod.“ 

(Vorlíček 1994, s. 11) atd. 

Výchovou v užším významu se rozumí: 

- „mravní, estetická a tělesná výchova, jindy jen mravní. Jde tedy o pojem, který není 

jednoznačný“ (Vorlíček, 1994, s. 16-17)  

- „speciální oblast výchovného působení (např. výchova mimo vyučování) nebo 

působení zaměřené převážně na určitou stránku osobnosti vychovávaného (např. 

citovou, volní nebo rozumovou) nebo rozvíjející např. tělesnou, estetickou a 

nejčastěji mravní složku člověka a nebo se vztahuje pouze k výchovné práci určité – 
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nějakým způsobem blíže definované – skupiny vychovatelů“ (Janiš, Kraus, Vacek 

2005, s. 20-21) 

Shrneme-li, pak výchova v užším smyslu je vždy ve vztahu k výchově v širším 

významu částečná, speciálněji zaměřená, je její podmnožinou. Naopak výchova v širším 

smyslu představuje záměrné působení ve všech oblastech výchovy, na celou osobnost 

vychovávaného a týká se činnosti všech, kteří vychovávají (Janiš, Kraus, Vacek 2005, s. 21). 

Pojem výchova je v pedagogice používán ve spojení s pojmem vzdělání. Na jedné 

straně se obecně přijímá, že výchova a vzdělávání jsou úzce propojené jevy, na druhé straně 

se rozeznává, že vzdělávání představuje něco specifického, co se nekryje s pojmem výchova. 

Terminologické problémy se navíc ještě komplikují rozdílností českých pojmů "vzdělání", 

což chápeme jako produkt procesu a "vzdělávání" chápané jako sám proces. Pojem 

vzdělávání se tedy obecně v pedagogické terminologii chápe jako „proces záměrného a 

organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů aj., typicky realizovaný 

prostřednictvím školního vyučování“ (Průcha 2000, s. 15). Vzdělání se pak může vysvětlovat 

jako „výsledek nebo konečný efekt procesu získávání vědomostí, intelektových schopností a 

praktických dovedností, rozvoje rozumové stránky osobnosti, jejího myšlení a paměti“ 

(Grecmanová, Holoušková, Urbanovská s. 65). 

Teoretici pedagogiky se zde střetávají s velkým problémem - zatímco pro účely 

teoretického výkladu lze „výchovu“ a „vzdělávání“ oddělit (čímž ale vzniká nesprávný, leč 

stále se udržující dojem, že např. učitel při své činnosti ve třídě někdy vychovává a jindy 

vzdělává své žáky), v praxi je to zcela nemyslitelné. Zřetelně se to projevuje ve školním 

vyučování - každý učitel při výkonu své profese zároveň vzdělává a zároveň vychovává. 

Mnozí autoři proto pojímají výchovu v užším slovy smyslu také jako vzdělávání. 

Terminologicky se to odráží v tom, že se v tradiční české pedagogice uplatňují termíny jako 

„výchovně-vzdělávací proces“, „výchovně-vzdělávací systém“ aj. (Průcha 2000, 2002). 

Záměrem je zdůraznit komplexnost, tj. působení na celou osobnost vychovávaného. 

Pro účely této práce jsem se rozhodla užívat pojmu ekologická/environmentální 

výchova. Pojem  výchova je v pedagogické praxi často chápán jako pojem obecnější a 

významově širší než vzdělání. Zatímco výchovou rozumíme mj. osvojování existujících a 

kýžených sociálních norem (vlastními zkušenostmi, nápodobou), těžiště pojmu „vzdělávání“ 

spočívá spíše v procesu získávání a upevňování znalostí, dovedností, návyků i postojů 
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(Máchal 2000). Vycházím i ze skutečnosti, že pojmy ekologická/environmentální výchova 

jsou zažitější než ekologické/environmentální vzdělání, ačkoliv souhlasím, že celý proces je, 

pro přesnější vyjádření, vhodnější nazývat jako výchovně-vzdělávací.   

 

2.2 Ekologická a environmentální výchova 

 

V současné době je v oblasti ekologické a environmentální výchovy používáno 

mnoho pojmů, které jsou různými autory vnímány často velmi odlišně. Problematika pojmů 

je doposud neustálená a je předmětem diskusí. Jejich používání se rozchází v různých 

oblastech, dokumentaci i pedagogické literatuře. Právě proto považuji za důležité se o těchto 

terminologických rozdílnostech zmínit. 

Zřejmě největším úskalím jsou samotné pojmy ekologická a environmentální 

výchova. Někteří autoři upřednostňují název ekologická výchova jako srozumitelnější a 

výstižnější, někteří mezi oběma pojmy dělají rovnítko, jiní jej chápou jako užší označení 

environmentální výchovy, zaměřené na přírodu. Je tedy mezi nimi nějaký rozdíl nebo je 

možno přiřadit mezi tyto dva pojmy rovnítko? Pro větší pochopení je nutno se blíže podívat 

na to, co vůbec ekologická a environmentální výchova je.  

 

2.2.1 Ekologická výchova  

 

Za východisko k pochopení úkolů ekologické výchovy považuji za nezbytné vymezit 

předmět zkoumání ekologie jako vědy. Pojem ekologie definuje Máchal (2000, s. 12) jako 

„vědní obor zabývající se vzájemnými vztahy mezi organismy a jejich prostředím“. Současně 

však uvádí, ze pojmy ekologie, ekologický, ekolog je možné užívat i v širším slova smyslu, 

nejen tedy v přímé souvislosti s ekologií jako vědní disciplínou, ale ve významu „týkající se 

životního prostředí“, tzn. „životněprostřeďový“ čili prakticky totéž co „environmentální“ (z 

anglického výrazu „environmental“). Adjektivum „ekologický“ v běžné mluvě mnohdy 

znamená „příznivý pro životní prostředí“. Pojmem životní prostředí rozumíme „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“ (Máchal 2000, s. 12).  
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Stejně tak Ivan Rynda (1996, s. 24) píše, že slova „ekologie“, „ekologický“ jsou 

v současné době používána velmi často a to v nejrůznějších spojeních. Veřejnost nahlíží, jak 

upozorňuje, na jejich obsah přinejmenším třemi různými způsoby: 

1) „ekologické“ jako to, co je nějak vztažené k ekologii jako vědě (např. „ekologická 

literatura“) 

2) často se „ekologickým“ míní „životně prostřeďový“ (neboli environmentální) 

3) „ekologické“ je vnímáno jako to potřebné, správné pro přírodu, přírodu respektující, 

chránící. 

Sám termín ekologická výchova se u nás používá od poloviny osmdesátých let 

(Máchal 1996) jednak jako nepřesný překlad anglického pojmu „environmental education“, 

jednak jako jednodušší, přitom obsahově širší termín než víceslovná vyjádření používaná 

dříve. Z výše uvedeného vyplývá, že stejně tak i na pojem „ekologická výchova“ můžeme 

vždy nahlížet z různých úhlů pohledu. I zde existuje několikeré pojetí obdobné tomu, jaké 

bylo uvedeno v předcházejících řádkách. Kulich (2002) rozlišuje v pojetí ekologické 

výchovy mezi: 

1) výukou ekologie (= biologické disciplíny - tedy součástí výuky biologie) 

2) naukou o životním prostředí - environmentalistikou (tedy výukou interdisciplinárního 

oboru zaměřeného na životní prostředí) 

3) ekologickou výchovou (tedy celkovou kultivací odpovědného vztahu člověka vůči přírodě 

i společnosti, resp. inovací celého systému výchovy a vzdělávání o tento aspekt).  

Celkově existuje mnoho definic ekologické výchovy a samotné chápání a 

vymezování pojmu ekologická výchova je velmi různorodé. Ve způsobech rozumění tomuto 

pojmu se však dají vysledovat dvě základní tendence rozlišené důrazem na jedno z obou slov 

pojmu ekologická výchova. „Je-li položen důraz na slovo výchova, pak se ekologickou 

výchovou nejobecněji rozumí působení ke změně myšlení, hodnotové orientace a chování 

jednotlivců i skupin společnosti vedoucí k odpovědnému vztahu k přírodě a šetrnějšímu 

nakládání s přírodními zdroji. Je-li kladen větší důraz na slovo ekologická, je ekologickou 

výchovou rozuměna teoretická nebo i praktická výuka biologických disciplín a šíření znalostí 

z této oblasti přírodních věd. Většina rozšířených představ a užívaných definic se pohybuje v 

poli mezi těmito dvěma krajnostmi“ (Dejmal, cit. v Máchal A. 2000). 
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Sousloví „ekologická výchova“ se stalo součástí oficiálních názvů a označení. 

Termín ekologická výchova je použit například v zákoně č. 114/1992Sb., tradičně se 

objevuje i v názvech specializovaných pracovišť – střediska ekologické výchovy, Katedra 

biologie a ekologické výchovy na Pedagogické fakultě UK aj. 

 

2.2.2 Environmentální výchova 

 

V současné době dochází k odklonu od termínu „ekologická výchova“ ve prospěch 

pojmu „environmentální výchova“, který je uplatněn např. ve Státním programu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z roku 2001. 

Environmentální výchova zdůrazňuje zaměření na celé, tedy přírodní i umělé životní 

prostředí člověka (Kulich 2002). Činčera (2001) uvádí, že environmentální výchova je 

chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním prostředím. Má svoje aspekty 

společenskovědní, technické, ekonomické, atd. Není tak zcela totožná s výchovou 

ekologickou, jejímž cílem je naučit se chápat vztahy v ekosystému (blíže viz 

http://web.sks.cz/users/cn/zp/vychova.shtml).  

Nejčastěji se pojmu environmentální výchova používá především jako pojmu širšího 

a obecnějšího významu, nadřazeného dosud užívaným termínům ekologická výchova, 

výchova k ochraně životního prostředí, výchova k ochraně přírody apod. V souladu s mnoha 

autory jsem také došla k závěru, že v i v mém pojetí environmentální výchova stojí výše než 

ekologická výchova. Zatímco ekologická výchova zkoumá vztahy prostředí a organismů, 

živou a neživou složku, environmentální výchova zahrnuje veškerou ochranu životního 

prostředí člověka. Patří sem nejen příroda jako taková, ale i ekonomický, technický a hlavně 

sociální aspekt života na zemi. Termín environmentální výchova je též přesnější a 

odpovídající mezinárodně používanému termínu „environmental education“. 

Ekologická i environmentální výchova jsou zkracovány začátečními písmeny EV. 

Právě tato zkratka, stejná pro obě výchovy, tak často pomáhá přejít přes terminologická 

úskalí, protože pod ní si můžeme vždy představit jak výchovu ekologickou, tak 

environmentální. Souhlasím s Máchalem (2000), že nemá smysl zabývat se dlouze 

názvoslovnými spory i z toho důvodu, že se do popředí postupně dostávají pojmy „výchova 

pro udržitelný rozvoj“, resp. „výchova k udržitelnému životu“, které mnohem lépe vystihují 
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souvztažnosti mezi ekologickým, sociálním i ekonomickým zřetelem ekopedagogického 

úsilí. Pro účely ekopedagogické praxe ve školách a střediscích ekologické výchovy je proto 

možné považovat pojmy „ekologická výchova“ a „environmentální výchova“ za rovnocenné.  

Ve své práci tyto pojmy používám v souladu s jejich užitím v uvedené literatuře.  

 

2.2.3 Environmentální gramotnost 

  

 Pojem „environmentální gramotnost“ (environmental literacy) či zkráceně 

„ekogramotnost“ se poprvé objevil v roce 1968. Tzv. „environmentální gramotnost“ 

znamená základní porozumění systémům přírodního světa, vztahům a interakcím mezi 

živým a neživým prostředím, a dále schopnost citlivě zacházet s problémy, které zahrnují 

vědecké důkazy i neurčitost a vyžadují ekonomický, estetický a etický přístup (The 

Environmental Literacy Council, 2005).   

 Environmentální gramotnost je tak zpravidla definována jako vymezení určitých 

okruhů znalostí, hodnot, modelových postojů a dovedností (Činčera, Štěpánek 2007). Netýká 

se vytváření jednotlivých poznatků, ale zahrnuje celý komplex vědění. Nejde už o pouhý 

soubor poznaných skutečností, mísí se do něj i představy dovednosti, správného chování, 

umění naslouchat atd. (Lyotard, J. F., 1993).  

 

2.3 (Trvale) Udržitelný rozvoj; výchova pro udržitelný rozvoj 

 

Ekologické vzdělání a výchova patří v dnešním světě k určitým prioritám. Je to 

proces, který je považován za významný prostředek a průvodní jev tzv. udržitelného rozvoje 

(Lišková 1998, s. 145). Odpověď na otázku, co je udržitelný rozvoj, není jednoduchá. 

Existuje mnoho definic a na mezinárodní úrovni se k udržitelnému rozvoji vede mnoho 

diskusí a jednání. Koncept trvale udržitelného rozvoje vychází z definice Komise OSN pro 

životní prostředí a rozvoj nazvané „Naše společná budoucnost“ z roku 1987: „Trvale 

udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by 

oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“ (Naše společná 

budoucnost 1987, cit. v Rynda 2000, s. 10) 
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Ve výsledné zprávě této komise, jak dále upozorňuje Rynda (2002, s. 37), se tak 

poprvé objevuje sousloví „trvale udržitelný rozvoj“ jako systematicky užívaný pojem pro 

komplexní soubor strategií řešících základní problémy lidského společenství v planetárním 

až po lokální měřítka s podmínkou uchování přijatelného životního prostředí a přírody jako 

takové. Formulování předpokladů a praktických opatření k trvalé udržitelnosti existence 

člověka na planetě v závislosti na stavu přírody a životního prostředí představuje velmi 

dynamický a dlouhodobý celosvětový proces. 

Všeobecné přijetí se pak myšlence trvale udržitelného rozvoje dostalo na 

Mezinárodní konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992. 

Konference schválila důležitý dokument, zhruba tisícistránkovou Agendu 21, který ve svých 

čtyřiceti kapitolách důkladně rozebírá principy trvale udržitelného rozvoje ve všech 

oblastech lidské činnosti. Považuje se za „širokou definici“ tohoto klíčového pojmu. Je to 

systematický, relativně ucelený a úplný výklad trvale udržitelného rozvoje, který byl přijat v 

podstatě všemi státy světa. Jeho významným rysem je zejména jeho holistický přístup (tj. 

celostní, široce interdisciplinární) k problematice života na Zemi - je zde zahrnuto jak 

ekonomické hledisko, tak i oblast kulturní, sociální i ekologická.  

V České republice byl termín definován přímo zákonem. § 6 zákona č. 17/Sb. z roku 

1992 o životním prostředí zní: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní 

potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“ 

   

Udržitelný rozvoj znamená především rovnováhu - rovnováhu mezi třemi základními 

oblastmi našeho života (ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím), také 

rovnováhu mezi zeměmi, různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod. 

(Moldan, 2000). Podmínkou realizace udržitelného rozvoje společnosti je tedy sladění 

ekologických, ekonomických a sociálních koncepcí rozvoje. Pro realizaci integrace těchto 

třech oblastí, tedy ekologických, ekonomických a sociálních přístupů a pro ochranu 

životního prostředí a akceptování zásad trvale udržitelného rozvoje je třeba veřejnost 

získávat dlouhodobou a systematickou ekologickou výchovou dětí, mládeže i dospělých a 

zvyšováním jejích znalostí i z ostatních oborů a věd (přírodních, technických i sociálních).  
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Podle Kulichové a Kulicha (2005, s. 9) tak výchova pro udržitelný rozvoj 

zdůrazňuje „vyvážený důraz na kvalitní životní prostředí, na ekonomický, sociální a kulturní 

rozvoj, na dlouhodobou udržitelnost (…) Vychovávat k udržitelnému způsobu života 

znamená tedy nejen věnovat se vzdělávání o přírodě („ekologické výchově“ v užším slova 

smyslu), ale zabývat se širokou škálou ekologických, ekonomických, sociálních i kulturních 

témat a jejich vzájemnými vztahy“.  

Stejně tak Moldan zdůrazňuje, že: „Vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj má 

výrazně multidimenzionální charakter. Má především rozměr ekologický, který je zaměřen 

na porozumění únosné kapacity planety a jejich biosférických systémů. Naprosto zásadní je 

rozměr ekonomický, založený na novém pojetí hospodářského rozvoje, národního bohatství a 

kapitálu, včetně kapitálu přírodního, jehož významným rysem je nenahraditelnost některých 

jeho komponentů. S tím velmi úzce souvisí rozměr technologický. (…) Nepominutelným je 

dále rozměr společenský, rozměr lidského a etického rozvoje.“ ( Moldan 1996, s. 181).  

Realizace vzdělávání k udržitelnému rozvoji si vyžádá kromě obsahového 

zabezpečení také nový přístup učitele k výuce. Nezbytné je účelné využívání 

mezipředmětových souvislostí a způsob výuky založený na vzbuzení zájmu žáka vhodnou 

motivací a jeho zapojení do výchovně vzdělávacího procesu zařazením aktivizačních metod. 

Aktivizace žáků při vyučování je jednou ze základních podmínek výchovy a vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj. Důležitým cílem výchovy je formování interdisciplinárního myšlení a 

chování, které je založeno na zásadách udržitelného rozvoje, myšlení a chování k profesní 

zodpovědnosti absolventů škol vůči životnímu prostředí a společnosti. (Dytrtová  2005).  

Na závěr této kapitoly podotýkám, že teorie trvale udržitelného rozvoje je dnes často 

zpochybňována. Existují mnohé argumenty hovořící o omezených možnostech lidské 

civilizace uspokojit své potřeby z přírodních zdrojů (více např. Nátr 2005). Proto je lépe 

užívat pouze pojmu „udržitelný rozvoj“.  

 

2.4 Globální výchova a vztah environmentální a globální výchovy 

  

 V současnosti, kdy stále více vynikají vzájemné vazby mezi jednotlivými součástmi 

systému zvaného SVĚT, je nezbytné brát v úvahu globální výzvu, nabádající k překonávání 

rozporů mezi člověkem a přírodou, k harmonizaci vztahů k sobě a druhým lidem, k 
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harmonizaci života a výchovy (Horká 1996, s. 38). Celistvé pojetí světa se tak  odráží ve 

výchově, v procesu utváření a kultivace „celistvé“ osobnosti, tzn. poznávacích, hodnotících a 

prakticko-přetvářecích vztahů jedince ke světu.  

 Jako reakce na prudce se měnící povahu světa vznikla na počátku osmdesátých let 

tzv. globální výchova jako samostatný pedagogický směr. Snahou globální výchovy je 

podpořit a urychlit pozitivní proměny mezilidských vztahů i postojů k životnímu prostředí. 

Globální výchova hledá odpovědi na otázky, jak žít v globalizovaném světě bez ubližování 

přírodě a bez šrámů na duši (Máchal 2000, s. 93). 

 Podle Davida Selbyho představuje globální výchova promyšlený ekopedagogický 

směr, který zdůrazňuje holistický, systémový pohled na svět, snaží se všestranně rozvíjet a 

kultivovat osobnost žáka a tím ovlivnit dosavadní nepříznivý vývoj naší planety (Pike, Selby 

1994, cit. v Máchal 2000, s. 93).  

 Cílem globální výchovy je reformovat školy v duchu výchovy ke globální 

odpovědnosti s využitím pedocentrizmu jako pedagogického východiska (Pike, Selby, 1994). 

Kromě samotného tématu životního prostředí spadají do předmětu zájmu globální výchovy i 

další témata – multikulturní tolerance, otázky budoucnosti, společenských dopadů 

moderních technologií, zdravého životního stylu atd.   

 Globální výchova vychází ze 4 základních dimenzí v nichž je globalita chápána – tj. 

z prostorové, časové, problémové a vnitřní. Jedinec se učí chápat změny v nejbližším okolí k 

pochopení světa jako mnohovrstevného dynamického systému, kde „lokální ovlivňuje 

globální a globální je zároveň i lokální“. Je veden k pochopení neustále rostoucího propojení 

současného světa (dimenze prostorová). Dále se seznamuje s dynamickým pojetím 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Uvědomuje si, jak minulost určuje naši přítomnost a 

jaké důsledky může mít naše dnešní chování pro budoucnost (dimenze časová). Problémy 

jako ničení životního prostředí, porušování lidských práv, chudoba, terorismus aj. jsou 

propojeny nejen v prostoru a čase, ale také svou vnitřní podstatou (dimenze problémová). 

Uvědomění si světa úzce souvisí s uvědoměním si sebe sama; problém v makrosvětě 

ovlivňuje vnitřní svět každého jedince a není vnější cesty bez cesty vnitřní (dimenze osobní) 

(Horká 1996). 
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 Globální výchova je podle Pike a Selbyho (2000) realizovatelná buď infuzí témat a 

postupů globální výchovy do stávajících předmětů, nebo integrací jednotlivých předmětů do 

společného tematického projektu.  

 Globální výchova je bezesporu velmi moderní podobou environmentální výchovy. Je 

to směr, který je někdy chápán jako proud environmentální výchovy, jindy jako směr, který 

naopak bere environmentální výchovu jako jedno ze svých témat. Jak uvádí Horká (2000, s. 

53) „ekologická výchova směřuje v koncepci globální výchovy jednoznačně k překonání 

primitivně egocentrických, sebestředných názorů a preferencí hodnot a podílí se na nové 

duchovní integraci člověka, jehož vřazuje do celku přírody a kultury“. Ekologický rozměr 

globální výchovy tak znamená, že myšlenky, principy, konkrétní úkoly ekologické výchovy 

apod. prostupují všemi prvky globální výchovy, tj. obsahem v nejširším slova smyslu, jsou 

přítomny v obsahu jednotlivých vzdělávacích předmětů.  

 Komplexní charakter ekologické výchovy (tzn. že bere v úvahu zřetele přírodní, 

kulturní, politické, ekonomické, technologické, sociální, legislativní, estetické aj.) vyžaduje 

celistvost výuky, globální probírání učiva k pochopení globální povahy světa, vlastního 

podílu na možném ovlivňování budoucnosti při respektování principu, že „vše souvisí se 

vším“ (Horká 2000). 
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3. POSTAVENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

 

3.1 Vývoj a trendy ekologické/environmentální výchovy a jejího kontextu u nás a ve 

světě 

 

 Ekologická výchova jako pedagogický obor prodělala a prodělává historický vývoj, 

jehož připomenutí může být užitečné pro pochopení jejího současného pojetí a obsahu. 

Konstituování ekologické výchovy předcházel během 19. století a první poloviny 20. století 

nejprve vznik ekologie jako vědy (E. Haeckel) a paralelně i vznik ochrany přírody a následně 

i vznik ekologického hnutí (environmentalizmu) (Kulich 2002).  

 V první polovině 20. stol. se ekologické výchově věnovali jednotlivci zaměření 

především na ochranu ohrožených částí přírody (vznik prvních národních parků aj.). 

Všeobecný záměr rozvíjet vztah k přírodě se v té době objevuje zejména v rámci některých 

vyučovacích předmětů (vlastivěda, prvouka, občanská výchova). Otázka péče o přírodu byla 

spojována s ochranou lesa, vzdělaný člověk chrání les a jeho tvorstva, poznává zákonitosti 

vývoje v přírodě a projevuje láskyplný vztah k přírodě (Horká 1996). Již za první republiky 

je užíván pojem „ekologická pozorování“, která se vztahují na běžné biotopy České 

republiky. Jedná se však spíše o metody práce s dětmi, kterými obohacovali výuku někteří 

pedagogové.  Vznikala též různá společenská hnutí jako např. woodcraft (E. T. Seton), 

skauting, tramping, ale i objevuje se např. i fenomén vzniku masové turistiky a rekreace v 

přírodě vůbec.   

 Ekologická výchova jako jasněji vymezená oblast výchovy a vzdělávání se formuje 

od 60. let 20. století, jde tedy o obor velmi mladý. Výchova k ochraně přírody, u které je 

akcent kladen na přírodu, kterou je třeba chránit, pronikala do škol z mimoškolní sféry 

nejdříve na úrovni zájmových kroužků a nepovinných forem výuky (Horká, 1996). Zpočátku 

byla zaměřená na ochranu ohrožené přírody (jednotlivých rostlin, živočichů, částí krajiny) 

před působením člověka. Od 60. let roste potřeba věnovat se této činnosti komplexněji a 

systematičtěji. Výchova k ochraně přírody se poté zaměřuje na ochranu celých biotopů, 
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zahrnujících i neživou přírodu.  V šedesátých létech u nás vznikají první metodicky výchovy 

k ochraně přírody, hlídky ochrany přírody časopisu ABC či školní přírodní rezervace. 

 S rozvojem poznání, že spolu s přírodou je ohrožen i sám člověk, se počátkem 70. let 

utváří šíře pojatá výchova k péči o životní prostředí. Životní prostředí je zpočátku chápáno 

různě, ale jednoznačně vyjadřuje provázanost člověka s přírodou. Vlivem mezinárodních 

konferencí zabývajících se otázkami životního prostředí roste všeobecné povědomí o 

naléhavosti rozvinout výchovné působení na interdisciplinární školní i mimoškolní úrovni. 

Základní rysy ekologické výchovy byly vymezeny Bělehradskou chartou (1975) a závěry 

Tbiliské konference (1977), což byla první mezistátní konference k ekologické výchově. 

Postupně tak dochází k oficiálnímu (ale často ještě jen formálnímu) začlenění i do školní 

výuky. V návaznosti na mezinárodní jednání byly v tehdejším Československu přijaty četné 

dokumenty - např. Zásady výchovy k péči o životní prostředí z roku 1977, Světová charta 

ochrany přírody v roce 1982, Doporučení k problémům ekologického vzdělávání ve 

středních a vysokých školách v roce 1983 a další (Horká, 1996). Naplňování jejich cílů však 

bylo velmi pomalé a neúplné vzhledem k protichůdným prioritám socialistické vlády. Od 

poloviny osmdesátých let se u nás začal stále častěji  používat termín ekologická výchova, 

který lépe než termín výchova k péči o životní prostředí naznačoval i potřebu vztahového 

myšlení. Slovo „ekologie“, označující  vědu o vztazích mezi organismem a prostředím, je 

totiž daleko výstižnější (www.cenia.cz).   

 Listopadová revoluce v roce 1989 otevřela plně možnosti řešit problémy týkající se 

životního prostředí. V roce 1998 byl vypracován návrh Koncepce environmentální osvěty, 

výchovy a vzdělávání v resortu životního prostředí. Termín „ekologická výchova“ zde byl 

nahrazen termínem „environmentální výchova“. Stalo se tak z důvodu přípravy ČR na 

vstup do Evropské unie, kdy bylo třeba mimo jiné sjednotit terminologie v ČR s terminologií 

používanou v Evropské unii, potažmo na celém světě.  Z hlediska environmentální výchovy 

se začala rozšiřovat nabídka environmentálně zaměřených aktivit v rámci školy i 

mimoškolní výchovy. Vychází řada publikací, materiálů, pomůcek pro širokou škálu témat a 

cílů, kterým se ekologická výchova věnuje. Jsou přijímány nové dokumenty, např. Státní 

program péče o životní prostředí, Strategie státní podpory ekologické výchovy aj. Často ale 

tyto dokumenty nebyly doprovázeny potřebnou legislativou a v neposlední řadě i finančním 

zabezpečením aktivit, které by naplňovaly cíle, jež dokumenty proklamují. Hledají se nové 
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cesty, jak se vyhnout předchozím nedostatkům, jimiž jsou zejména přílišné verbalizování a 

teoretizování a nedostatek přímých a zároveň komplexně provázaných aktivit (Vošahlíková 

2006). 

 Na podzim roku 2000 schválila vláda České republiky Státní program 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice jako strategický 

dokument, který má zajišťovat rozvoj environmentálního vědomí a cítění široké veřejnosti 

(Kolektiv autorů, MŽP 2003).  

 Zároveň k nám v 90. letech dochází k pronikání konceptu udržitelného rozvoje, 

resp. udržitelného způsobu života. Celé toto období je tak charakterizováno rozvojem 

středisek ekologické výchovy a řady specializovaných zařízení a iniciativ pro ekologickou 

výchovu a přijetím státních/národních programů, koncepcí či politik ekologické výchovy ve 

většině evropských (ale i dalších) zemí.  

  

3.2 Význam a cíle environmentální výchovy v současnosti 

  

 V kapitolách o ekologické a environmentální výchově jsem uvedla několik definic a 

forem EV výchovy. Téměř každý autor věnující se této problematice si vymezuje svou 

definici. Ale ať jsou definice i formy EV jakékoliv, měly vést ke konečnému cíli, kterým je 

vzdělání, jež se vztahuje k prostředí. Zahrnuje nejen vzdělání o prostředí, vzdělání v nebo 

skrze prostředí, ale také vzdělání pro prostředí, to znamená soubor poznatků, dovedností, 

vyznávaných hodnot, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí, je 

zdůrazňováno i rozvíjení informovaného zájmu o prostředí. Člověk by si tedy měl 

uvědomovat široké souvislosti svého chování a měl by dospět k takovému žebříčku hodnot, 

které by ho vedly k tomu, aby mu nebylo lhostejné, jaké dopady jeho působení má, a svoje 

chování podle toho řídil (Kušková 2006).   

 Cílem ekologicko-výchovného působení je tak podle Máchala (2000, s. 14) „člověk 

nejen ekologicky gramotný, ale i aktivně projevující a obsahující své nesobecké postoje ve 

prospěch přírody a přirozenějších způsobů lidského pobývání na Zemi, člověk, který je 

schopen „bohatého života skromnými prostředky“ (Librová 1994) a má přirozený cit či 

smysl pro jednání v souladu s ekologickou etikou. Smyslem takto pojímané ekologické 

výchovy je usilovat o zřetelný posun sociálních norem ve prospěch udržitelnějších způsobů 
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života“. Toto shrnuje sice velmi stručná, ale dle mého názoru výstižná definice ve Státním 

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (2000, s. 14), jež říká: „Základním 

cílem environmentálního vzdělávání a výchovy je naučit další generace žít podle principů 

(trvale) udržitelného rozvoje“.  

 V souladu s těmito tvrzními shrnuje Hana Horká (1994) základní principy ekologické 

výchovy takto: 

1. Ekologická výchova překonává dílčí znalosti o jednotlivých složkách životního prostředí a 

paralelní zkoumání přírody a společnosti, zamezuje roztříštěnosti a izolovanosti poznatků o 

přírodě a společnosti 

2. Je uměním kritického úsudku, vede k permanentní diskuzi a o našem vlastním obrazu 

světa a k soustavnému přehodnocování našich návyků a činností. Žádá sebereflexi vlastního 

jednání a chování spojenou s procesem sebepoznání a sebehodnocení.  

3. Má komplexní charakter, z něhož vyplývá potřeba celistvosti globálního přístupu k 

pochopení vztahů, časových a prostorových souvislostí různých jevů a problémů životního 

prostředí.  

4. Má kořeny ve vlastní životní zkušenosti. Vyžaduje poznání, pochopení, prožívání, 

orientaci na jednání - z toho vyplývá potřeba vyučovat a učit „živě“, v přímém kontaktu s 

přírodou, včetně praktického tréninku modelových situací (Horká 1994). 

 Z výše uvedeného je tedy patrné, že se jedná o dlouhodobý proces, který je nutné 

stále oživovat a nikdy nepřerušovat. Tyto cíle je nutno naplňovat s jasnou koncepcí, 

správnou koordinací jednotlivých aktivit a nesmí se zapomínat ani na reflexi dosavadní 

činnosti. Teprve potom bude environmentální výchova účinná a dojde k naplnění jejích cílů.  

 

3.3 Zeměpis a environmentální výchova 

  

 Environmentální problémy, jež se v reálném světě vyskytují, se jen málokdy dají 

vysvětlit pouze v kontextu poznatků jedné disciplíny. Environmentální výchova je 

průřezovým tématem a měla by být obsažena v celé škále dalších předmětů (ve většině 

vzdělávacích oblastí). Tento požadavek reflektuje skutečnost, že ekologická a 

environmentální problematika prolíná vlastně všemi oblastmi lidského života, a proto je zde 

integrovaný pohled zcela namístě (Hromádka 2005). Dochází tak k propojování poznatků a 
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zkušeností z různých oborů a tyto zkušenosti a poznatky jsou potom využívány pro 

konkrétní řešení environmentálních problémů v praxi.   

 Zeměpis je jedním ze stěžejních předmětů ekologické výchovy. V učebních osnovách 

z roku 2000 se v úvodní charakteristice uvádí, že zeměpisné učivo je „didaktickou modifikací 

geografické vědy“, která „studuje vzájemné vztahy přírodních, společenských i technických 

jevů a procesů v prostoru a v čase a je nezastupitelná v objasňování složitých vazeb mezi 

přírodou a společností“ (Kvasničková a kol. 2002).  Pod pojmem zeměpis tak můžeme 

chápat předmět vyučovaný na ZŠ a SŠ, který se věnuje geografii, tj. komplexní vědě o 

Zemi.       

 Zeměpis poskytuje velmi pestré spektrum možností, jak naplnit požadavek 

ekologického vzdělávání. Geografie je komplexní věda o Zemi, stojící na pomezí mezi 

přírodními, společenskými a technickými vědami. Zabývá se vztahy mezi prostředím a 

lidskou společností v prostoru a v čase. Specifický přístup geografie k problematice krajiny a 

životního prostředí vychází z již zmíněného postavení geografie na rozhraní přírodních, 

společenských a technických věd. Analýzy, které poskytují dílčí geografické disciplíny a 

různé jiné obory přírodních věd, jí umožňují komplexní pohled na přírodu a na krajinu. 

Vztah mezi přírodním prostředím a lidskou společností je jedním z ústředních zájmů 

geografie, poněvadž životní prostředí ovlivňuje lidskou společnost a lidé zpětně ovlivňují a 

mění přírodní prostředí. Geografie také sleduje, jak člověk využívá krajinu a jak v důsledku 

jeho hospodářské činnosti vznikají a vyvíjejí se různé typy kulturní krajiny (Štulc, Götz 

1996). Stejně tak Kunc (1996, s. 32-33) zdůrazňuje, že „geografie, tvořící most mezi 

prostředím přírodním a umělým, resp. lidskou společností, zaujímá v tomto problému 

(environmentálního výzkumu – pozn. aut.) centrální pozici. (…) Výzkum životního prostředí 

také není jediným úkolem, ale právě šíří záběru je geografie schopna pokrýt řadu otázek 

z této problematiky.“  Syntetický přístup dává geografii předpoklady k řešení problémů 

ochrany a přeměny krajiny a životního prostředí a k ekologickému plánování.  

 Tyto teze potvrzují i hlavní myšlenky v Mezinárodní chartě geografického 

vzdělávání IGU (Washington 1992) a také pražská deklarace IGU (Praha 1994), která se 

věnovala významu geografického vzdělávání pro vztah lidí k životnímu prostředí a pro jejich 

výchovu k odpovědnému rozhodování (Kunc 1996, s. 38). Již v roce 1992 byl v Mezinárodní 

chartě geografického vzdělávání IGU poprvé vysloven požadavek, aby se výchova občanů 
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odpovědných za budoucí svět stala hlavním posláním výuky zeměpisu Je tak zde 

zdůrazňován význam zeměpisu pro formování environmentálního uvědomění občanů 

budoucího světa. 

 Hlavní úkoly rozvoje koncepce environmentálních složek geografického vzdělávání 

můžeme podle Kühnlové a Kühnla (1997, str. 96) naplňovat zejména v těchto úkolech 

zeměpisného učiva: 

a) prohloubit poznávání místního regionu a obce se zaměřením na dějinné souvislosti 

proměny a vývoje životního prostředí a věnovat více pozornosti představám o vývoji 

prostředí v budoucnosti. Poznávání místního regionu umožňuje porovnávat známý prostor s 

dalšími regiony a v zobecněné podobě i celkově hlouběji porozumět problematice 

koexistence společnosti a prostředí. Právě tím pak vzniká širší pohled na dějinné souvislosti 

vzniku skutečně existujícího stavu místního prostředí. Pochopení současného stavu založené 

na poznání minulosti může vést studenty k zasvěcenějším pohledům do budoucna a ke 

schopnosti umět se rozhodovat s ohledem na životní prostředí. 

b) výrazněji orientovat výuku zeměpisu na činnost a dovednosti rozhodovat se v životě s 

ohledem na životní prostředí, věnovat více prostoru činnostem, diskuzím a projektům 

zaměřeným na lidskou činnost v prostředí. Významným cílem environmentální výchovy je 

také usměrňování zájmů mládeže o aktivity související se snahami o zachování kvalitního 

životního prostředí (Kühnlová 1995, cit. v Kühnlová, Kühnl 1997, str. 96). 

c) zaměření výuky uvedené v předchozích bodech propojovat s poznatky o globálních 

problémech lidstva. Schopnost uplatnit „globální myšlení“ v běžných životních situacích a 

při rozhodování v místním regionu pojímat jako moderní projev vlastenectví. Je třeba toho 

docílit právě propojením poznatků o globálních problémech lidstva s poznáváním životního 

prostředí v místě bydliště.  

 Environmentální výchovu tak lze tedy, podle Kühnlové a Kühnla, předjímat „jako 

nejcennější hodnotu budoucího geografického vzdělávání. Kromě poučení o ochraně 

přírodních složek krajiny a vedle nezbytných hlavních informací o stavu narušenosti lidskou 

činností je zapotřebí propracovat základní informace o stavu sociálního prostředí a o jeho 

hlavních složkách“ (Kühnlová, Kühnl 1997). 
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4. ENVIRONMETNÁLNÍ VÝCHOVA A KLÍČOVÉ DOKUMENTY 

  

 V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných 

systémů z hlediska podmínek trvale udržitelného rozvoje, stává se environmentální výchova 

důležitým tématem. Problémy, jež z větší části zapříčinil člověk, vyžadují nejen řešení, ale 

také prevenci v podobě „environmentálně“ vzdělaného občana (RVP GV). Proto jsou tomuto 

tématu věnovány i četné zákony, dokumenty apod., a to jak na nejvyšší, tj. státní úrovni, tak i 

na úrovni regionální.  

 

4.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v ČR  

 

 V rámci procesu přípravy vstupu České republiky do Evropské unie, vláda České 

republiky stanovila zlepšení stavu životního prostředí jako jednu ze svých nejvyšších priorit. 

Byla si vědoma, že trvalá péče o životní prostředí úzce souvisí se stavem environmentálního 

vědomí a vzdělanosti obyvatel, a tak po politických změnách v roce 1989 vypracovalo MŽP 

ČR návrh usnesení vlády, schválené pod č. 232/1992 Sb., ke strategii státní podpory 

ekologické výchovy na 90. léta. Protože však praxe prokázala systémové nedostatky tohoto 

usnesení pro řešení úkolů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO), 

byly postupně přijaty další důležité dokumenty vyžadující komplexní přístup k EV a v této 

souvislosti i potřebnou úroveň EV (Hornová 2006).   

 V roce 1998 byl přijat zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním 

prostředí. V § 13 nazvaném Osvěta, vzdělávání a výchova veřejnosti v oblasti životního 

prostředí si Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a dalšími ústředními orgány ukládá podporovat osvětu, 

výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí se zvláštním 

zaměřením na výchovu dětí a mládeže a vytvářet pro ni podmínky (www.env.cz). Na tento 

zákon navazuje Usnesení vlády České republiky ze dne 23. 10. 2000 č. 1048 o Státním 

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále SP EVVO) v České 

republice. SP EVVO v ČR byl vydán jako strategický a výchozí dokument pro zajištění 

rozvoje EVVO v dlouhodobé perspektivě. Stanovuje kompetence, cíle a úkoly, které 

povedou k rozvoji této oblasti. Stěžejním cílem SP EVVO v České republice je zvýšení 
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povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí (www.cenia.cz). Výše uvedené 

dokumenty patří mezi legislativní nástroje EVVO. 

 Neoddělitelnou součástí SP EVVO je jeho příloha – tzv. Akční plán Státního 

programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty České Republiky (dále jen 

„Akční plán“ ), který je aktualizován každé tři roky. V Akčním plánu jsou formulovány 

konkrétní cíle, kterých má být v každém období dosaženo. Po jeho uplynutí jsou 

vyhodnoceny výsledky vývoje EVVO v ČR a je vypracován další Akční plán. Nyní je platný 

Akční plán na léta 2007-2009 (www.env.cz). K tématu této magisterské práce se úzce 

vztahuje bod č. 8 v Akčním plánu pro rok 2007-2009. Tento bod si dává za cíl podporovat 

rozvoj center a středisek ekologické výchovy, tak aby se stabilizovala síť těchto zařízení v 

každém kraji a regionu jako služba ve veřejném zájmu. Akční plány se též již od počátku 

zabývaly začleňováním aspektů EVVO ve smyslu (trvale) udržitelného rozvoje do nově 

vznikajících Rámcově vzdělávacích programů (RVP). 

 V roce 2001 byl pak vydán MŠMT tzv. Metodický pokyn k environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních (dále jen „Metodický 

pokyn“). Metodický pokyn vyplývá ze zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o 

životním prostředí a z Usnesení vlády ČR ze dne 23. 10. 2000 č.1048 o SP EVVO ČR. 

Informuje ředitele školských zařízení o EVVO a doporučuje postupy při jeho realizaci. 

Především ale určuje program EVVO jako základní nástroj EVVO, který by měla 

vypracovat každá škola a školské zařízení podle svých místních a regionálních podmínek na 

každý rok jako realizační program dlouhodobého programu EVVO. Tento bod je dále 

rozveden v doporučeném postupu pro školy a školská zařízení. Metodický pokyn též 

doporučuje ustanovit jednoho pedagogického pracovníka koordinátorem EVVO, jehož náplň 

práce je rozpracována v příloze pokynu (podle Metodického pokynu č. j. 32 338/2000-22 k 

EVVO ve školách a školských zařízení).  

 Přestože Metodický pokyn má jen doporučující charakter, zatímco školní vzdělávací 

program (ŠVP) včetně průřezového tématu Environmentální výchova (EV) je pro školu 

závazný, mnohé školy a školská zařízení získali právě díky Metodickému pokynu a 

sestavování ročních programů EVVO četné zkušenosti s EVVO již před zavedením ŠVP ZV 

(září 2007). Metodický pokyn nastartoval příznivé výchozí podmínky pro započetí s realizací 

průřezového tématu Environmentální výchova v RVP ZV. Výhodou  Metodického pokynu je 
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i poměrně názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat EV ve škole, zatímco 

oddíl o průřezovém tématu v RVP ZV je jen stručný a nekonkrétní. Oba dokumenty nyní 

platí zároveň a mohou se vhodně doplňovat a prolínat (Sokolovičová, Daňková, Kulich 

2006).  

 

4.2 Rámcový vzdělávací program (RVP). Školní vzdělávací program (ŠVP) 

  

 V současné době se do české vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních 

dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Děje se tak v souladu s novými principy 

kutikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje vzdělávání v ČR a 

zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání.  

  Tyto dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v 

systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání (NPV) - tzv. 

Bílá kniha a Rámcové vzdělávací programy (RVP). Zatímco NPV formuluje požadavky na 

vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné 

rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, základní a střední vzdělávání) 

(VÚP 2007a, s. 5). Je tedy obecného rázu, shrnuje hlavní myšlenky a pokouší se obsáhnout 

všechny možnosti pojetí vyučování. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy 

(ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. ŠVP si vytváří každá 

škola podle zásad stanovených v příslušném RVP a dává volný prostor školám, aby zde 

promítly své možnosti, cíle a zaměření (VÚP 2005a, s. 9). Realizace školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) začala být uskutečňována na všech základních 

školách ve školním roce 2007/2008, postupně by školní vzdělávací program měl být zaveden 

i na dalších typech škol.  

 Obecná část Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) 

definuje klíčové kompetence, souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, 

kterých by měl žák za dobu studia na základní škole dosáhnout. Vzdělávací obsah, 

očekávané výstupy a učivo vymezuje devět tzv. vzdělávacích oblastí (Jazyk a jazyková 

komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie, �Člověk a 

jeho svět, �Člověk a společnost, Člověk a příroda, �Umění a kultura, �Člověk a zdraví a 
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�Člověk a svět práce)  a šest průřezových témat (viz. kap. 4.2.1). Na úrovni ŠVP je 

vzdělávací obsah zpracován do učebních osnov, a také výstupy a učivo jsou konkretizovány.  

 

4.2.1 Průřezová témata 

  

 Spolu s RVP ZV se ve vzdělávacím procesu poprvé objevuje i pojem průřezová 

témata. Význam těchto témat podílejících se na rozvoji osobnosti žáka je natolik specifický, 

že v RVP ZV mají samostatné místo. Šest průřezových témat, mezi která patří Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální 

výchova (kromě Výchovy demokratického občana se objevují všechna průřezová témata 

RVP ZV i v RVP pro gymnaziální vzdělávání, tj. v RVP G a je tak zajištěna návaznost mezi 

etapami základního a středoškolského vzdělávání), jsou důležitým formativním prvkem 

RVP, umožňují individuální uplatnění žáka a pomáhají rozvíjet jeho osobnost, zejména v 

oblasti postojů a hodnot. Průřezová témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a v RVP 

reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa. Jejich záměrem je přispět ke 

komplexnosti vzdělávání žáků, rozšíření jejich obzorů při zkoumání problémů z různých 

hledisek, a tak i k rozvoji klíčových kompetencí.  

 Každé průřezové téma obsahuje svou charakteristiku, jeho přínos k rozvoji osobnosti 

žáka a tematické okruhy s nabídkou témat (činností, námětů), jejichž výběr a způsob 

zpracování je v kompetenci školy. Tematické okruhy propojují vzdělávací obsahy oborů a 

poskytují žákům integrovaný pohled na danou problematiku. Škola musí během prvního a 

druhého stupně zařadit všechna průřezová témata včetně všech tematických okruhů, neboť 

jsou povinnou součástí základního vzdělávání. Způsob realizace, jejich zařazení v 

jednotlivých ročnících a rozsah témat je však zcela v kompetenci školy (VÚP 2005a). 

 Cílem průřezových témat ve školní dokumentaci a ve školní praxi je především 

podpora výchovné funkce ve vzdělávání žáků. Průřezová témata by tak měla být výchovným 

propojením mezi všemi nebo alespoň větším počtem vyučovacích předmětů na škole, ale 

také mezi vyučováním a životem školy i životem mimo školu (Matějček 2007).  
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4.2.2 Průřezové téma Environmentální výchova 

 

 Jedním z průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání je i environmentální výchova. Její zařazení mezi témata průřezová odráží veliký 

posun, ke kterému v chápání environmentální výchovy v České republice došlo: 

environmentální výchova není již chápána jako podoblast biologie, ale jako skutečná 

průřezová oblast, integrující v sobě složku přírodovědnou i humanitní (Činčera 2005).  

 V kapitole 2 jsem se zabývala podrobně problematikou ekologické/environmentální 

výchovy. Uvedla jsem i názory a pohledy osobností, které svou mnohdy celoživotní prací a 

zkušenostmi na poli teorie i praxe ekopedagogiky ovlivnily i pojetí průřezového tématu 

v RVP ZV. Podle tohoto klíčového dokumentu má průřezové téma Environmentální výchova 

vést jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahu člověka a životního prostředí, tj. k 

pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání 

významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Vede jedince k aktivní 

účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské 

civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků (VÚP 2005a, s. 99). 

 Na realizaci environmentální výchovy se podílejí téměř všechny vzdělávací oblasti. Z 

nich je třeba na prvním místě jmenovat dvě oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a příroda 

(kam je řazena i geografie), které nejvíce přibližují vztah mezi člověkem, lidskou činností a 

životním prostředím. Oblast Člověk a společnost k tomu připojuje technicko-ekonomické a 

sociální jevy, další oblasti upozorňují na souvislosti vlivu kvality prostředí na naše zdraví, či 

formují naše estetické vnímání. Získávání a porovnávání informací, využívání výpočetní 

techniky je zase obsaženo ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. V 

neposlední řadě oblast Člověk a svět práce, může v teoretické části ukázat pohled na význam 

a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí, ale hlavně může být tato oblast 

uskutečňována prostřednictvím konkrétní aktivity ve prospěch životního prostředí. 

 Přínos environmentální výchovy k rozvoji osobnosti žáka spočívá v porozumění 

souvislostí v biosféře, uvědomování si podmínek života a jejich ohrožování, pochopení 

vztahů mezi vývojem lidské populace a utvářením prostředí v různých oblastech světa, tedy 

vztah člověka a prostředí, objevení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a 

praktické využití těchto poznatků. Žák by se měl naučit komunikovat o problémech 
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týkajících se životního prostředí, obhajovat a zdůvodňovat své názory, hodnotit objektivnost 

a závažnost informací tohoto tématu. Dále má EV přispět k chápání života jako nejvyšší 

hodnoty, vést jedince k vlastní odpovědnosti ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a 

samozřejmě podněcovat jeho angažovanost v péči o životní prostředí a v řešení ekologických 

problémů na místní, regionální či mezinárodní úrovni. 

 Průřezové téma Environmentální výchova je členěno do čtyř tematických okruhů – 

Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 

Vztah člověka k prostředí. U prvního okruhu je obsah zřejmý, druhý se věnuje vodě, 

ovzduší, půdě, biodiverzitě ekosystémů, energii a přírodním zdrojům. Okruh Lidské aktivity 

a problémy životního prostředí obsahuje témata zemědělství, doprava, průmysl, odpady, 

ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině. Poslední okruh Vztah člověka a 

prostředí se obrací k tématům, které se propojují život jedince, společnosti s jeho okolím, 

potažmo s celou planetou. Patří sem témata naše obec, náš životní styl, aktuální ekologický 

problém, prostředí a zdraví, nerovnoměrnost života na Zemi (VÚP 2005a). 

 Průřezové téma Environmentální výchova lze ve školní praxi realizovat několika 

způsoby: neformální a funkční integrací do jednotlivých vyučovacích předmětů; zřízením 

samostatného vyučovacího předmětu; v podobě projektového vyučování (školní projekty, 

semináře, kurzy aj., postupy s ekologickou a environmentální tematikou). Dalšími možnými 

způsoby jsou kombinace uvedených forem: integrace do vyučovacích předmětů + projektové 

vyučování; samostatný vyučovací předmět + projektové vyučování. Každý z uvedených 

postupů má své výhody a zároveň nevýhody a úskalí. Vyučující musí sami rozhodnout, které 

z uváděných postupů jsou aktuálně pro potřeby školy optimální (Matějček 2007). Vždy by 

ale environmentální výchova měla využívat celou škálu metod a forem, měla by umožnit 

žákovi sledovat a přímo poznávat, diskutovat, tvořit, protože usilujeme nejen o vědomosti, 

ale i o rozvoj praktických dovedností a schopností, postojů a hodnot (Daňková, 

Sokolovičová, Konupková, Broukal 2007). 

 Při porovnání obsahů vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje předměty s 

tématy nejbližšími Environmentální výchově, tedy fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis, a 

průřezového tématu EV, je patrné, že prakticky všechna témata průřezovému tématu EV se 

vyskytují v obsahu učiva jednotlivých předmětů. Z toho, že pro školu není závazný rozsah 

témat, ale jen tematické okruhy, jasně vyplývá jako nejjednodušší forma realizace 
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Environmentální výchovy právě integrace do „tradičního“ předmětu. V tomto pojetí na 

průřezovém tématu není nic inovativního a v podstatě je na mnoha školách možná i varianta, 

že se na pojetí dnešního vzdělávání nic zásadního nezmění. Novým prvkem ve výuce se 

může stát realizace pomocí projektového vyučování, pro které jsou témata Environmentální 

výchovy ideální, zejména díky interdisciplinaritě, komplexnosti a možnosti zohlednění 

mezipředmětových vztahů. Zavedení nového předmětu s environmentálním zaměřením je 

také diskutabilní. Jeho zařazení bude velmi záviset na celkovém zaměření školy, tedy využití 

disponibilní časové dotace, dále na kvalifikaci učitelů (Hornová 2006).  
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5. MIMOŠKOLNÍ ORGANIZACE VĚNUJÍCÍ SE ENVIRONMENTÁLNÍ 

VÝCHOVĚ 

  

 Ekologické či environmentální výchově, vzdělávání a osvětě se zdaleka nevěnují 

pouze školy. Spíše naopak, na mnoha školách je praktická realizace environmentální 

výchovy teprve v začátcích. O mnoho lépe jsou na tom především tzv. střediska ekologické 

výchovy, která se ekologické výchově věnují nejrůznějšími způsoby dlouhodobě a cíleně. 

Vedle středisek ekologické výchovy však na našem území působí i značný počet dalších 

organizací, jež se také intenzivně věnují environmentální výchově.  

 

5.1 Střediska ekologické výchovy působící v ČR 

 

  Středisky ekologické výchovy (SEV), popř. centry ekologické výchovy (CEV) v 

širokém slova smyslu rozumíme výchovně vzdělávací subjekty provozované jako obecní či 

státní školská zařízení nebo pracoviště nestátní (tj. zřizovaná soukromými osobami nebo 

vládními neziskovými organizacemi). Nabízejí ekologické výukové programy, poskytují 

ověřené náměty, metodické návody k nejrůznějším aktivitám, vytvářejí učební pomůcky, ale 

zabývají se také např. vzděláváním pedagogů (Máchal 2000, s. 132).  

 SEV mohou být státním nebo nestátním zařízením. Mezi státní patří mnohé domy 

dětí a mládeže - DDM Alcedo Vsetín, DDM Vila Doris Šumperk aj. či školská zařízení 

zřízená pro účely ekologické výchovy státem - Dřípatka v Prachaticích, Lipka - Dům 

ekologické výchovy v Brně aj. Nejčastější formou jsou však nevládní neziskové organizace, 

které finanční prostředky na svou činnost získávají jednak ze služby, které poskytují, a 

jednak z grantů, projektů či sponzorských darů. Ke střediskům ekologické výchovy, která 

jsou provozována péčí nevládních organizací, patří např. SEVER Horní Maršov, Toulcův 

dvůr v Praze 10, Chaloupky u Kněžic či občanská sdružení Tereza Praha, Vita Ostrava, 

Paleta Pardubice, Sluňákov Olomouc (občanská sdružení). Další početnou skupinou ohnisek, 

která se soustavně věnují ochraně přírody a praktické ekologické výchově, tvoří tzv. 

ekocentra zřizovaná základními organizacemi Českého svazu ochránců přírody. Mnohá 

uváděná střediska jsou členy cechovní organizace Pavučina - Sdružení středisek ekologické 

výchovy (viz kap. 5.3). 
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5.2 Výukové programy 

 

 Většina SEV nabízí pro nejrůznější stupně a typy škol od mateřských přes základní i 

zvláštní, střední i učiliště až po vysoké četné výukové programy. Ekologický výukový 

program je interaktivní tvořivá výchovně vzdělávací lekce s cílem obohatit učivo všech 

stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr (Máchal 2000, s. 132). Ekologický 

výukový program probíhá zpravidla mimo školu, tedy v přírodě, ve střediscích ekologické 

výchovy, v zahradě apod. Tyto výukové programy bývají připraveny tak, aby navazovaly na 

rámcové vzdělávací programy nebo je doplňovaly, umožňují dětem získat praktické 

zkušenosti, které jim škola zpravidla nabídnout nemůže. Důraz je kladen na aktivní zapojení 

účastníků a probuzení jejich zájmu, rozvoj spolupráce, hravosti, fantazie apod. Snahou je, 

aby výukové programy inspirovaly pedagogické pracovníky k širšímu využívání 

aktivizujících metod výchovy a vzdělávání, zejména projektového, problémového a 

kooperativního vyučování, terénní výuky a rozvíjení mezipředmětových vazeb. Mezi typické 

vyučovací metody používané ve výukových programech patří simulační hry, řízené diskuze, 

ale také nejrůznější praktické či umělecké činnosti, metody tzv. zážitkové pedagogiky apod.  

 Jednotlivé výukové programy mohou mít formu krátkodobých bloků (1-2 hodiny), 

půldenních či celodenních exkurzí, případně několikadenních pobytových programů, které 

jsou samozřejmě z hlediska výchovného působení nejúčinnější, ale mohou je zajišťovat 

pouze tzv. terénní střediska, která disponují vlastními ubytovacími kapacitami. Programy 

vedou většinou zkušení pracovníci, často s vysokoškolským a zároveň odborným 

přírodovědeckým vzděláním (Matějček 2007). 

 Většina středisek rovněž pořádá semináře, kurzy či školení pro učitele, vychovatele 

či vedoucí kroužků, kde se zájemci mohou přiučit metodám alternativní výchovy či 

prohloubit své znalosti z oblasti ekologie, životního prostředí a ochrany přírody apod.   

 

5.3 Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina  

  

 V dubnu 1996 bylo pro zlepšení vzájemné spolupráce mezi jednotlivými 

organizacemi zaměřenými na ekologickou výchovu založeno Sdružení středisek ekologické 

výchovy (SSEV) Pavučina. Je to celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou 
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výchovu, vzdělávání a osvětu, která má do dnešního dne 37 členů a 3 pozorovatele. Sdružení 

středisek ekologické výchovy Pavučina podporuje a zastupuje členská střediska, dbá na 

kvalitu jejich činnosti a na jejich důvěryhodnost, podporuje jejich odborný růst a tím přispívá 

k rozvoji ekologické výchovy a vzdělávání v rámci České republiky. Podmínkou členství je 

činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Mimo tyto společné, jednotící činnosti členská střediska realizují 

mnoho dalších činností - akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní 

ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace atd. 

 V roce 1999 pak vznikl program nazvaný Národní síť středisek ekologické 

výchovy. Společně se na něm podílejí Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a 

Český svaz ochránců přírody. Cílem programu je stabilizovat a monitorovat rozvoj 

současných a iniciovat vznik nových středisek ekologické výchovy v České republice. 

Program je  finančně podpořen MŽP ČR prostřednictvím veřejné zakázky. Od roku 2001, 

kdy byl schválen Státní program EVVO vládou České republiky, zaměřuje MŽP zaměření 

této zakázky na vybrané úkoly aktuálního Akčního plánu Státního programu EVVO. 

Program je otevřen pro členská střediska SSEV Pavučiny, základní organizace ČSOP a další 

nevládní neziskové organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty. Od roku 1999, kdy „Národní síť“ existuje, program realizovalo celkem 147 

organizací a síť se nadále rozšiřuje (http://narodnisit.cz). 

 SSEV Pavučina realizuje v úzké spolupráci s členskými středisky, ale i s partnery ze 

státní, podnikatelské i neziskové sféry řadu projektů celostátního významu. Jedním z 

nejvýznamnějších dlouhodobých společných projektů SSEV je M.R.K.E.V. neboli Metodika 

a realizace komplexní ekologické výchovy. Cílem projektu je vytvářet a podporovat síť škol 

v České republice, které se zabývají ekologickou výchovou. K dalším projektům patří  

Programy o lese (ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p.), Vzdělávání a osvěta v oblasti 

ochrany zvířat (ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat) či nejnovější projekt Vzdělávání 

školních koordinátorů EVVO, jehož hlavním cílem je připravit podmínky pro kvalitní další 

vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v oblasti EVVO 

(www.pavucina-sev.cz, Matějček 2007). 
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5.4 Další organizace, které se věnují ekologické výchově  

 

Vedle středisek sdružených v SSEV Pavučina působí na našem území také značný 

počet dalších organizací, které se věnují ekologické výchově. Nejznámější z nich je sdružení 

Tereza, nezisková organizace s působností v celé České Republice. K základním cílům 

Terezy patří vyvolávat a podporovat spolupráci a aktivní účast dětí, mládeže a dospělých na 

obnově a ochraně životního prostředí a při rozvoji místních komunit a organizovat nebo 

jinak umožňovat činnosti k tomu směřující. Sdružení Tereza pomáhá učitelům se zařazením 

ekologické výchovy do výuky a se zaváděním metod aktivního vyučování na základních a 

středních školách od roku 1990. Tereza připravuje jak dlouhodobé školní ekologické 

projekty (mezinárodní programu GLOBE, projekt Ekoškola, Les ve škole - škola v lese), tak 

i četné 2-3 hodinové výukové programy zaměřené na vybraná témata (např. Udržitelný 

rozvoj v praxi, Společnost a tradice aj.). Sdružení zajišťuje i četné semináře pro pedagogy 

(www.terezanet.cz). 

 Školní i mimoškolní ekologickou výchovu má ve svém programu také většina 

„zelených" organizací s celorepublikovou působností, jako např. Hnutí Brontosaurus, 

Arnika, Děti Země a další. Značný význam mají také menší ekocentra či občanská sdružení, 

většinou s regionálním dosahem působnosti. Těch u nás najdeme několik desítek (Matějček 

2007). 
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6. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 

 Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit současnou celkovou úroveň znalostí, dovedností 

a postojů žáků 8. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků SŠ v oblasti životního prostředí a 

udržitelného rozvoje. Zajímalo mě, zda tito žáci rozumí základním principům ekologie a jsou 

schopní jej promítnout do každodenního života. Dalším cílem pak bylo zjistit, zda lze 

vystopovat rozdíly v environmentální gramotnosti mezi žáky z různě velkých míst, tedy to, 

zda má na jejich ekogramotnost vliv místo, kde žijí a pokud ano, tak jaký.  

 Pro  naplnění těchto cílů jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. Tato metoda je 

pro účely práce vhodná z několika důvodů. Dotazník je určen především pro hromadné 

získávání údajů, tedy pro získávání údajů o velkém počtu odpovídajících (Gavora 2000, s. 

99). Protože jsem potřebovala položit otázky poměrně velkému počtu respondentů, navíc na 

mnoha místech najednou, jevilo se dotazníkové šetření jako nejideálnější forma průzkumu. 

Dotazník umožňuje v poměrně krátkém čase získat velké množství informací, na rozdíl 

například od metody řízeného rozhovoru. Pokud má dotazníkové šetření dostatečnou 

vypovídací schopnost a pokud je statisticky reprezentativní, lze jeho výsledky a závěry 

zobecnit (Gavora 2000, s. 99). 

  

6.1 Výběr lokalit 

  

 K výzkumným účelům byly vybrány tři (respektive čtyři) socio-geograficky odlišné 

lokality – hlavní město Praha, krajské město České Budějovice a dvě menší obce - 

středočeské městečko Jílové u Prahy a jihočeská vesnice Ševětín. Tyto tři základní 

zkoumané lokality zastupují tři kategorie vzhledem k počtu obyvatelstva - více než 

milionová Praha, zhruba stotisícové České Budějovice a ani ne čtyřtisícové obce Jílové u 

Prahy a Ševětín (přesná čísla viz příloha č. 1). Jedním z předmětů výzkumu tak bylo zjistit, 

zda lze nalézt rozdíly v environmentální gramotnosti mezi třemi zkoumanými lokalitami, jež 

se výrazně liší velikostí počtu obyvatel i svou polohou v rámci České republiky, tj. jaký vliv 

má na děti a jejich environmentální gramotnost prostředí, v němž vyrůstají.  
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6.2 Výběr respondentů 

 

 Již z názvu mé práce vyplývá, že respondenti pro můj dotazník byli vybíráni mezi 

žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků SŠ. Protože však z praktického hlediska by bylo velmi 

náročné získat data od všech těchto žáků a studentů, musela jsem si tuto skupinu žáků dále 

zredukovat. Pro vyšší výpovědní hodnotu jsem se zaměřila pouze na žáky 8. tříd a jim 

odpovídajících ročníkům na víceletých gymnáziích. Školy, ve kterých jsem dotazníkové 

šetření prováděla, byly vybírány dvojím způsobem: 

1) Střediska ekologické výchovy Tereza (Praha) a Cassiopeia (Č. Budějovice) mi poskytla 

kontakty na některé ze škol, které k nim pravidelně docházejí. Z těchto škol bylo poté 

několik náhodným výběrem vybráno.  

2) Ostatní školy byly zvoleny bez doporučení, zcela náhodně. Jedinou podmínkou bylo, aby 

se nacházely na území měst Prahy, Českých Budějovic, Jílového u Prahy a v obci Ševětín.  

 Výběr konkrétních 8. tříd (tercií na gymnáziích) závisel zcela na rozhodnutí  

ředitele(-ky), zástupce(-kyně) či na jiném vyučujícím ve škole. Z každé školy byly 

zpracovány vždy maximálně 2 paralelní třídy v ročníku.  

 Soubor škol, ve kterých byly mé dotazníky vyplňovány, je uveden v příloze 2.  

Návratnost dotazníků činila 75,1% .  

 

6.3 Sběr dat 

 

 Sběr dat, jak již bylo řečeno výše, jsem se rozhodla uskutečnit pomocí dotazníkové 

metody, která patří mezi nejběžněji využívané metody. Mou původní představou bylo, že 

telefonicky či emailem kontaktuji ředitele vybraných škol a domluvím se s nimi buď na 

termínu, kdy bych mohla do školy, případně rovnou do hodiny, přijít a dotazníky donést 

nebo, že mě dále odkážou na konkrétního učitele(ku), s kterým(ou) bych poté podobným 

způsobem komunikovala. Nakonec se ale ukázalo, že tento způsob je příliš časově náročný a 

navíc velmi málo ředitelů(-ek) a učitelů(-ek) na emailovou žádost vůbec reaguje.  

 Proto jsem zvolila jinou metodu sběru dat, která se mi velmi osvědčila. S již 

vytištěnými dotazníky a s doprovodným dopisem (viz příloha 3, 4) jsem chodila bez 

předchozího kontaktování rovnou do škol, obvykle v čase přestávek a zde jsem osobně 
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navštívila ředitele(-ku) či zástupce(-kyni) školy. Představila jsem jim sebe i účel mé 

návštěvy a ukázala jsem dotazník spolu s doprovodným dopisem. Přijetí na školách bylo 

téměř výhradně kladné. 14 škol ze 16 bylo po tomto způsobu oslovení ochotno se mnou 

spolupracovat a slíbilo dotazníky rozdat obvykle buď v hodinách zeměpisu či přírodovědy 

nebo v suplovaných hodinách. Dvojí odmítnutí bylo zdůvodněno přílišnou četností 

vyplňování dotazníků žáky v poslední době. 

 Protože má přítomnost během vyplňování dotazníku nebyla nutná, stačilo pouze 

dohodnout termíny, kdy si pro vyplněné dotazníky přijdu a vyzvednu je. V Praze bylo 

rozdáno 292 dotazníků na 8 škol a vráceno bylo 208 vyplněných dotazníků (71,2 %). 

V Českých Budějovicích bylo rozdáno ve 4 školách 158 dotazníků a vyplněných jich bylo 

vráceno 124 (78,5 %). V Jílovém u Prahy a Ševětíně (v každé obci jedna základní škola) 

bylo rozdáno 68 dotazníků a vyplněných jich bylo vráceno 57 (83,8 %). 

 

6.4 Konstrukce dotazníkového šetření 

 

 Pro úspěšnost dotazníkového šetření by mělo být splněno několik pravidel, která 

jsem se snažila dodržet. Počátečním a zároveň nejdůležitějším bodem při návrhu dotazníku 

je definování cílů (viz výše), neboť to, čeho chce autor prostřednictvím dotazníkového 

šetření dosáhnout, je důvodem pro provádění výzkumu (Mazochová 2007). 

 Po stanovení cíle mého dotazníkového šetření následovala tzv. informační příprava 

výzkumu, kdy jsem studovala dostupnou literaturu, podobné výzkumy, konzultovala jsem    

s některými pracovníky středisek ekologické výchovy a jinými odborníky. Během této fáze 

došlo k upřesnění a dílčím úpravám cílů. 

 Na základě této přípravy jsem přistoupila k samotné tvorbě dotazníku. Protože 

nebylo z praktického hlediska možné zadat otázky ze všech okruhů znalostí, dovedností a 

postojů, byly vybrány jen určité okruhy ekologické gramotnosti, jejichž osvojení by mělo 

patřit k minimálnímu standardu po ukončení základního vzdělávání. Dotazník jsem 

sestavovala na základě čtyř tematických okruhů průřezového tématu Environmentální 

výchova - tj. Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí a Vztah člověka k prostředí. Ke každému tematickému okruhu byla zformulována 

minimálně jedna otázka, která zjišťuje konkrétní znalost, dovednost či postoj. Největší 
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pozornost byla v dotazníku věnována tematickým okruhům Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí a Vztah člověka k prostředí (viz tabulka č. 1). 

 
Tabulka č. 1: Rozdělení otázek dotazníku a základě čtyř tematických okruhů průřezového 
tématu Environmentální výchova 
Tematický okruh Relevantní otázky 
Ekosystémy  Předtím než člověk v krajině začal hospodařit, bylo území dnešní České 

republiky pokryto lesy: 
a) téměř celé     b) asi tak z poloviny     c) asi tak z jedné čtvrtiny 
 

Základní 
podmínky života      

Mezi obnovitelné zdroje jsou řazeny 
a) železo      b) ropa       c) voda     d) větrná energie 
 
Která tvrzení jsou podle tvého názoru pravdivá: 
a) Umělé zavlažování může způsobovat zasolení zemědělské půdy. 
b) Všechno obyvatelstvo Země má přístup ke kvalitní pitné vodě.  
c) Některé oblasti mají vody nadbytek.  
d) Každý rok umírají na světě miliony lidí v důsledku nedostatku kvalitní pitné 
vody 
 
Souhlasím, že je lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu 
a) ano → proč?  
b) ne → proč?  

Lidské aktivity a 
problémy   

Z následujících činností vyber 3 činnosti, které podle tvého názoru nejvíce 
prospívají životnímu prostředí a 3 činnosti, o kterých si myslíš, že mají, v 
porovnání s ostatními, na zlepšení životního prostředí nejmenší vliv. 
a) důsledně třídit odpad                                                                                            
b) dávat přednost pěší chůzi, kolu a veřejné dopravě před jízdou autem 
c) kupovat výrobky ekologického zemědělství 
d) sbírat odpadky v lese 
e) utěsnit okna z důvodu zamezení unikání tepla 
f) pečlivě zvažovat, co opravdu potřebuji a nekupovat zbytečnosti 
g) nosit si do obchodu vlastní igelitový sáček na pečivo či zeleninu 
h) používat hadrové kapesníky místo papírových 
i) využívat kancelářský papír z obou stran 
 
Odpady, které vznikají ve vaší domácnosti: 
a) Třídím (které): - papír      - biologický odpad 
                             - sklo       - hliník 
                             - plasty    - jiné:                             
b) Netřídím 
 
Uvedený symbol panáčka s košem bývá uveden na mnoha obalech od potravin. 
Je pravda, že: 

a) obaly, na kterých je symbol uveden, bychom měly z nádob na 
odpady vytahovat 
b) znamená, že použitý obal máme hodit do  příslušné nádoby na 
odpad 

c) pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, že  
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obsahuje nějaké nebezpečné látky 
d) jedná se ekoznačku, která vyjadřuje snadnou recyklovatelnost výrobku 
 
Do kontejneru na sklo nepatří: 
a) skleněná láhev od nápojů         b) porcelán     
c) střepy z tabulového skla           d) zrcadlo 
 
Kupujete doma nějaké výrobky ekologického zemědělství? 
a) ne 
b) ano → jaké?  
c) nevím 
 
Co je to „den bez aut“?  
 
Pokud víš, co je „den bez aut“, myslíš, že je užitečné tento den vyhlašovat? 
a) ano → proč?  
b) ne → proč?  
c) nevím 
 

Vztah člověka k 
prostředí  

Z následujících „výdobytků civilizace“ si vyber tři, kterých by ses za žádných 
okolností nechtěl vzdát a tři, bez kterých by ses dokázal nejsnáze obejít: 
a) tekoucí voda                       g) mobilní telefon   
b) koupelna s teplou vodou    h) auto 
c) ústřední topení                    i) splachovací záchod        
d) elektrické osvětlení            j) digitální fotoaparát 
e) televize                               k) MP3 přehrávač 
f) počítač                                l) dovolená u moře 
 
Co ty sám/a děláš pro lepší životní prostředí?  
a) používám úsporné žárovky 
b) při nákupu potravin sleduji, zda byly vyrobeny ekologicky  
c) vypínám vodu, zatímco si čistím zuby 
d) píšu na obě strany papíru 
e) nekupuji výrobky na jedno použití 
f) jiná odpověď 
 
Co to je ekologická stopa? 
a) Ekologická stopa vyjadřuje vliv jednotlivce nebo celé populace na životní 
prostředí.  
b) Ekologická stopa vyjadřuje míru ekologické nezávadnosti výrobku 
c) Je to taková stopa, která byla namalována prostředky šetrnými k životnímu 
prostředí 
  
Napiš, co jsou globální problémy a uveď dva, které považuješ za nejdůležitější: 
 
Víš jak postupovat v případě, že nalezneš poraněného dravce?  
 
Ekologie je:  
a) ochrana přírody  
b) věda zkoumající vztahy mezi organismy a prostředím  
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c) činnost ekologických hnutí 
 
Co si představuješ pod pojmem „žít udržitelně“?  
 
Vyjádři, do jaké míry souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími tvrzeními: 

 Největším problémem lidstva do budoucna je výrazný nárůst počtu 
obyvatelstva ve světě. 

 Státy s nejrychleji rostoucím počtem obyvatel by měly být nuceny 
k tomu, aby kontrolovaly a snižovaly porodnost. 

 Bohatí lidé ve všech zemích spotřebovávají příliš mnoho přírodních 
zdrojů. 

 Pokud by rozvojové země s velkým počtem obyvatel (např. Čína nebo 
Indie) dosáhly stejné životní úrovně jako lidé v rozvinutých zemích, 
vedlo by to k ekologické katastrofě.  

 Každý lidský tvor je morálně zodpovědný vůči jiným lidem a jiným 
formám života.  

 Třídění odpadu, šetření vodou, energií apod. je věcí každého jednotlivce,
tj. každý si může dělat, co chce. 

 Lidé mají odpovědnost za ochranu přírodního prostředí. 
 Zvyšující se spotřeba je dobrá pro ekonomiku (větší spotřeba znamená ví

pracovních míst). Spotřeba by se proto měla na celém světě podporovat, 
koli omezovat. 

 Technologický vývoj umožní, že v budoucnu budou ekologické problémy
vyřešeny. 

 Až se vytěží všechno uhlí, ropa a zemní plyn, lidé za ně najdou jiné zdroj
energie. Proto je zcela zbytečné s těmito surovinami šetřit. 

 Současný způsob života lidí na Zemi je udržitelný (má budoucnost). 
 Měli bychom nechat přírodu, aby námi způsobené problémy sama vyřeši
 Ochrana vzácných rostlin a živočichů je nadbytečný luxus. 

 
Zdroj: vlastní dotazník 
 

 Řazení otázek jsem podle Gavory (2000) neprováděla přísně tematicky. Na počátku 

jsou otázky lehčí a přitažlivější a to proto, abych respondenty neodradila. Uprostřed jsou pak 

otázky těžší. Na konec jsem zařadila otázky zjišťující vztah respondenta vůči střediskům 

ekologické výchovy a faktografické otázky. Je to proto, že respondent může být na konci 

dotazníku unavený a faktografické otázky obyčejně nebývají tak náročné jako jiné typy 

otázek. Úplně na konci dotazníku bývá poděkování respondentovi za spolupráci. Otázky 

jsem se snažila vytvářet co nejjednodušeji. Dodržena byla přiměřená délka dotazníku, 

efektivní využití bílého prostoru pro snadné čtení a dostatek místa pro odpovědi (viz příloha 

4). 

 Před rozdáním dotazníků do škol jsem provedla pilotní šetření. Realizace tzv. 

pilotního výzkumu spočívala v rozdání dotazníku 3 osobám, které ho vyplnili a následně 
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jsme společně celý dotazník probrali. Snažila jsem se tak objevit co nejvíce případných 

nedostatků a chyb v dotazníku, tj. např. zda jsou otázky srozumitelné a jestli je všichni 

respondenti pochopili stejně. Následně došlo v dotazníku k několika menším změnám.  

 K dotazníku bylo nezbytné vytvořit i průvodní dopis na hlavičkovém papíře 

Univerzity Karlovy, na kterém byla moje práce představena, byl vysvětlen účel a cíl 

výzkumu a to vše pod záštitou mou, mého vedoucího práce a vedoucího katedry. Zároveň 

zde byly uvedeny kontakty na mne a vedoucího práce z důvodu případných dalších otázek 

(viz příloha 3).   

 Samotné dotazníkové šetření proběhlo v prosinci 2007. Toto období považuji za 

vhodné, protože v předvánočním čase je ve školách více volného času a méně jsem tak 

narušovala výuku. Zároveň byla brána v úvahu rozpracovanost této práce, aby bylo možné 

po sběru vyplněných dotazníků navázat a pokračovat. Jednalo se o jednorázové šetření.  

 Pro zpracování dotazníků jsem použila program MS Excel. Mou snahou bylo získaná 

data statisticky popsat a odpovědět  na předem dané otázky. Pro názornost a snadnější 

orientaci budou sestrojeny příslušné grafy a tabulky, jež kvantitativní informace vizuálně 

přiblíží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. HODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
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Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 389 žáků ZŠ a studentů SŠ. Tento počet 

představuje poměrně dobrý vzorek o stavu environmentální gramotnosti žáků a studentů. 

Většina údajů byla zpracovávána v tabulkovém editoru MS Excel. V této kapitole jsou 

prezentovány statistické výstupy v podobě tabulek a grafů s náležitým komentářem. 

Kompletní statistická data pořízena dotazníkovým šetřením lze pak nalézt na přiloženém CD 

(příloha 5). Z dotazníků jsem získala výpočtem hodnoty jak v absolutním, tak v relativním 

vyjádření.  

Z celkového počtu respondentů (viz tab. č. 2) bylo 166 chlapců a 223 dívek. Z Prahy 

bylo 208 respondentů (53,5 % všech respondentů), z Českých Budějovic 124 (31,9 % všech 

respondentů) a ze Ševětína a Jílového u Prahy celkem 57 respondentů (14,7 % všech 

respondentů). Všichni respondenti v době vyplňování dotazníků navštěvovali 8. třídu či 

příslušné ročníky na SŠ (viz tab. č. 3). Průměrný věk respondentů byl 13,5 roků.  

 
 
Tabulka č. 2: Struktura respondentů podle lokalit  

  Chlapců Dívek Celkem - absolutně Celkem - relativně

Praha 88 120 208 53,5 % 

ČB 52 72 124 31,9 % 

Ševětín, Jílové u Prahy 26 31 57 4,7 % 

Celkem 166 223 389 100,0 % 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
 
 
 
Tabulka č. 3: Struktura respondentů podle typu navštěvované školy 
 Chlapců Dívek  Celkem - absolutně Celkem - relativně

ZŠ 142 162 304 78,1 % 

SŠ 24 61 85 21,9 % 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
 

 

 

 

7.1 Faktory ovlivňující výsledky dotazníkového šetření  



51 
 

 

 Následující přehled výsledků je snahou o podchycení vybraných znalosti, dovednosti 

a postojů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a zprostředkovaně tedy  i  

některých výsledků dosavadního působení environmentální výchovy na školách i 

v mimoškolní oblasti.  

Při samotném vyplňování dotazníků velmi záleželo na motivaci respondentů a jejich 

zájmu na dotazník odpovídat. To se pak plně projevilo i v samotných dotaznících, kdy méně 

motivovaní žáci na otázky buď neodpovídali vůbec nebo pouze stručně či záměrně chybně.  

Jak se ukázalo, pro mnohé respondenty byl velký problém rozpoznat všechny 

správné odpovědi, pokud jich otázka měla více. Mnozí často automaticky a bez přemýšlení 

zatrhávali pouze jednu odpověď, ačkoliv v úvodu dotazníku je upozornění, že odpovědí 

může být více.  

Zkoumala jsem též rozdíly mezi respondenty základních a středních škol. Zde se 

potvrdilo, že v populaci gymnaziálních studentů jsou na vyšší úrovni jak znalosti, tak i 

zkušenosti. U některých otázek se však také velmi výrazně projevilo, zda a jak konkrétní 

třída téma probírala.  

Souvislost mezi vzděláním rodičů a znalostmi se projevila částečně. Jedním z důvodů 

zajisté bude to, že vzdělaní rodiče častěji požadují vzdělání i od svých dětí a posílají je 

studovat. Tito respondenti jsou pak ve studiu úspěšnější než žáci rodičů s nižším vzděláním. 

Průkazná souvislost mezi vzděláním rodičů a zkušenostmi žáků nebyla nalezena.  

Některé otázky (č. 15, 16, 20) byly převzaty z rozsáhlého průzkumu ekogramotnosti, 

který pro Ministerstvo školství v roce 2001 zpracovala Společnost pro trvale udržitelný 

rozvoj (STUŽ) a středisko ekologické výchovy SEVER. Publikované výsledky tohoto 

průzkumu (Kulich, Dobiášová a kol. 2003) bylo možno částečně srovnat s výsledky mého 

dotazníkového šetření.  

 

 

 

 

7.2 Faktory ovlivňující ekologickou gramotnost žáků a studentů 
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 V životě každého jednotlivce se prolíná mnoho faktorů, které jej ovlivňují a utvářejí. 

Je zřejmé, že není možné všechny tyto faktory zachytit dotazníkem, přesto jsem se pokusila 

odhalit alespoň některé a to v otázkách č. 20 - 24. Zaměřila jsem se na tyto tři: 

1) Který faktor konkrétně nejvíce respondenty ovlivnil v jejich vztahu k přírodě (otázka 20).  

2) Zda respondenti navštěvují konkrétní organizaci zaměřenou na přírodu nebo životní 

prostředí (otázka 21).  

3) Zda respondenti ve svém životě zaznamenali vliv ekologických středisek - tj. zda nějaké 

znají, pokud ano, zda ho někdy navštívili a pokud ano, zda se jim program v něm líbil a tím 

jim něco dal do života (otázky 22-24).  

 

Otázka 20 

 

Tato otázka byla převzata z průzkumu ekogramotnosti Ministerstva školství (Kulich, 

Dobiášová a kol. 2003). Je známo, že v životě dítěte může mít určitá druhá osoba (nejčastěji 

rodič) velký vliv na jeho postoje, hodnoty a názory. Zajímalo mě, zda si žáci tento vliv 

uvědomují. Ve shodě s předešlým výzkumem je nutno konstatovat, že celá jedna třetina 

respondentů (35,0 %) nenachází nic, co by jejich vztah k přírodě ovlivnilo - tj. buď na otázku 

neodpověděli nebo přímo napsali, že neví nebo nic/nikdo. Nejčastěji takto odpověděli 

respondenti z menších obcí (50,8 %). Naopak v Českých Budějovicích nevědělo či se 

nevyjádřilo 29 % respondentů a v Praze 34,1 všech respondentů.  

65 % respondentů se pokusila otázku zodpovědět (viz graf 1). Z výsledků je patrné, 

že nejvýznamnějším ovlivňujícím faktorem jsou pro respondenty rodinní příslušníci (cca pro 

20 %). Velmi zajímavá je téměř naprostá absence této odpovědi u respondentů z menších 

obcí. Důvodem je zřejmě to, že přijdou mnohem častěji do kontaktu s přírodou a proto spíše 

odpovídali, že je ovlivnila samotná příroda, či její složky - zvířata, květiny, ničení přírody 

apod. Naopak pro respondenty z měst je mnohem více důležitý vliv nějaké druhé 

osoby/instituce - rodiny, školy, ale i médií.  

 

 
Graf 1: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „V mém vztahu k přírodě mě nejvíce 
ovlivnil/a,o (kdo, nebo co)?“ 



53 
 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 157, N (respondenti z Českých Budějovic) = 101, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 47 
 
 
Otázka 21 

 

Pouze 10,5 % respondentů napsalo, že chodí do nějaké organizace zaměřené na 

přírodu či životní prostředí. To je, dle mého názoru, velmi malé číslo. Naopak 86,9 % všech 

respondentů prý žádnou takovou organizaci nenavštěvuje (více viz tab. č. 4). Je sice zřejmé, 

že respondenti navštěvují zajisté mnoho jiných zájmových kroužků, přesto si myslím, že 

výsledek není příliš optimistický. Role vedlejších, mimoškolních kroužků a organizací může 

být pro utváření hodnot a postojů dětí často velmi zásadní. Zajímavé je, že nejvíce 

respondentů, kteří navštěvují tyto organizace, je z Prahy. Lze na tom opět demonstrovat to, 

že respondenti z menších obcí nemají takovou potřebu organizace tohoto typu navštěvovat. 

Druhým důvodem je nesrovnatelně nižší nabídka podobných aktivit v místě bydliště těchto 

respondentů.  

Pokud respondenti uvedli, že chodí do organizace zaměřené na přírodu a životní 

prostředí, pak to byl nejčastěji Junák, Greenpeace a překvapivě i škola.  

 
 
 
Tabulka č. 4: Přehled odpovědí respondentů na otázku, zda chodí do nějaké organizace, která 
je zaměřena na přírodu nebo životní prostředí (v %) 
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 Ano Ne

Praha 12,5 84,6 

České Budějovice 8,1 89,5 

Jílové u Prahy, Ševětín 8,8 89,5 

Celkem 10,5 86,9 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
 
Otázky 22-24 

 

V environmentální výchově dětí mohou velmi výrazně pomoci tzv. střediska 

ekologické výchovy, která se ekologické výchově věnují dlouhodobě a cíleně nejrůznějšími 

způsoby. Snaží se spolupracovat se školami a připravovat pro ně tzv. ekologické výukové 

programy (více viz kapitola č. 5).  

Celkově příliš mnoho respondentů nějaké středisko ekologické výchovy neznalo. 

Většinou platilo, že ekologická střediska znali ti, kteří se se svou školou zúčastnili nějakého 

výukového programu. Respondenti z Prahy, kteří nějaké středisko znali, napsali nejčastěji 

sdružení Tereza, Toulcův dvůr či ČSOP Koniklec. V Českých Budějovicích to bylo Centrum 

ekologické a globální výchovy Cassiopeia.  

Je třeba si uvědomit, že přestože 73,3 % respondentů uvedlo, že nezná žádné 

středisko ekologické výchovy, není toto číslo zcela pravdivé. Mnoho respondentů sice ve 

středisku ekologické výchovy bylo, jen nedokáží tento název přiřadit k místu, kde již byli. 

To mi potvrdili i někteří učitelé.  

Celkem ale pouze 6 škol ze 14 zkoumaných střediska ekologické výchovy navštěvuje 

a spolupracuje s nimi. Z výpovědí učitelů lze usoudit, že tak činí kvůli zajímavému podání a 

novým poznatkům. Naopak učitelé, kteří střediska nenavštěvují, upozorňovali např. na 

nedostatek času ve výuce pro tyto mimoškolní aktivity či nezájem dětí. Zajímavý byl postřeh 

paní učitelky ze Ševětína, která upozornila na neochotu ekologických středisek navštěvovat 

školy, což by zajisté těmto vzdálenějším školám velmi pomohlo.  

Lokální rozdíly mezi Prahou a Českými Budějovicemi nebyly příliš velké (viz 

tabulka č. 5, graf 2). Dost se ale od těchto měst odlišovaly menší obce. Zcela zřetelně se tu 
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projevil ztížený přístup do středisek ekologické výchovy způsobený přílišnou vzdáleností od 

místa bydliště i školy.  

 
Tabulka č. 5: Přehled odpovědí respondentů na otázku, zda znají nějaké středisko ekologické 
výchovy (v %) 

 Ano Ne 

Praha 25,0 72,6 

České Budějovice 32,3 64,5 

Jílové u Prahy, Ševětín 3,5 94,7 

Celkem 24,2 73,3 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 

Ti respondenti, kteří někdy, podle svého vyjádření, středisko ekologické výchovy 

navštívili, tak učinili nejčastěji se školou - 29 % všech respondentů. Shodně 3-4 % všech 

respondentů středisko ekologické výchovy navštívilo s rodiči či s kamarády. Z jiných 

odpovědí je možno např. uvést individuální návštěvu nebo s kamarády.  

 
Graf 2: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „Pokud jsi navštívil středisko ekologické 

výchovy, s kým?“ 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
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Celkem 96 % z těch respondentů, kteří napsali, že již navštívili středisko ekologické 

výchovy, se vyjádřilo i k tomu, zda se jim program zde líbil či nelíbil. Naprosté většině z 

nich (93,7 %) se program ve středisku líbil. Nejčastějším důvodem bylo, že program byl 

poučný, zajímavý a podaný zábavnou formou. Pouze 6,3 % respondentů napsalo, že se jim 

program nelíbil a to nejčastěji proto, že to bylo údajně nudné.  

 

7.3 Hodnocení dotazníkového šetření podle čtyř tematických okruhů průřezového 

tématu  

 

Výsledky dotazníku jsou vyhodnocovány na základě čtyř tematických okruhů 

průřezového tématu Environmentální výchova - tj. Ekosystémy, Základní podmínky života, 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí, které dohromady 

umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka a k životnímu prostředí, k 

uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v 

budoucnosti (VÚP 2005a, str. 100). Toto rozdělení je však pouze orientační a některé otázky 

lze zařadit do dvou i více tematických okruhů (např. otázky 18, 19). 

Z tematického okruhu Ekosystémy byla v dotazníku pouze jednu znalostní otázku (č. 

16). Tři otázky (č. 12, 13, 17) byly položeny k tématickému okruhu Základní podmínky 

života. Otázky 12 a 13 se věnují tématu „voda“, otázka 17 tématu „přírodní zdroje“. Dvě z 

nich zkoumají také hlavně znalosti respondentů (č. 12, 17), třetí se zajímá o postoje, 

případně i návyky respondentů.  

Největší pozornost byla věnována tematickým okruhům „Lidské aktivity a 

problémy“ a „Vztah člověka k prostředí“. Považuji tyto okruhy za nejširší a zároveň, podle 

mého názoru, právě pomocí těchto dvou okruhů nejlépe zjistím nejenom znalosti, ale 

dovednosti a hlavně postoje respondentů.  

Mezi znalostní otázky v tomto okruhu můžeme zařadit otázky č. 4, 6, 7, 10, 11, 

12,14,15, 16, 17 a 18. U otázek č. 9 a 19 mě zajímaly postoje respondentů. Otázky č. 3, 5 a 8 

zkoumají přímo návyky respondentů a otázky č. 1, 2 nás pak zajímá obojí, tedy postoje a s 

tím související návyky.  
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7.3.1 Tematický okruh Ekosystémy 

 

Otázka č. 16 

 

Tato otázka je čistě znalostního rázu. Byla převzata z průzkumu ekogramotnosti 

Ministerstva školství (Kulich, Dobiášová a kol. 2003). Zajímalo mě, zda studenti vědí, 

jak by naše republika vypadala bez vlivu člověka, tedy zcela přirozeně, jakou tedy mají 

představu o míře pozměnění krajiny člověkem. Pouze asi polovina respondentů 

odpověděla zcela správně, což je o cca 10 % méně než v předešlém výzkumu (zde ale 

zkoumáni žáci 9. tříd). Nicméně téměř všichni žáci vědí o tom, že plocha pokrytá lesy 

byla v minulosti větší než dnes. Lepší představu o dřívější rozloze lesů na území ČR mají 

respondenti z menších obcí, Ševětína a Jílového u Prahy. Naopak, 6,3 % respondentů 

v Praze a 5,5% v Českých Budějovicích odpovědělo, že lesů v ČR bylo pouze cca jedna 

čtvrtina z celkové rozlohy (viz tab. č. 6, graf 3). Žáci z měst, kteří neznali správnou 

odpověď, zřejmě vycházeli z bezprostřední zkušenosti v okolí svého bydliště.  

 
 
Tabulka č. 6: Přehled odpovědí respondentů na otázku: „Jak velká část území dnešní 
České republiky byla pokryta lesy předtím než začal člověk v krajině hospodařit?“ (v %) 
 téměř celé asi tak z poloviny asi tak z jedné čtvrtiny 

Praha 49,0 41,8 6,7 

České Budějovice 57,3 36,3 5,7 

Jílové u Prahy, Ševětín 56,1 38,6 0,0 

Celkem 52,7 39,6 5,4 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
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Graf 3: Struktura odpovědí respondentů podle lokality na otázku: „Jak velká část území 
dnešní České republiky byla pokryta lesy předtím, než začal člověk v krajině hospodařit?“ 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření; vlastní výpočet 
Poznámka: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
 
 
7.3.2 Tematický okruh Základní podmínky života 
 

Otázka 12 

 

V otázce bylo zkoumáno, jaký přehled mají respondenti o stavu světových zásob 

pitné vody. Zajímavé bylo, že tentokrát byly správné tři odpovědi ze čtyř, takže tato 

otázka kladla na respondenty i velké nároky na jejich pozornost a koncentraci v době 

vyplňování dotazníku. Pouze 14 respondentů (3,6 %) ze všech dotázaných zaškrtlo 

všechny tři správné odpovědi. Naopak pro 5,4 % respondentů nebyla buď správná žádná 

odpověď, nebo otázku vynechali.  

Kromě samotných znalostí můžeme touto otázkou sledovat i to, která ze třech 

správných možností je žákům nejbližší, tedy i to, o které se všeobecně nejvíce ví. 

Odpověď je zde zcela jednoznačná, nejčastěji respondenti zaškrtli možnost d). Většina 
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žáků si je vědoma, že každý rok umírají na světě miliony lidí v důsledku nedostatku 

kvalitní pitné vody. V televizi mohou čas od času sledovat reportáže zejména z Afriky, 

podbarvené často drastickými záběry, jež způsobují emocionální reakce.  

Téměř o polovinu méně správných odpovědí bylo uvedeno v možnosti c) - 

některé oblasti mají vody nadbytek. U této odpovědi byla předpokládána i jistá míra 

„geografických znalostí“, tedy zda si respondenti dokáží vybavit mapu světa a stav 

světových zásob vody. Tuto odpověď správně zatrhlo 40,9 % respondentů, tedy méně 

než polovina (viz tab. č. 7).  

Podle předpokladu, nejobtížnější pro respondenty bylo odhalit správnost odpovědi 

a) - Umělé zavlažování může způsobovat zasolení zemědělské půdy. Jsou zde použity 

odbornější termíny, navíc otázka předpokládá jistou míru odborných znalostí o způsobu 

umělého zavlažování a jeho negativních dopadech na kvalitu zemědělské půdy v aridních 

oblastech. To dokazuje i poměr správných odpovědí - pouze 18,8 %.  

 Regionální rozdíly v této otázce nejsou nijak výrazné (viz tab. č. 7, graf 4), 

respondenti všech zkoumaných lokalit odpovídali velmi podobně. Je to dáno tím, že 

otázka se týkala globálních, celosvětových záležitostí. K informacím o těchto 

záležitostech mají všichni respondenti přístup podobný a příliš se tu tedy neprojevují 

regionální rozdíly.  

 
 
Tabulka č. 7: Přehled odpovědí všech respondentů na otázku: „Která tvrzení, která podle 
tvého názoru jsou pravdivá?“ (v %) 
 a b c d bez odpovědi

Praha 17,3 12,5 45,2 74,5 7,2 

České Budějovice 22,6 9,68 37,9 84,7 4,0 

Jílové u Prahy, Ševětín 15,8 21,1 31,6 73,7 3,5 

Celkem 18,8 12,9 40,9 77,6 5,7 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
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Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
a = Umělé zavlažování může způsobo- vat zasolení zemědělské půdy; b = Všechno obyvatelstvo Země má 
přístup ke kvalitní pitné vodě; c = Některé oblasti mají vody nadbytek; d = Každý rok umírají na světě miliony 
lidí v důsledku nedostatku kvalitní pitné vody 
 
Graf 4: Struktura odpovědí respondentů podle lokality na otázku: „Která tvrzení jsou, podle 
tvého názoru, pravdivá?“ 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
 
Otázka 13 

 

Tato otázka byla do dotazníku zařazena s cílem zjistit, zda respondenti ve svém 

životě preferují balenou vodě či vodu z vodovodu. Zajímaly mě postoje respondentů vůči 

jednotlivým druhům vod i to, kterou pijí častěji.  

Touto problematikou se částečně též zabývá výukový program ekologického 

sdružení Tereza, který se jmenuje „Voda co nás drží nad vodou“. Žáci si po jeho absolvování 

mají uvědomit a posoudit důležité aspekty spojené s výrobou, distribucí a spotřebou balené 

vody. Cílem tedy je žákům ukázat, proč je lepší pít vodu z vodovodu (1 litr vody z vodovodu 

je více než 100krát levnější než 1 litr balené vody; voda z vodovodu je zdravotně nezávadná, 

podléhá častější a v některých parametrech přísnější kontrole kvality než balená voda; po 

stránce kvality je voda z vodovodu zcela srovnatelná s balenou vodou; díky nižšímu obsahu 

minerálních látek méně zatěžuje ledviny; voda z vodovodu je vždy čerstvá, je optimálně 
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„uskladněna v chladu a temnu ve vodovodním potrubí; šetří se příroda – odpadá přeprava 

kamiony, potřeba skladování a likvidace neekologického odpadu; šetří se vlastní zdraví – 

není nutné nosit těžké balíky vody) (www.klub.pvk.cz).  

Jak se ukázalo, poměr odpovědí byl zcela vyrovnán - 47,6 % respondentů souhlasilo 

s tím, že je lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu, 45,2 % s tím nesouhlasilo. 7,2 % 

respondentů se nevyjádřilo (viz tab. č. 8). Je patrné, že část respondentů zatrhla obě 

odpovědi, tito obvykle odpovídali, že je jedno, kterou vodu pijí (5,7 %). 

 

Tabulka č. 8: Přehled odpovědí na otázku: „Souhlasím, že je lepší pít vodu z vodovodu než 
balenou vodu?“ (v %) 
 Souhlasím Nesouhlasím Nevím/bez odpovědi 

Praha 47,6 45,19 7,212 

České Budějovice 54,4 38,4 6,452 

Jílové u Prahy, Ševětín 28,07 59,65 12,28 

Celkem 47,04 45,24 7,712 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti, kteří napsali důvod, proč je lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu) = 
162, N (respondenti z Prahy) = 86, N (respondenti z Českých Budějovic) = 61, N (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 15 

 

Důvod, proč respondenti souhlasí s tím, že je lepší pít vodu z vodovodu než balenou 

vodu, uvedla naprostá většina z těch, kteří zaškrtli možnost a) (97,3 %). Pro větší 

přehlednost jsem uvedené důvody rozdělili do několika kategorií (viz tab. č. 9, graf 5) 

 
Tabulka č. 9: Přehled důvodů, proč je lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu (v %) 
 je 

levnější 
je kvalitnější 
a zdravější 

není v plastu -
je ekologičtější

je lepší na chuť jiné 
důvody 

Praha 26,7 45,3 32,6 12,8 13,95 

České Budějovice 26,7 45,3 32,6 12,8 13,95 

Jílové u Prahy, Ševětín 13,3 53,3 33,3 6,67 20 

Celkem 22,8 45,1 32,1 9,6 16,0 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti, kteří napsali důvod, proč je lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu) = 
162, N (respondenti z Prahy) = 86, N (respondenti z Českých Budějovic) = 61, N (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 15 
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Nejčastěji uváděným důvodem ve všech lokalitách (vždy okolo 50 %), proč raději pít 

vodu z vodovodu než vodu balenou, byla její lepší kvalita a to, že ji mnoho respondentů 

shledávalo zdravější. Považovali ji za čistou, čerstvou, bez zbytečných chemikálií. Zhruba 

1/3 respondentů považuje za pozitivum vody z vodovodu to, že není balená v plastu, tj. 

nespotřebovává se zbytečně další materiál. Že je voda z vodovodu levnější než balená je 

důležité hlavně pro respondenty z Prahy, což souvisí patrně s větší rolí peněz v městském 

prostředí než na venkově. Pro některé respondenty (9,6 %) je voda z vodovodu lepší i na 

chuť. Někteří dále uváděli, že voda z vodovodu je lépe dostupná (každému teče přímo doma 

a není nutné ji nosit v těžkých balících) či že plně důvěřují vodě z vlastního zdroje - studny 

(především respondenti z menších obcí).  

 
Graf 5: Struktura důvodů, proč je lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu podle 
odpovědí respondentů v jednotlivých lokalitách 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti, kteří napsali důvod, proč je lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu) = 
162, N (respondenti z Prahy) = 86, N (respondenti z Českých Budějovic) = 61, N (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 15 
 

Počet respondentů, kteří nesouhlasili s tím, že je lepší pít vodu z vodovodu, než 

balenou vodu, se pohyboval také kolem 45 %. Odpovědi se týkaly téměř výhradně různých 

složek domnělé vyšší kvality balené vody (viz tab. č. 10, graf 6). Balená voda byla velmi 

často posuzována jako celkově čistší, s nižší koncentrací chemikálií (negativně je 

posuzováno zejména chlorování) a bakterií, z čehož pak vyplývá i to, že balená voda je 

zdravější a má lepší chuť. Právě senzorické vlastnosti vody vytékající z kohoutků (silný 
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zápach chloru, rez atp.) mohou být silným faktorem pro preferenci balené vody. Silnou roli 

zde samozřejmě hrají rodinné návyky a předsudky. Někteří respondenti také upozorňovali na 

to, že ne vždy víme, zda je voda z vodovodu pro nás pitná (především v cizích, exotických 

zemích). 

Tabulka č. 10: Přehled důvodů, proč není lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu (v %) 
  a b c d e f g h i 

Praha 6,7 8,9 18,9 10,0 16,7 10,0 7,8 4,4 10,0 

České Budějovice 6,3 6,3 25 8,3 14,6 2,1 8,3 14,6 2,1 

Jílové u Prahy, Ševětín 2,9 5,9 5,9 8,8 32,3 11,8 18,0 2,9 23,5 

Celkem 5,8 7,6 18,0 9,3 19,2 8,1 9,9 7,0 10,5 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti, kteří napsali důvod, proč není lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu) 
= 172, N (respondenti z Prahy) = 90, N (respondenti z Českých Budějovic) = 48, N (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 34 
a = je kvalitnější; b = je na chuť lepší; c = čistota; d =ve vodě z vodovodu mohou být bakterie aj.; e = voda z 
kohoutku je příliš chemická (chlor aj.); f = nevíme, co ve vodě může být; g = je zdravější; h = ne vždy víme, že 
voda z kohoutku je pitná; i = jiné důvody 
 
Graf 6: Struktura důvodů, proč je lepší pít balenou vodu než vodu z vodovodu podle 
odpovědí respondentů v jednotlivých lokalitách 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti, kteří napsali důvod, proč je lepší pít balenou vodu než vodu z vodovodu) = 
172, N (respondenti z Prahy) = 90, N (respondenti z Českých Budějovic) = 48, N (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 34 
 
 
Otázka 17 
 

Otázka prověřující zcela základní znalosti, jež se navíc dají částečně i odvodit. Přesto 

na ni správně odpověděla pouze 1/5 respondentů (19,3 %) (viz tab. č. 11). Právě v této 
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otázce se velmi výrazně potvrdilo pravidlo, že ve znalostních otázkách většinou lépe uspějí 

studenti gymnázií (30,6 % správných odpovědí) oproti studentům ZŠ (16,1 % správných 

opovědí).  

Zajímavým faktem je, že celá čtvrtina respondentů považuje za obnovitelný zdroj 

železo. Naopak vodu za obnovitelný zdroj považuje pouze necelá polovina respondentů. 

Bohužel nám povaha otázky neumožňuje zjistit, co si vlastně žáci pod pojmem 

„obnovitelný zdroj“ představují. Disproporci mezi železem a ropou zřejmě způsobila 

možnost jeho recyklace, kterou někteří žáci mohou považovat v jistém smyslu za 

obnovitelnost. Co se týče lokálních odlišností, lze konstatovat, že lepší znalosti v této 

otázce prokázala větší města (viz graf 7).  

 
Tabulka č. 11: Přehled odpovědí respondentů na otázku: „Která tvrzení, která podle 
tvého názoru jsou pravdivá?“ (v %) 
 železo  ropa voda větrná energie 

Praha 28,4 5,3 45,2 65,0 

České Budějovice 21,0 9,7 43,5 71,0 

Jílové u Prahy, Ševětín 24,5 5,3 42,1 54,4 

Celkem 25,4 6,7 44,2 65,3 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
 
Graf 7: Struktura odpovědí respondentů podle lokality na otázku: „Které suroviny řadíte 
mezi obnovitelné zdroje?“  
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Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
7.3.3 Tematický okruh Lidské aktivity a problémy  
 

Otázka č. 1 

 

Touto otázkou zjišťuji, které z nabízených činností jsou pro respondenty 

přednostnější, které pak méně. Domnívám se, že většinou zde platí, že právě ty činnosti, 

které byly zatrženy jako nejvíce prospívající životnímu prostředí jsou často i činnosti, jež 

alespoň částečně respondenti sami praktikují.  

 

Tabulka č. 12: Přehled činností, které podle respondentů nejvíce prospívají životnímu 
prostředí (v %) 

 a b c d e f g h i 

Praha 82,2 50 24,0 60,6 14,9 15,4 6,7 10,6 24,5

České Budějovice 81,5 62,1 23,4 59,7 8,1 10,5 5,7 8,9 27,4

Jílové u Prahy, Ševětín 78,9 28,1 29,8 63,2 5,3 12,3 15,8 17,5 15,8

Celkem 81,5 50,6 24,7 60,7 11,3 13,4 7,7 11,1 24,2

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
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Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
a = důsledně třídit odpad, b = dávat přednost pěší chůzi, kolu a veřejné dopravě před jízdou autem,c = kupovat 
výrobky ekologického zemědělství, d = sbírat odpadky v lese, e = utěsnit okna z důvodu zamezení unikání 
tepla, f = pečlivě zvažovat, co opravdu potřebuji a nekupovat zbytečnosti,g = nosit si do obchodu vlastní 
igelitový sáček na pečivo či zeleninu, h = používat hadrové kapesníky místo papírových, i = využívat 
kancelářský papír z obou stran  

 

Nejfrekventovanější odpovědí (81,5 % všech respondentů) byla s velkým náskokem 

oproti ostatním možnost a) - důsledně třídit odpad. Dá se tak usuzovat, že právě třídění 

odpadu je činnost, jež je respondentům obvykle nejbližší - často o ní slyší ve škole, v 

médiích i doma. Navíc ji velmi často praktikují sami (viz otázka č. 5).  

Další dvě činnosti, o nichž se respondenti domnívají, že z nabízených možností 

nejvíce prospívají životnímu prostředí, jsou také zcela jednoznačné - sbírání odpadků v lese 

a upřednostňování pěší chůze, jízdy na kole či v MHD před jízdou autem. Platí tu totéž, co 

bylo řečeno již výše, tedy, že sbírání odpadků činnost je respondentům blízká, kterou zajisté 

mnozí z nich alespoň jednou v životě sami praktikovali. O škodlivosti nadměrného užívání 

aut v dnešní společnosti dnes snad již nikdo nepochybuje. Zajímavý je zde rozdíl mezi 

menšími obcemi a většími městy, kdy výrazně více respondentů z větších měst zatrhlo, že 

možnost b) - dávání přednosti pěší chůzi, kolu a veřejné dopravě před jízdou autem je jednou 

z nejvýznamnějších pro udržování životního prostředí (viz tabulka č. 12, graf 8). Tato 

nerovnost je zcela logická, protože právě ve městech, kde je aut nepoměrně více než na 

venkově, jsou lidé mnohem více nuceni vnímat a uvědomovat si negativní důsledky 

vysokého automobilismu.  

 
Graf 8: Struktura činností, jež podle respondentů nejvíce prospívají životnímu prostředí  
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Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet  
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 

 

I přesto, že všechny nabízené možnosti prospívají životnímu prostředí, zajímalo mě, 

které z nich jsou pro respondenty důležitější a které naopak méně. Lokální rozdíly mezi 

třemi činnostmi, dle respondentů, nejméně prospívají životnímu prostředí byly poměrně 

nevýrazné (viz tab. č. 13, graf 9). Jsou to tyto činnosti: „Nosit si do obchodu vlastní igelitový 

sáček na pečivo či zeleninu“; „Utěsnit okna z důvodu zamezení unikání tepla“ a „Pečlivě 

zvažovat, co opravdu potřebuji a nekupovat zbytečnosti“. Tato otázka byla pro mnoho 

respondentů velmi problematická a nedokázali na ni odpovědět. Je totiž velmi obtížné vybrat 

z činností, které jsou všechny prospěšné životnímu prostředí, tu nejméně důležitou.  

Přesto z uvedených opovědí lze vyslovit určité závěry. Pro respondenty jsou obvykle 

činnostmi, které nejméně prospívají životnímu prostředí ty, jež sami nepraktikují nebo jen 

výjimečně. A to nejenom proto, že činnosti, které vybrali, jsou spíše zatím záležitostí rodičů 

(nákupy, utěsňování oken aj.), ale snad i proto, že tyto činnosti prostě zatím u nás nemají tak 

velkou odezvu a není taková ochota je praktikovat, jako např. již poměrně rozšířené třídění 

základního odpadu. 

 

Tabulka č. 13: Přehled činností, které podle respondentů nejméně prospívají životnímu 
prostředí (v %) 

 a b c d e f g h i 
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Praha 10,6 23,6 29,8 17,8 41,4 44,2 51,9 41,3 33,7

České Budějovice 8,1 16,9 17,7 16,9 49,2 46,8 50 45,2 35,5

Jílové u Prahy, Ševětín 14,1 33,3 26,3 26,3 49,1 49,1 38,6 26,3 22,8

Celkem 10,3 22,9 25,4 18,8 45,0 45,8 49,4 40,4 32,6

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
a = důsledně třídit odpad, b = dávat přednost pěší chůzi, kolu a veřejné dopravě před jízdou autem,c = kupovat 
výrobky ekologického zemědělství, d = sbírat odpadky v lese, e = utěsnit okna z důvodu zamezení unikání 
tepla, f = pečlivě zvažovat, co opravdu potřebuji a nekupovat zbytečnosti,g = nosit si do obchodu vlastní 
igelitový sáček na pečivo či zeleninu, h = používat hadrové kapesníky místo papírových, i = využívat 
kancelářský papír z obou stran  
 
 
Graf 9: Struktura činností, jež podle respondentů nejméně prospívají životnímu prostředí  

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
 
 
Otázka č. 5 
 

Tato otázka se zabývala konkrétní činností - zjišťuje, zda respondenti třídí odpad a 

pokud ano, jaký. Zkoumá tedy to, zda činnost, kterou většina v otázce č. 1 označila jako 

jednu z nejvíce prospívající životnímu prostředí (81,5 %), je praktikována i v praxi. Zajímalo 

mě tak, kolik respondentů nejenom ví, že třídění odpadů je prospěšné pro životní prostředí, 

ale sami osobně se do této činnosti zapojují.  
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Došla jsem k zajímavému zjištění. Počet kladných opovědí, tj. těch, kteří aktivně 

doma třídí alespoň jednu surovinu, je téměř totožný s počtem těch, kteří řadí třídění odpadu 

mezi jednu z nejvíce prospívajících činností životnímu prostředí. Více než 4/5 všech 

respondentů (82,3 %) odpad doma třídí.  

Přesto je stále i poměrně dost respondentů, kteří přímo uvedli, že doma netřídí žádný 

opad (16,2 %). Rozdíl mezi jednotlivými lokalitami (viz tab. č. 14) naznačuje, že čím je obec 

větší, tím menší procento respondentů odpad třídí. Lze tak vyslovit domněnku, že děti z 

menších obcí jsou častěji ochotnější investovat do ochrany životního prostředí vlastní 

aktivitu než městksé děti. Navíc zde např. mají  lepší příležitosti ke kompostování 

biologického odpadu apod.  

 
Tabulka č. 14: Přehled odpovědí respondentů na otázku, zda třídí či netřídí odpady, jež 
vznikají v jejich domácnosti  (v %) 

 Třídím (alespoň jednu surovinu) Netřídím 

Praha 78,4 19,7 

České Budějovice 82,3 16,9 

Jílové u Prahy, Ševětín 96,5 1,8 

Celkem 82,3 16,2 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 
124 (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
 

Pokud se konkrétně podíváme na jednotlivé druhy odpadů, které respondenti doma 

třídí, jsou to, podle očekávání, tří nejčastěji tříděné druhy surovin - plast, papír a sklo (viz 

graf 10). Jsou to tedy ty suroviny, pro které nejčastěji obce nabízejí speciální kontejnery. 

Naopak biologický odpad a hliník třídí pouze cca 15 % respondentů. Někteří napsali i další 

odpady, jež třídí - nejčastěji vybité baterie, staré elektrospotřebiče a další nebezpečný odpad, 

tetrapak, staré léky či železo. 

 
Graf 10: Struktura odpovědí respondentů na otázku, které konkrétní odpady doma třídí 
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Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 124 (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 57 
 
 
Otázka č. 6 

 

Tato, především znalostní otázka, se opět zabývá odpadem, tentokrát ale z trochu 

jiného pohledu. Přesná znalost odpovědi na otázku, co znamená uvedený symbol na obalech, 

předpokládala již hlubší zájem o problematiku třídění opadů. Pokud však respondenti 

správnou odpověď neznali, mohli se ji pokusit odvodit z uvedeného symbolu. 

Přesto, že se snad každý s touto značkou někdy setkal, je velmi zajímavé, jak málo 

lidí ví, co přesně znamená (viz tab. č. 15). Odpovědi v této otázce byly správné dvě (b, c), 

což se ukázalo pro většinu respondentů také velmi obtížné odhalit. Jen 15,4 % respondentů 

odpovědělo celou otázku zcela správně. Přesto nadpoloviční většina dokázala vyvodit či již 

věděla, že správná je možnost b), tedy, že uvedený symbol panáčka s košem znamená, že 

použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad (63,5 %). Nejčastěji toto odpověď 

zatrhávali respondenti z malých obcí (viz graf 11).  

Tabulka č. 15: Přehled odpovědí respondentů na otázku, zda jsou pravdivá tvrzení, týkající 
se uvedeného symbolu panáčka s košem (v %) 

 a b c d 

 Praha 2,9 63,9 37,5 17,8 

České Budějovice 0,8 56,5 33,9 22,6 
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 Jílové u Prahy, Ševětín 1,8 77,2 26,3 14,0 

Celkem 2,1 63,5 34,7 18,8 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 
124 (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
a = obaly, na kterých je symbol uveden, bychom měly z nádob na odpady vytahovat; b = použitý obal máme 
hodit do příslušné nádoby na odpad; c = pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice 
nepatří, že obsahuje nějaké nebezpečné látky; d = jedná se ekoznačku, která vyjadřuje snadnou 
recyklovatelnost výrobku 
 
Graf 11: Struktura odpovědí respondentů na otázku, která tvrzení, týkající se uvedeného 
symbolu panáčka s košem, jsou pravdivá.  

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 124 (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 57 
 

Otázka 7 

 

Poslední z otázek zaměřených na praktické znalosti o třídění odpadu. Otázka 

navazuje na předchozí. Tentokrát nás zajímá, jak hluboké znalosti mají respondenti o třídění 

konkrétního odpadu. Správné byli dvě odpovědi, což se opět pro většinu respondentů 

ukázalo být problémem (viz tab. č.16). Zcela správně otázku zodpovědělo 22,1 % 

respondentů. Nejčastěji respondenti správně zatrhli, že do kontejneru na sklo nepatří 

porcelán - 85,9 %. Naopak ani ne polovina respondentů (32,9 %) věděla, že do kontejneru na 

sklo též nepatří zrcadlo.  

V této otázce se projevil velký rozdíl mezi velkými městy a menšími obcemi - tj.mezi 

Prahou a Českými Budějovicemi a mezi Jílovým u Prahy a Ševětínem (viz graf 12). Protože 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Obaly, na kterých je
symbol uveden, bychom
měly z nádob na odpady

vytahovat

Použitý obal máme
hodit do příslušné
nádoby na odpad

Pokud je panáček
přeškrtnutý, znamená

to, že obal do popelnice
nepatří, že obsahuje
nějaké nebezpečné

látky

Jedná se ekoznačku,
která vyjadřuje snadnou
recyklovatelnost výrobku

Co znamená uvedený symbol panáčka s košemP
o

d
íl

 p
o
č

tu
 r

e
s

p
o

n
d

e
n

tů
 j

e
d

n
o

tl
iv

ý
c

lo
k

a
li

t 
p

o
d

le
 p
ří

s
lu

š
n

é
h

o
 t

v
rz

e
n

í 
(v

 %

Praha České Budějovice Jílové u Prahy, Ševětín



72 
 

otázka recyklace odpadů je dnes velmi aktuální a týká se právě hlavně velkých měst, je 

pochopitelné, že zde se také věnuje nejvíce času tomu, aby obyvatelé těchto lokalit věděli, 

jak správně odpad třídit.  

 
Tabulka č. 16: Přehled odpovědí všech respondentů na otázku: „Které z uvedených surovin 
nepatří do kontejneru na sklo?“ (v %) 
 Skleněná láhev od 

nápojů 
Porcelán Střepy z tabulového skla Zrcadlo

Praha 2,4 83,7 8,7 34,6 

České Budějovice 1,6 85,5 8,1 35,5 

Jílové u Prahy, 
Ševětín 

3,5 43,5 4,0 9,7 

Celkem 2,3 85,9 8,5 32,9 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 
124 (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
Graf 12: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „Které z uvedených surovin nepatří do 
kontejneru na sklo?“ 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 124 (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 57 
Otázka č. 8 
 

Ekologické zemědělství v ČR dnes představuje stabilizovaný zemědělský systém, 

který je na úrovni produkce státem podporován a je dobrou alternativou vývoje do 

budoucnosti. Zatím ale jen cca 3 procenta Čechů nakupují biopotraviny pravidelně, 25 
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procent populace biopotraviny zná a kupuje je občas. Biopotraviny v roce 2006 tvořily 0,35 

procenta z celkové spotřeby potravin v České republice. Nejdůležitějšími místy nákupu 

biopotravin jsou hypermarkety, specializované prodejny a supermarkety 

(www.qmagazin.cz/biopotraviny).  

Otázka, zda respondenti doma kupují nějaký výrobek ekologického zemědělství, se 

ukázala jako značně komplikovaná. Dvě třetiny respondentů totiž napsali, že neví, zda doma 

kupují nějaký výrobek ekologického zemědělství. Vysvětlit se to dá tím, že respondenti, 

jejichž průměrný věk je 13,5 roků, obvykle domácnosti potravinami nezásobují a nemají 

tedy takový přehled, zda některé potraviny, které doma konzumují, jsou či nejsou 

biopotravinami. Další důvod vysokého počtu odpovědí „nevím“ bychom našli v tom, že 

mnozí respondenti si sice neuvědomovali žádnou biopotravinu, kterou by doma kupovali, ale 

raději napsali, že neví, zda ji kupují, aby vyloučili případnou chybu.  

 Celkový počet kladných odpovědí byl mnohonásobně vyšší, než výše uvedený 

průměr z roku 2006. Vysvětlit to můžeme jednoduše, mnoho respondentů sice napsalo, že 

doma kupují výrobky ekologického zemědělství, ale mnoho jich také uvedlo, že je kupují 

pouze příležitostně, tedy nepravidelně, což již souhlasí (viz tab. č. 17). Pokud respondenti 

přímo odpovídali, kterou surovinu nejčastěji kupují, pak to nejčastěji bylo maso, zelenina, 

ovoce či chléb.  

 
Tabulka č. 17: Přehled odpovědí všech respondentů na otázku: „Kupujete doma nějaké 
výrobky ekologického zemědělství?“ (v %) 

 ne ano nevím 

Praha 21,2 15,9 60,6 

České Budějovice 15,2 16,0 67,2 

Jílové u Prahy, Ševětín 7,0 8,8 82,5 

Celkem 17,2 14,9 66,1 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 
124 (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 Větší informovanost o biopotravinách je možné pozorovat u respondentů z větších 

měst (viz graf 13). Je logické, že pro rodiny respondentů, kteří pocházejí z menších obcí není 

otázka biopotravin tak aktuální, protože mnohé si vypěstují sami či koupí přímo od známých 

či příbuzných.  
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Graf 13: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „Kupujete doma nějaké výrobky 
ekologického zemědělství?“ 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 124 (respondenti z Jílového u 
Prahy a Ševětína) = 57 
 
 
Otázky 18 a 19 

 

Tyto dvě otázky spolu přímo souvisely a navazovaly na sebe. V otázce č. 18 

zjišťujeme, zda respondenti vůbec vědí, co den bez aut je, v otázce č. 19 pak vlastní názor na 

tuto akci.  

Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví každoročně 22. září. V České 

republice jej vyhlašují Děti Země a v září 2007 se uskutečnil již patnáctý ročník. Hlavním 

cílem Dne bez aut je aspoň jednou v roce systematicky, masově a mediálně upozornit na 

trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou ve městech a nabídnout 

řadu řešení (www.detizeme.cz/denbezaut). K tomuto cíli pak směřuje mnoho veřejných akcí 

občanských sdružení, městských úřadů a státních institucí. Ve většině větších měst po celé 

ČR se u té příležitosti uskutečňují nejrůznější podpůrné akce, kdy např. autobusy a vlaky 

v tento den jezdí zdarma. 

Vyhodnocování otázky č. 18 bylo poněkud komplikované, protože mnozí 

respondenti ve své odpovědi napsali např. pouze: „V tento den nejezdí žádná auta“ či „V 

tento den je zakázáno jezdit s auty.“ apod. Z těchto odpovědi nepoznáme, zda respondent 

pouze odhadl z názvu, co se tento den děje nebo zda sice ví, co tento den znamená, ale 

vyjádřil se velmi stručně. Proto jsem si odpovědi rozdělila do tří základních kategorií (viz 

tab. č. 18) 
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Tabulka č. 18: Přehled odpovědí na otázku: „Co je to Den bez aut?“ do tří základních skupin 
(v %) 

 Nevím/nezodpovězeno/
špatná odpověď 

Nejasná odpověď Správná odpověď 

Praha 31,7 34,6 33,7 

České Budějovice 22,6 27,4 50,0 

Jílové u Prahy, Ševětín 31,8 31,6 36,8 

Celkem 28,8 31,9 39,3 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 
124 (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 

Z tabulky č. 18 je patrné, že i když v září 2007 proběhl již patnáctý roční Dne bez aut 

a akce má značnou tradici, mnoho respondentů ji nezaregistrovalo a nezná ji. Není 

překvapivé, že malé povědomí o Dni bez aut mají také respondenti z Prahy, kde se den bez 

aut od ostatních dnů výrazně neodlišuje a kde je individuální automobilová doprava prioritou 

rozvoje. 

Svůj názor na Den bez aut v otázce č. 19 vyjádřilo 62,7 % respondentů. Celkem 48,6 

% respondentů si myslí, že je užitečné „den bez aut“ vyhlašovat, 18,8 % naopak nesouhlasí, 

že je užitečné tento den vyhlašovat (viz tab. č. 19) 

 
Tabulka č. 19: Přehled odpovědí na otázku, zda si myslí, že je užitečné vyhlašovat Den bez 
aut (v %) 

 ano ne  nevím 

Praha 45,2 22,6 26,9 

České Budějovice 57,3 16,9 25,8 

Jílové u Prahy, Ševětín 42,1 8,8 45,6 

Celkem 48,6 18,8 29,3 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámka: N (všichni respondenti) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208 (respondenti z Českých Budějovic) = 
124 (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 Jak již bylo uvedeno výše, hlavním cílem Dne bez aut je především alespoň jednou v 

roce upozornit na trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou ve 

městech a nabídnout řadu řešení. Poměrně jen málo respondentů, kteří zatrhli, že Den bez 

aut je užitečné vyhlašovat, se ve své odpovědi tomuto cíli přiblížilo (cca 24 %). Z odpovědí, 

které považuji za relativně správné uvádím několik ukázek: 
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Je užitečné den bez aut vyhlašovat: 

....................................................... aby si lidé uvědomili, že auta nejsou nutnou součástí 

života.  

....................................................... protože lidé uvidí, jak dobře funguje město bez aut, řidiči 

si uvědomí, že nemusí tolik využívat automobily 

...................................................... protože někoho ten den možná ovlivní a příště už pojede 

MHD 

 

Odpovědi tohoto typu ale nebyly nejfrekventovanější. Pro 61,1 % respondentů, kteří 

zatrhli, že „den bez aut“ je užitečné vyhlašovat, je důvodem to, že alespoň na jeden den se 

pročistí vzduch a uleví se životnímu prostředí. Na těchto odpovědích lze velmi dobře 

demonstrovat, že většině respondentů si se slovy „auto“ a „životní prostředí“ nejdříve vybaví 

právě negativní dopady, jež auta na životní prostředí mají, a proto usuzují, že byť i jeden den 

bez aut v roce, může životnímu prostředí ulevit a logicky to tak je cílem Dne bez aut. Nad 

dalšími možnostmi i nad hlubší logikou těchto odpovědí se pak již více nezamýšleli. Je sice 

pravdivé, že se možná pro jeden den životnímu prostředí částečně uleví, ale v žádném 

případě toto není hlavním cílem Dne bez aut.  

18,8 % všech respondentů napsalo, že si myslí, že není užitečné Den bez aut 

vyhlašovat. Nejvíce respondentů zastávajících tento názor bylo z Prahy, což je zcela logické. 

Ve městech velikosti Prahy jsou lidé na dopravním provozu zcela závislí a velmi často si 

nedokáží představit, že by bez aut mohli být, byť i pouze jeden den. Mnohé děti využívají 

MHD pouze sporadicky a do školy a zpět je rodiče vozí auty. 

Nejčastějším důvodem, proč není užitečné Den bez aut vyhlašovat, byla skepse vůči 

efektivitě takového dne. Podle těchto respondentů jeden den ničemu stejně neprospěje a 

navíc to obvykle téměř nikdo nedodržuje. Z odpovědí typu, že jeden den ničemu neprospěje 

lze opět usuzovat, v nepochopení smyslu Dne bez aut. Smutnou pravdou ale je, že jen velmi 

málo řidičů vymění v tento den svůj automobil za MHD, kolo či pěší chůzi a proto lze tuto 

skepsi u respondentů považovat za částečně pochopitelnou.  

Přes 30 % respondentů buď nenapsalo žádný názor, nebo nevědělo. Je nutno 

upozornit, že ve skutečnosti by toto číslo mělo být vyšší, cca 50 % všech respondentů nic o 
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dni bez aut nevědělo. Část se jich ale přesto pokusila něco napsat, ačkoliv to většinou nebylo 

správně. Nejvíce respondentů, kterým pojem „Den bez aut“ nic neříkal, pocházelo z Prahy. 

Jako jeden z důvodů zde vidím pasivitu samotného města v tento den. Např. České 

Budějovice nabízejí v rámci tohoto dne svým občanům velmi bohatý program. Velká péče je 

věnována i programu pro školy. Dále je centrum města pro automobily v tento den uzavřeno 

a MHD je zdarma.  

 

7.3.4 Tematický okruh Vztah člověka k prostředí  

 

Otázka 2 

 

Touto otázkou jsem se pokoušela zjistit, jak si stojí jednotlivé „výdobytky civilizace“ 

v žebříčku nezbytnosti v životech respondentů. Respondenti měli vybrat z dvanácti položek, 

bez kterých si většina obyvatel naší republiky již dnes život nedokáže představit, pouze tři, 

bez kterých by se za žádných okolností nechtěli obejít. Dalším úkolem je pak najít tři 

položky ze stejné nabídky, bez kterých by se naopak dokázali obejít.  

Pro mnohé respondenty byla tato otázka velmi obtížná, výběr považovali za příliš 

úzký a často zatrhávali možností více. Přesto z odpovědí můžeme vyvodit, bez čeho by si, 

podle jejich mínění, děti v dnešní době nedokázaly představit život. Jsou to položky, které se 

bez výjimky týkají osobní hygieny a v životě dnešní společnosti hrají zcela nezastupitelnou 

roli - tekoucí voda, koupelna s teplou vodou a splachovací záchod. Určité regionální rozdíly 

zde vypozorovat můžeme (viz tab. č. 20, graf 14), přesto právě tyto tři položky nejčastěji 

preferují respondenti všech zkoumaných lokalit. Dále jsou pro cca 35 % respondentů všech 

lokalit velmi důležité položky, které se týkají osobního pohodlí a usnadňují v mnohém život 

v domácnosti - ústřední topení a elektrické osvětlení.  

 
Tabulka č. 20: Přehled „výdobytků civilizace“, kterých by se respondenti za žádných 
okolností nechtěli vzdát (v %) 

 a b c d e f g h i j k l 

Praha 51,0 51,4 37, 0 29,3 18,3 29,3 27,4 6,3 39,9 4,8 11,5 8,2

České Budějovice 61,0 43,9 37,4 38,2 12,2 33,3 32,5 15,4 31,7 4,1 12,2 7,3
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Jílové u Prahy, Ševětín 59,6 59,6 28,1 36,8 15,8 21,1 36,8 10,5 35,1 5,3 8,8 5,3

Celkem 55,4 50,3 35,8 33,2 16,0 29,4 30,4 9,8 36,6 4,6 11,3 7,5

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
a = tekoucí voda; b = koupelna s teplou vodou; c = ústřední topení, d = elektrické osvětlení; e = televize; f = 
počítač; g = mobilní telefon; h = auto; i = splachovací záchod; j = digitální fotoaparát; k = MP3 přehrávač; l = 
dovolená u moře 
 
 
Graf 14: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „Kterých výdobytků civilizace z 
nabízených by ses za žádných okolností nechtěl vzdát?“ 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 

 

Pokud se blíže podíváme na položky, kterých by se naopak respondenti, podle jejich 

mínění, dokázali vzdát nejsnáze, můžeme opět vybrat tři nejfrekventovanější odpovědi. Jsou 

to digitální fotoaparát, dovolená u moře a MP3 přehrávač, tedy položky, bez kterých se 

opravdu kvalita života nijak výrazně nesníží (viz tab. č. 21, graf 15).  

 

Tabulka č. 21: Přehled „výdobytků civilizace“, bez kterých by se respondenti dokázal 
nejsnáze obejít (v %) 

 a b c d e f g h i j k l 

Praha 5,8 8,2 10,6 11,5 27,4 20,2 15,9 36,1 7,7 50,5 55,3 45,2

České Budějovice 4,1 4,9 8,9 10,6 35,0 25,2 14,6 35,0 17,9 58,5 48,8 45,5
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Jílové u Prahy, Ševětín 5,3 12,3 7,0 15,8 35,1 45,6 21,1 19,3 5,3 43,9 47,4 45,6

Celkem 5,2 7,7 9,5 11,9 30,9 25,5 16,2 33,2 10,6 52,1 52,1 45,4
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
a = tekoucí voda; b = koupelna s teplou vodou; c = ústřední topení, d = elektrické osvětlení; e = televize; f = 
počítač; g = mobilní telefon; h = auto; i = splachovací záchod; j = digitální fotoaparát; k = MP3 přehrávač; l = 
dovolená u moře 
 
 
Graf 15: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „Bez kterých výdobytků civilizace z  
nabízených by ses dokázal nejsnáze obejít?“ 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
  

 Zajímavý je poměr odpovědí respondentů, který se týká televize a počítače. 

Průměrně 16 % respondentů si myslí, že by se bez TV neobešlo, nejvíce respondenti z Prahy. 

Přesto, že číslo nepředstavuje ani 1/5 všech dotázaných, je na místě se zamyslet nad tím, že z 

poměrně bohaté nabídky položek si celých 16 % respondentů vybralo právě televizi jako 

položku, bez které si svůj život nedokáže představit. Naopak 30 % respondentů si myslí, že 

bez televize by se dokázala obejít nejsnáze. Nejméně je jich opět z Prahy, což potvrzuje 

známý fakt, že děti ve velkoměstech tráví mnohem více času sledováním televize a mnohem 

méně času jinými činnostmi venku či pomocí v domácnostech.  

Počítač v žebříčku priorit zastupuje též významné místo a je zde patrný rozdíl v 

porovnání v preferencích s televizí, protože počítač je dnes pro většinu lidí již zcela 

nezbytnou součástí života, pomocí které řeší téměř vše, i s ním tráví velkou část svého 

volného života a to od dětství, zatrhlo více respondentů, že právě počítače by se nechtěli za 
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žádnou cenu vzdát - 29,4 % ze všech respondentů. To je téměř jedenkrát více než preference 

televize. Přesto je stále dost respondentů, kteří si myslí, že bez počítače se snadno obejdou - 

25,5 %. V těchto odpovědích je možné pozorovat velmi výrazný rozdíl mezi většími městy a 

menšími obcemi, kdy platí, čím menší obec, tím více lidí si dokáže svůj život představit bez 

počítače a tedy i např. internetu apod.  

Život bez automobilu si překvapivě dokáže představit mnohem více respondentů z 

větších měst (35 %) než z menších obcí (19 %). Důvodem zřejmě bude větší závislost 

obyvatel menších obcí na osobní dopravě. Nemohou totiž využívat MHD a ani dálkové spoje 

nejezdí obvykle příliš často, proto pro mnoho obyvatel menších obcí je osobní automobil 

zcela nezbytný.  

Mezi žáky se našli i tací, kteří si dokáží život představit bez skutečně zásadních 

civilizačních vymožeností, bez tekoucí vody, WC nebo ústředního topení. Kromě 1/5 

českobudějovických dětí, jež raději obětovaly WC, se sice jedná o velmi malý zlomek, 

přesto je zarážející, že se takové najdou. Podle mého názoru se lze domnívat, že některé děti 

ztratily představu o jejich praktickém významu a nejsou již schopny si představit, jak by 

život bez nich vypadal. 

 
 
Otázka 3 

 

Další z otázek, jež prověřuje vlastní aktivitu respondentů v souvislosti s jejich 

vztahem k životnímu prostředí. Pro snadnější uvědomění je nejprve respondentům nabídnuto 

pět konkrétních činností, které jsou příznivé pro životní prostředí. Na konci je však i prostor 

pro napsání jiné, osobní činnosti. 

Téměř naprostá většina respondentů tuto otázku nějakým způsobem zodpověděla, 

což znamená, že většina respondentů má pocit, že něco dělá pro lepší životní prostředí. 

Pouze 3,9 % všech respondentů otázku nezodpovědělo či napsalo, že nedělá nic pro lepší 

životní prostředí.  

Z výsledků tohoto šetření je patrné, že nejbližší jsou respondentům tyto návyky - 

vypínání vody v průběhu čištění zubů a psaní na obě strany papíru. Že je zájem o to, zda 

koupená potravina byla vyrobena ekologicky, velmi malý (viz tab. č. 22) příliš nepřekvapuje, 

protože tato vlastnost potravin není u 13ctiletých dětí v popředí zájmu. Největší zájem o 
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lepší životní prostředí v tomto dotazníku projevili respondenti z Českých Budějovic, kteří 

byli ochotni tuto otázku nejčastěji zodpovědět (viz graf 16). 

 
Tabulka č. 22: Přehled odpovědí respondentů na otázku: „Co ty sám/a děláš pro lepší životní 
prostředí?“ (v %) 

 a b c d e f 

Praha 43,8 6,3 72,1 54,8 20,7 33,7 

České Budějovice 41,1 9,7 81,5 75 25,8 36,3 

 Jílové u Prahy, Ševětín 38,6 8,8 71,9 68,4 24,6 22,8 

Celkem 42,2 7,7 75,1 63,2 22,9 31,1 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
a = používám úsporné žárovky; b = při nákupu potravin sleduji, zda byly vyrobeny ekologicky; c = vypínám 
vodu, zatímco si čistím zuby; d = píšu na obě strany papíru; e =nekupuji výrobky na jedno použití; f = jiná 
odpověď 
 
 
Graf 16: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „Co ty sám/a děláš pro lepší životní 
prostředí?“ 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 

Pokud se zaměříme na odpovědi, které napsali sami respondenti, je možno je 

rozdělit do tří základních skupin. 26 % všech respondentů uvedlo, že třídí odpad. Toto 

číslo je samozřejmě ve skutečnosti vyšší (viz otázka č. 5), ale je třeba pamatovat na to, že 

ne každému se tato činnost hned vybavila, a proto ji ne každý uvedl. Shodně necelá 4 % 

všech respondentů pak uvedla, že volně neodhazují odpad na zem, ale do odpadkového 
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koše a že zbytečně nesvítí, čímž šetří tak elektřinu. Z ostatních odpovědí lze uvést např. 

to, že někteří respondenti šetří vodou, do obchodu si nosí vlastní igelitové sáčky na 

ovoce, zeleninu a pečivo, sbírají odpadky v lese nebo se snaží chodit pěšky či jezdit na 

kole namísto jízdy autem.  

 

Otázka 4 

 

Ekologická stopa je uměle vytvořenou jednotkou, která udává, jak velkou plochu 

produktivní půdy potřebujeme k zajištění konkrétního požadavků pro svůj život. 

Jednotka v sobě obsahuje vše od získání potravin, nejrůznějších energií, dopravy až po 

konečný vyprodukovaný odpad a umožňuje nám tak srovnávat jednotlivé lidské činnosti 

z hlediska jejich dopadů na přírodu (www.priroda.cz). Výpočtem ekologické stopy 

můžeme zjistit vliv jednotlivce nebo celé populace na životní prostředí. Dá se tak 

názorně žákům demonstrovat pomocí jejich vlastního výpočtu (např. na stránkách 

www.hraozemi.cz), jaký vliv má každý osobně na životní prostředí a porovnávat to mezi 

sebou či s ostatními státy.  

Zajímalo mě, jak je tento pojem známý na současných českých školách. Dá se 

předpokládat, že velmi často ti, kteří pojem znají, se již svou ekologickou stopu 

pokoušeli vypočítat. Ukázalo se, že více než polovina respondentů odpověděla správně. 

Je zřejmé, že část odpovědí je správně pouze náhodně, přesto můžeme usuzovat, že cca 

polovina žáků 8. tříd ZŠ a příslušných ročníků SŠ má alespoň částečnou představu o 

tomto pojmu. Nejlépe dopadly školy v Českých Budějovicích, kde uvedlo správnou 

odpověď téměř 65 % respondentů. Přesto i u některých škol v Praze bylo zjevné, že tento 

pojem je nebo byl probírán (ekoškola ZŠ Rakovského - cca 85 % správných odpovědí, 

Gymnázium Jana Nerudy).  

Tabulka č. 23: Přehled odpovědí respondentů na otázku: „Co to je ekologická stopa?“ (v %) 
 a b c  

Praha 54,8 22,6 8,17 

České Budějovice 64,5 22,6 4,84 

Jílové u Prahy, Ševětín 47,4 19,3 21,1 
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Celkem 56,8 22,1 9 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
a = Ekologická stopa vyjadřuje vliv jednotlivce nebo celé populace na životní prostředí; b = Ekologická stopa 
vyjadřuje míru ekologické nezávadnosti výrobku; c = Je to taková stopa, která byla namalována prostředky 
šetrnými k životnímu prostředí 
 
Graf  17: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „Co to je ekologická stopa?“ 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 
 
Otázka 9 

 

Pro tuto otázku jsem užila tzv. Likertovu škálu, která se používá na měření postojů a 

názorů lidí. Skládá se z výroků, u kterých je pětibodová škála od zcela souhlasím přes nevím 

jako středem až po zcela nesouhlasím. Na stupnici tak respondent vyjádří stupeň svého 

souhlasu, resp. nesouhlasu s uvedenými výroky. Likertova škála zjišťuje nejen obsah, ale i 

sílu postoje (více viz Gavora 2000). 

Otázky se netýkaly bezprostřední praktické zkušenosti žáků, ale zabývaly se jejich 

názory na globální problémy a rovněž zjišťovaly jejich morální postoje. Cílem výzkumu tak 

bylo, zjistit, jaké postoje mají respondenti k určeným globálním problémům a k postavení 

člověka vůči přírodě. Většina otázek byla převzata z knihy Winterové (2004). Výsledky 

výzkumu jsou uvedeny v tabulkách č. 24.  
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Podle předpokladů se v případě globálních problémů výrazné regionální rozdíly 

téměř neprojevily. Jejich prezentaci v největší míře zajišťují sdělovací prostředky, které jsou 

přístupné ve stejné míře jak žákům ve městech tak i na vesnici. V morálních postojích, kde 

jsem očekávala větší rozdíly vzhledem k předpokládanému odlišnému vztahu k životnímu 

prostředí a jinému pojetí vztahu člověka a přírody, jsem výraznější diference rovněž 

nezjistila. Postoje žáků se tedy méně opírají o osobní zkušenost a blízkost přírody a více 

reflektují celospolečenské klima. Otázkou je, zda by se statisticky relevantní rozdíly 

projevily, kdyby se šetření zúčastnilo více respondentů, zejména z venkovských škol.  

 

I. Největším problémem lidstva do budoucna je výrazný nárůst počtu obyvatelstva ve světě. 

Otázka patří do okruhu globálních problémů a je poměrně často zmiňována v 

médiích. Od žáků vyžaduje určitou míru představivosti a schopnosti se na svět dívat 

diferencovaně. Zejména pokud slyší o stárnutí obyvatelstva a hrozbě depopulace v České 

republice, potažmo na Západě, i když nejsou ještě ve věku, kdy by byli schopni přijmout 

všeobecně šířenou představu, že nám nic jiného než vymření nezbývá. Žáci z „přelidněných“ 

měst problém přelidněnosti světa vnímají naopak překvapivě méně palčivě než děti z 

venkova. Navíc tento problém více reflektují žáci ze Ševětína než z Jílového, kteří mohou 

sledovat suburbanizaci pražského okolí a mizení volné krajiny. Celkově není jeden ze 

stěžejních globálních problémů vnímán příliš naléhavě, společně s rozvíjející otázkou č. II a 

IV. Respondenti si ještě často nedokáží dát do souvislosti prohlubující se environmentální 

problémy s rapidně se zvyšujícím počtem obyvatel v některých oblastech světa a vnímají 

problémy odděleně.  

 

II. Státy s nejrychleji rostoucím počtem obyvatel by měly být nuceny k tomu, aby 

kontrolovaly a snižovaly porodnost. 

Druhá otázka navazuje na první. Vzhledem k tomu, že problém přelidnění není 

pojímán jako příliš naléhavý, nenutili by respondenti státy s vysokým přírůstkem omezovat 

porodnost. Předpokládat, že by žáci osmých tříd nahlédli, že by takový tlak nebyl, vzhledem 

k příčinám vysoké natality, pravděpodobně ani příliš efektivní, by bylo příliš odvážné. Často 

ani dospělí toho nejsou schopni. V poněkud zvláštní situaci se ocitají pražské děti, které sice 

přelidnění příliš nereflektují, ale v největší míře souhlasí s tlakem na její snižování.  
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III. Bohatí lidé ve všech zemích spotřebovávají příliš mnoho přírodních zdrojů. 

Konstatování o údajně nadměrné konzumaci zdrojů na Západě se objevuje v médiích 

velice často. Většinou se tak děje s přepočty, kolik energie nebo surovin spotřebuje 

průměrný Evropan a o kolik víc průměrný Američan (aby se Evropané necítili tak zle) oproti 

průměrnému obyvateli Afriky. Vzbuzuje tak v posluchači pocit studu za to, že mu materiálně 

nic nechybí a že by měl být méně náročný. Takto pojímaná reflexe regionálně nerovnoměrné 

spotřeby zdrojů se odráží rovněž v odpovědích žáků. Otázkou je, zda oni sami se rovněž 

považují za bohaté a svou spotřebu za nadměrnou nebo jen opakují všeobecný názor. 

Respondenti si ještě nedokáží dát tuto otázku do souvislosti s otázkou č. IV.  

 

IV. Pokud by rozvojové země s velkým počtem obyvatel (např. Čína nebo Indie) dosáhly 

stejné životní úrovně jako lidé v rozvinutých zemích, vedlo by to k ekologické katastrofě. 

Otázka již vyžaduje větší všeobecnou informovanost a schopnost si představit 

dopady zvyšující se životní úrovně v hustě zalidněných oblastech. Žáci osmých tříd nejsou 

ve větší míře schopni uvažovat o příčinách a důsledcích globálních jevů, navíc ještě 

předpokládaných. Na druhou stranu bývá tato hrozba v médiích také občas zmiňována, 

nicméně většinou mimo hlavní relace, tudíž i mimo hlavní zájem žáků II. stupně. Dotazovaní 

proto ve větší míře nedokázali zaujmout k problému stanovisko. Počet záporných i kladných 

odpovědí je víceméně stejný, o jaké znalosti však žáci své odpovědi opírali, bohužel nevíme. 

Jednoznačnějších odpovědí by se nám patrně dostalo od starších studentů. 

 

V. Každý lidský tvor je morálně zodpovědný vůči jiným lidem a jiným formám života. 

V odpovědích jsem předpokládala větší rozdíl mezi většími městy a menšími obcemi 

směrem k očekávané větší vnímavosti venkovských studentů k živým tvorům, ať už lidem 

nebo k zvířatům a rostlinám. Nic takového se však v tomto případě nepotvrdilo. Žáci z 

velkých měst naopak odpovídali ve větší míře kladně než jejich vrstevníci z menších obcí. 

Pravdou je, že bezprostřední vztah zejména ke zvířatům býval u dětí z menších obcí méně 

osobní či sentimentální a více praktický. Zkoumán je zde nicméně postoj nikoliv jeho 

praktické naplňování.  
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VI. Třídění odpadu, šetření vodou, energií apod. je věcí každého jednotlivce, tj. každý si 

může dělat co chce. 

Je šetrný přístup k životnímu prostředí čistě záležitostí svobodného lidského 

rozhodnutí nebo by měli být lidé k němu motivováni či přímo nuceni? Rozložení 

odpovědí je vzácně vyrovnané nejen regionálně.  

 

VII. Lidé mají odpovědnost za ochranu přírodního prostředí. 

Žáci podle očekávání v drtivé většině odpovídali na takto položenou otázku 

kladně. Alespoň verbálně se tedy většina respondentů hlásí k odpovědnosti za životní 

prostředí a je si tak vědoma určujícího podílu člověka na změnách v přírodním prostředí. 

Zajímavé by bylo zjištění motivace záporných odpovědí. Jaký podíl mají skutečně 

upřímně míněné odpovědi a kde se respondent rozhodl vyjádřit určitý způsob negace 

nelze bezpečně určit. Faktem ale je, že takto odpovídali zejména žáci, kteří podle stylu 

odpovědí na otevřené otázky evidentně považovali dotazník za recesi. Blíže pravdě bude 

zřejmě druhé vysvětlení. 

 

VIII. Zvyšující se spotřeba je dobrá pro ekonomiku (větší spotřeba znamená více 

pracovních míst). Spotřeba by se proto měla na celém světě podporovat, nikoli omezovat. 

Příčinou současného blahobytu je zvyšující se spotřeba. Celý svět se pohybuje ve 

spirále ke stále zvyšujícímu se blahobytu. Pokud bychom toto perpetum mobile přerušili, 

čekal by nás neodvratný pád do hmotné nouze. Nakolik žáci souhlasí s takovým čistě 

mechanickým pojetím hospodářského rozvoje? Velká část jich nedokázala zaujmout 

stanovisko k výroku, který není úplně jednoduchý a vyžaduje určitou míru abstrakce. Z 

ostatních odpovědí vyplývá, že žáci spíše nepropadají zjednodušujícím schématům a jsou 

schopni i takto na první pohled pravdivému výroku oponovat, ačkoli by s ním jistě 

souhlasil i nejeden dospělý respondent.  

 

IX = Technologický vývoj umožní, že v budoucnu budou ekologické problémy vyřešeny. 

Slýcháme velmi často, že zlepšení stavu životního prostředí umožní nové 

technologie, které budou k přírodě šetrnější. Naše bezprostřední zkušenost se zdá zmíněný 
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výrok podporovat. Příkladem může být třeba odsíření elektráren v severních Čechách nebo 

budování čističek odpadních vod. Slýcháme to rovněž jako argument na obhajobu jaderné 

energie. Energetická krize bude zažehnána ovládnutím jaderné fúze. Jak se k takto 

pozitivistickému pojetí staví žáci osmých tříd? Jako u předchozí podobně optimistické 

formulace, lze konstatovat, že mnozí nemají na věc vyhraněný pohled. U zbylých pak 

převažuje spíše skepse a v zázračná řešení nevěří. Doba optimistických očekávání a 

předpovědí již minula, což se odráží i na odpovědích mladé generace, jež přejímá stávající 

společenské klima. Lze proto vyslovit opatrnou naději, že bude vnímavější k pojmu jako 

předběžná opatrnost a nebude v takové míře podporovat čistě technologická řešení jako 

generace starší.  

 

X. Až se vytěží všechno uhlí, ropa a zemní plyn, lidé za ně najdou jiné zdroje energie. Proto 

je zcela zbytečné s těmito surovinami šetřit. 

Otázka velice podobná oběma předchozím. Vzhledem k tomu, že výrok je velmi 

kategorický, je i struktura odpovědí výraznější. Domnívám se, že si žáci jsou schopni dát i 

do souvislosti s probíhající rozsáhlou kampaní spojující klimatické změny s rostoucím 

podílem tzv. skleníkových plynů. 

 

XI. Současný způsob života lidí na Zemi je udržitelný (má budoucnost). 

Výrok souvisí z otázkou č. 10 (viz dále). Je důležité vědět, co vlastně tento pojem pro 

žáky znamená. Pro většinu znamená pojem "udržitelně" zejména šetřit a neplýtvat. Opět se 

vyskytlo poměrně značné procento dotazovaných, kteří nejsou schopni na daný výrok 

vyslovit názor. Vzhledem tomu, že se tu znovu jedná o projekci do budoucnosti, není pro 

respondenty lehké nějaký zaujmout. Ostatně ani dospělý člověk by si jednoznačnou 

odpovědí nemohl být 100% jist. Katastrofické scénáře konce 60. let se nenaplnily, ale hrozba 

destrukce přírodního prostředí (zejména stále znovu připomínaný fenomén klimatických 

změn) je stále na pořadu dne. Zbývající žáci se přiklánějí spíše ke skeptickému pohledu na 

udržitelnost současného stavu a reflektují tak všeobecně převažující veřejné mínění, kde 

opačné hlasy jsou slyšet minimálně. Tato většina však není příliš výrazná. 

 

XII. Měli bychom nechat přírodu, aby námi způsobené problémy sama vyřešila. 
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XIII. Ochrana vzácných rostlin a živočichů je nadbytečný luxus. 

Poslední dva výroky jsou velmi sugestivní a vyjadřují velkou míru arogance a 

sobectví. Nepřekvapuje tedy, že se k nim, alespoň verbálně, žáci nehlásí. Nicméně procento 

opačných odpovědí je vyšší než u podobného výroku VII a vzhledem ke konkrétnímu 

rozložení odpovědí to nelze vysvětlit jen negativismem některých respondentů. Naštěstí se 

jedná pouze o jednotlivce.  

 
 
Tabulka č. 24: Přehled odpovědí respondentů na jednotlivé výroky uvedené v otázce č. 9 (v 
%) 
 I         II         III         

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Praha 12,0 27,4 23,6 25,0 10,6 17,8 22,1 18,3 14,9 26,0 29,3 18,8 31,7 9,6 8,2

ČB 9,7 24,2 21 31,5 12,9 12,1 14,5 12,1 24,2 36,3 25,0 28,2 31,5 4,8 8,1

Ostatní 24,6 38,6 17,5 12,3 7,02 10,5 15,8 22,8 15,8 35,1 26,3 19,3 36,8 15,8 1,8

Celkem 13,1 28,0 21,9 25,2 10,8 14,9 18,8 17,0 18,0 30,6 27,5 21,9 32,4 9,0 7,2

 
 IV         V         VI         

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Praha 10,1 18,3 46,6 12,0 10,6 32,2 28,9 23,6 7,2 4,3 23,1 15,9 9,6 27,9 20,7

ČB 9,7 21,8 36,3 22,6 8,1 39,5 25,0 18,6 4,8 8,9 15,3 22,6 4,8 28,2 26,6

Ostatní 12,3 24,6 42,1 15,8 5,3 24,6 33,3 22,8 5,3 8,8 21,1 28,1 10,5 12,3 26,3

Celkem 10,3 20,3 42,7 15,9 9,0 33,4 28,3 21,9 6,2 6,4 20,3 19,8 8,2 25,7 23,4
 

 VII         VIII         IX         

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Praha 55,8 27,9 6,7 2,4 5,3 8,2 10,6 35,6 21,6 21,2 7,2 19,2 46,6 15,4 9,6 

ČB 65,3 24,2 4,0 3,2 1,6 10,5 14,5 28,2 24,2 20,2 3,2 17,7 41,9 22,6 12,9

Ostatní 61,4 17,5 14,0 1,8 1,8 10,5 17,5 28,1 14,0 19,3 3,5 10,5 43,9 29,8 8,8 

Celkem 59,6 25,2 6,9 2,6 3,6 9,3 12,9 32,1 21,3 20,6 5,4 17,5 44,7 19,8 10,5

 X         XI         XII         

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Praha 7,2 7,7 14,9 27,4 40,9 7,2 21,2 29,3 26,4 13,9 4,8 4,8 15,9 33,7 39,4

ČB 8,1 4,1 10,5 26,6 49,2 11,3 22,6 26,6 28,2 11,3 4,8 7,3 8,9 27,4 51,6
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Ostatní 1,8 8,8 17,5 17,5 50,9 5,3 22,8 40,4 17,5 10,5 7,0 7,0 12,3 26,3 43,9

Celkem 6,7 6,7 13,9 25,7 45,0 8,2 21,9 30,1 25,7 12,6 5,1 5,9 13,1 30,6 44,0

 

 XIII         

 1 2 3 4 5 

Praha 4,3 4,8 15,4 13,5 60,6 

ČB 2,4 4,0 4,8 13,7 75,0 

Ostatní 8,8 0,0 12,3 22,8 52,6 

Celkem 4,4 3,9 11,6 14,9 64,0 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
1 = rozhodně souhlasím; 2 = spíše souhlasím; 3 = nevím; 4 = spíše nesouhlasím; 5 = rozhodně nesouhlasím  
I = Největším problémem lidstva do budoucna je výrazný nárůst počtu obyvatelstva ve světě; II = Státy 
s nejrychleji rostoucím počtem obyvatel by měly být nuceny k tomu, aby kontrolovaly a snižovaly porodnost; 
III = Bohatí lidé ve všech zemích spotřebovávají příliš mnoho přírodních zdrojů; IV = Pokud by rozvojové 
země s velkým počtem obyvatel (např. Čína nebo Indie) dosáhly stejné životní úrovně jako lidé v rozvinutých 
zemích, vedlo by to k ekologické katastrofě; V = Každý lidský tvor je morálně zodpovědný vůči jiným lidem a 
jiným formám života; VI = Třídění odpadu, šetření vodou, energií apod. je věcí každého jednotlivce, tj. každý 
si může dělat co chce; VII = Lidé mají odpovědnost za ochranu přírodního prostředí. 
VIII = Zvyšující se spotřeba je dobrá pro ekonomiku (větší spotřeba znamená více pracovních míst). Spotřeba 
by se proto měla na celém světě podporovat, nikoli omezovat; IX = Technologický vývoj umožní, že v 
budoucnu budou ekologické problémy vyřešeny; X =Až se vytěží všechno uhlí, ropa a zemní plyn, lidé za ně 
najdou jiné zdroje energie. Proto je zcela zbytečné s těmito surovinami šetřit; XI = Současný způsob života lidí 
na Zemi je udržitelný (má budoucnost); XII = Měli bychom nechat přírodu, aby námi způsobené problémy 
sama vyřešila; XIII = Ochrana vzácných rostlin a živočichů je nadbytečný luxus. 
 
 
Otázka 10 

 

Pojem „žít udržitelně“ se dnes používá hojně a v mnoha různých obměnách a 

významech (podrobněji o udržitelném rozvoji viz kap. 2.3). Dá se tedy předpokládat, že i 

většina 13-14ctiletých dětí se s tímto pojmem již někdy setkala. Nedá se ale 

předpokládat, že mu vždy rozuměla, což potvrdil i náš výzkum. Celých 32,6 % 

respondentů na otázku buď vůbec neodpovědělo nebo napsalo, že neví nebo že pojem 

neznamená nic.  

Ostatní respondenti se svou odpověď pokusili vyjádřit, ale je třeba konstatovat, že 

jen velmi malá část (cca 3 %) se přiblížila všeobecným definicím udržitelného rozvoje.  

 

Příklady: 



90 
 

Pojem „žít udržitelně“ znamená: 

................................................... žít tak, aby přežily i další generace a přitom žít na určité, 

stále se zlepšující úrovni (udržitelný rozvoj).  

................................................... žít tak, abychom si svět udrželi pro další generace; šetřit 

a spotřebovávat jen to, co opravdu potřebujeme, případně se snažit to nahradit. 

................................................... žít tak, aby lidé po nás mohli žít stejné jako my před 

nimi. 

 

Je však nutno upozornit, že tento pojem není snadné charakterizovat ani pro 

mnohé dospělé, navíc je chápán mnoha různými způsoby a i definic k udržitelnému 

rozvoji je mnoho. Zkoumala jsem tedy nejenom znalost, ale též schopnost vyjádřit se a 

najít správná slova, což se pro mnoho respondentů ukázalo jako velký problém.  

Většina dalších odpovědí zahrnovala velmi často určité části tzv. „udržitelného života“. 

Pro cca 22 % respondentů znamená tento pojem hlavně to, že by se nemělo plýtvat, 

nejčastěji surovinami. Je tedy nutné co nejvíce vším šetřit, kupovat jen to, co 

potřebujeme apod. Pro ilustraci uvádím opět názorné ukázky: 

 

Pojem „žít udržitelně“ znamená: 

................................................... že lidé by měli šetřit vodou, zbytečně neničit čistý papír, 

recyklovat, třídit odpad apod.  

.................................................. měli bychom šetřit a zbytečně neničit přírodu svou 

nenasytností. 

 

Podle cca 8 % respondentů je pojem „žít udržitelně" synonymem pro celkovou 

ochranu přírody a života v souladu s přírodou. Pro dalších 8 % to pak znamená žít 

vyrovnaným, ohleduplným či skromným životem. Tyto odpovědi jsou velmi obecné, ale 

dá se říci, že se též částečně blíží některým definicím udržitelného rozvoje.  

Téměř 5 % respondentů si pod tímto pojmem představí třídění odpadu. Z dalších 

odpovědí je možno uvést např. zdravý, čistý, uspořádaný život nebo to, že bychom 

neměli odhazovat odpadky na zem.  
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Otázka 11 

 

Tato otázka si klade za cíl zjistit, zda žáci rozumějí tak široce užívanému pojmu 

jako je „globální problém“ a pokud vědí, co to znamená, zda dokážou uvést konkrétní 

příklady. Antošová (2006) definuje globální problémy takto: „Globální problémy jsou 

problémy, které mají významné dopady na velké množství lidí, jsou transnacionální, jsou 

trvalé nebo dlouhotrvající, jsou vzájemně propojeny.“ Globální problémy se tedy týkají 

celé lidské civilizace a jsou řešitelné pouze celosvětovým úsilím. Každý z globálních 

problémů má ekonomické i mimoekonomické rozměry. Globální problémy vystupují ve 

svých státně - národních, regionálních a subregionálních podobách, protože svět je zatím 

takto státními a dalším hranicemi rozdělen (www.blisty.cz/2005/12/29). Obecně lze dělit 

globální problémy na tři velké skupiny (Antošová 2006): 

1. Přírodněsociální problémy, které plynou z narušených vazeb a civilizací. Mezi tyto 

problémy je řazena problematika zdrojů (surovinné, energetické, potravinové), populační 

problém a ekologický problém.  

2. Intersociální problémy, které jsou spojeny s otázkou globálního soužití lidstva 

v podmínkách různých hodnotových kritérií a ideologií. Patří sem problém válek a násilí, 

zadluženosti rozvojových zemí či zaostalost rozvojových zemí.  

3. Antroposociální problémy, které obsahují problémy sociální, kulturní a humanitárně 

etické povahy. Jsou zde řazeny problémy nedostatečného uspokojování základních 

potřeb a nerovného přístupu ke vzdělání, bydlení, nezaměstnanost, nedostatečná 

zdravotní péče, porušování základních lidských práv atd.  

Jak se ukázalo, bylo pro většinu respondentů problémem uvést zcela správnou 

odpověď - tedy napsat co jsou globální problémy obecně + uvést dva příklady. Jako 

jeden z důvodů vidím ne zcela vhodně položenou otázku. V jedné otázce se totiž ptám na 

dvě konkrétní a zároveň odlišné věci, což se ukázalo pro většinu respondentů velmi 

problematické. I to je snad důvod, proč pouze 22,4 % respondentů odpovědělo na první 

část otázky, tedy pokusilo se napsat, co jsou globální problémy obecně. Dalším důvodem 

je, že mnoho respondentů sice tento pojem zná, již ho slyšeli, protože je velmi široce 
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užíván, ale svými vlastními slovy nedokáže vysvětlit, co konkrétně vlastně znamená. Z 

uvedených odpovědí na první část otázky č. 11 uvádíme dvě nejčastější ukázky: 

 

Globální problémy jsou: 

...................................... problémy celého lidstva. 

...................................... celosvětové problémy. 

 

Pokud se hlouběji podíváme na druhou část otázky, v které mají respondenti uvést 

alespoň dva konkrétní globální problémy, je možno zjistit, že na tuto část otázky se 

pokusilo odpovědět 78 % respondentů. Nejčastěji uváděným globálním problémem bylo 

(globální) oteplování - 59,4 % všech respondentů. Z toho je patrné, že právě tento 

problém (ve skutečnosti jde o globální klimatické změny, pojem globální oteplování je 

sice nepřesný, avšak vžitý) je žákům nejbližší a právě pod ním si jich mnoho vybaví i 

obecný pojem „globální problém“. Usuzujeme ale také, že část respondentů prostě zná 

spojení „globální oteplování“, a proto jej zcela logicky uvedla jako příklad globálního 

problému, aniž by blíže věděla, co vlastně znamená. Velký vliv na informovanost žáků 

mají rovněž sdělovací prostředky, kde je „globální oteplování“ často zmiňováno, zcela 

vytlačilo dříve populární kácení tropických deštných lesů a „ozonovou díru“.  

S globálním oteplováním velmi úzce souvisí tání ledovců, které uvedlo 17% 

respondentů. Někteří tento problém uvedli v souvislosti s globálním oteplováním, někteří 

ho uvedli jako zvláštní globální problém. 19 % respondentů uvedlo jako globální 

problém znečištěné ovzduší - výfukové plyny z aut, továren atd. 18 % respondentů pak 

ozonovou díru/úbytek ozonové vrstvy a 7,2 % respondentů kácení lesů/deštných pralesů 

(podrobněji viz tab. č. 25). Uváděny byly i další globální problémy, jako např. ničení 

životního prostředí, úbytek neobnovitelných zdrojů či přelidnění určitých částí Země.  

Tabulka č. 25: Přehled nejčastěji uváděných konkrétních globálních problémů (v %) 
  (globální) 

Oteplování 
Tání 
ledovců

Kácení lesů 0zonová 
díra/úbytek 
ozonové 
vrstvy 

Znečištěné 
ovzduší 
(výfukové plyny 
z aut, továren 
atd.) 

Jiné 
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Praha 73,9 17,2 7,0 16,6 22,9 53,5 

ČB 73,3 25,7 7,9 20,8 19,8 48,5 

Jílové u Prahy, 
Ševětín 

87,2 27,7 6,4 17,0 6,4 17,0 

Celkem 59,4 17,0 5,7 14,1 15,2 34,2 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů, kteří uvedli konkrétní globální problém) = 305, N 
(respondenti z Prahy) = 157, N (respondenti z Českých Budějovic) = 101, N (respondenti z Jílového u Prahy a 
Ševětína) = 47 
 
 Celkově měli o globálních problémech největší přehled respondenti v Praze. Poměr 

odpovědí na otázku, co vůbec globální problém je, byl relativně vyrovnaný: v Praze 

definovalo tento pojem 29,3 % respondentů, v ČB - 28,7 % a v menších obcích 25,5 % 

respondentů. V Praze nejenom že nejvíce respondentů uvedlo správnou definici, ale byli zde 

také schopni vyjmenovat nejpestřejší výčet jednotlivých globálních problémů. Naopak v 

Jílovém u Prahy a v Ševětíně bylo nejčastěji uváděno hlavně globální oteplování a tání 

ledovců (viz graf 18).  

 
Graf 18: Struktura globálních problémů, jež jsou podle respondentů nejvýznamnější  

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů, kteří uvedli konkrétní globální problém) = 305, N 
(respondenti z Prahy) = 157, N (respondenti z Českých Budějovic) = 101, N (respondenti z Jílového u Prahy a 
Ševětína) = 47 
 
Otázka 14 
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Touto otázkou jsem se snažila zjistit, zda by si respondenti dokázali poradit v 

konkrétní, předem určené situaci. Ptala jsem se, zda by věděli, jak postupovat v případě, že 

naleznou poraněného dravce? Celkem 60 % respondentů, tedy většina, si myslí, že by vědělo 

jak postupovat. Naopak 36 % respondentů by si v této situaci, podle vlastního názoru, 

poradit nedokázalo. 4 % dotázaných na otázku vůbec neodpovědělo (více viz tabulka č. 26).  

 
Tabulka č. 26: Přehled odpovědí respondentů na otázku: „Víš jak postupovat v případě, že 
nalezneš poraněného dravce?“ (v %) 
 Ne Ano 

Praha 30,8 64,4 

ČB 35,5 62,1 

Jílové u Prahy, Ševětín 57,9 38,6 

Celkem 36,2 59,9 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých 
Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 

 
Odpovědi těch, kteří se vyjádřili, že by dokázali pomoci poraněnému dravci ve volné 

přírodě, jsem rozdělila do několika dílčích skupin - viz tabulka č. 27. Ze zjištěných výsledků 

jasně vyplývá, že téměř každý by se pokusil sehnat nějakou pomoc a to buď osobně či 

telefonicky. Pokud by pomoc sehnal, nechá si poradit, co má dál se zraněným dravcem 

podniknout, případně popíše, kde zraněného dravce lze nalézt a pomoc dravce přenechá 

odborníkům nebo jim ho přímo donese do jejich pracoviště. 15 % respondentů správně 

uvedlo, že dravce se nesmí dotýkat holýma rukama.  

 
Tabulka č. 27: Přehled konkrétních odpovědí respondentů na otázku: „Jak postupovat v 
případě, že nalezneš poraněného dravce?“ (v %) 
 a b c d e f g h i j 

Praha 4,17 29,2 32,5 13,3 1,7 1,7 8,3 8,3 8,3 17,5 

ČB 11,5 29,5 23,1 12,8 6,4 10 5,1 6,4 7,7 7,7 

Jílové u Prahy, Ševětín 9,1 54,5 18,2 31,8 0 4,5 9,1 9,1 0 13,6 

Celkem 7,3 31,8 27,7 15,0 3,2 5 7,3 7,7 7,3 13,6 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů, kteří na otázku odpověděli) = 220, N (respondenti z Prahy) = 120, N 
(respondenti z Českých Budějovic) = 78, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 22 
a = zavolám pomoc; zavolám: b = veterináře, c = ochránce přírody/chovnou stanici/stanici pro zraněné živočichy apod.; d = 
policii, e = ornitologa, f = ZOO, g = hajného, h = dospělého/člena rodiny; i = zabiju ho/sním ho apod.; j = jiné 

Otázka 15 
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Tato otázka, čistě teoretická, byla převzata z průzkumu ekogramotnosti 

Ministerstva školství (Kulich, Dobiášová a kol. 2003). V mém šetření jsem zjistila, že ani 

ne polovina všech respondentů (46,6 %) odpověděla na otázku správně. Naopak možnost 

a) ochrana přírody zatrhlo 49,6 % dotázaných (viz tab. č.28). Pokud tyto výsledky 

srovnáme s výše uvedeným výzkumem, kde správnou odpověď uvedlo něco málo přes 

50 % žáků 9. tříd, zjistíme, že došlo k mírnému zhoršení této teoretické znalosti. Na 

druhou stranu je ale třeba uvést, že náš výzkum byl orientován na žáky 8. tříd, zatímco 

předchozí výzkum vyplňovali, kromě jiného, žáci 9. tříd. I zde je možno hledat příčiny 

rozdílu. Odpověď a) byla průzkumu ekogramotnosti Ministerstva školství zatržena 

zhruba ve stejném poměru.  

Díky tomu, že výsledky zde uvedené jsou velmi podobné těm, které byly zjištěny 

před 7 lety, můžeme souhlasit i s jejich závěry. Domnívám se, že tato otázka dokládá 

nedostatečnost celkové úrovně ekologické výchovy, a to i v rovině nejzákladnějších 

pojmů.  

 
Tabulka č. 28: Přehled odpovědí respondentů na otázku: „Co je ekologie?“ (v %) 
 Ochrana 

přírody  
Věda zkoumající vztahy mezi 
organismy a prostředím  

Činnost ekologických 
hnutí 

Praha 51,9 43,3 9,1 

ČB 56,5 39,5 4,8 

Jílové u Prahy, Ševětín 26,3 71,9 0 

Celkem 49,6 46,3 6,4 

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (celkový počet všech respondentů) = 389, N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z 
Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
 

Velký rozdíl jsem též zaznamenala mezi jednotlivými lokalitami, kdy nejlépe v 

této teoretické otázce dopadly nejmenší obce (71,9 % správných odpovědí). Naopak 
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velký problém otázka dělala respondentům z Českých Budějovic, kde pouze 39,5 % 

zaškrtlo správnou odpověď a 56,5 % odpověď nepřesnou, tedy za a) (viz graf 19). 

 

Graf 19: Struktura odpovědí respondentů na otázku: „Co je ekologie?“ 
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření, vlastní výpočet 
Poznámky: N (respondenti z Prahy) = 208, N (respondenti z Českých Budějovic) = 124, N (respondenti z 
Jílového u Prahy a Ševětína) = 57 
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8. ZÁVĚREČNÁ DISKUZE 

 

 Jaký je stav environmentální gramotnosti současných 13-14tiletých českých dětí? 

Dotazníkem jsem se pokoušela zjistit vztah těchto dětí k přírodě, jak k ní přistupují, jak ji 

vnímají i to, jaké o ní mají znalosti. Chápání smyslu přírody a vztahu člověka k ní bylo po 

staletí předmětem mnohých filozofických debat. Je člověk jejím pánem, využívajícím její 

zdroje pouze ke svému užitku, či je jejím citlivým správcem, partnerem, či je jen prostou 

součástí přírody? Jsou postoje dětí k přírodě spíše antropocentrické, tedy panské nebo  spíše 

biocentrické? 

 Pokud obecně shrnu výsledky mého průzkumu, lze konstatovat, že celkově se postoje 

žáků méně opírají o osobní zkušenost a blízkost přírody a naopak více reflektují 

celospolečenské klima. Respondenti si ještě nedokáží dát do souvislosti prohlubující se 

environmentální problémy s ostatními globálními problémy a často vnímají problémy 

odděleně. Ostatně, pouze 22 % respondentů dokázalo vysvětlit, co je to globální problém.  

Celá 1/5 respondentů si naopak nedokázala vybavit ani jeden konkrétní globální problém. 

Ještě problematičtější se ukázal být pojem „žít udržitelně“, který zná jen velmi málo 

respondentů. Jedna třetina si pod tímto pojmem nevybaví vůbec nic, zbylí respondenti se 

sice pokusili odpovědět, ale jako správné odpovědi jsem vyhodnotila jen cca 3 %, dalších 

cca 20 % respondentů se alespoň částečně správné odpovědi přiblížilo.   

 Celospolečenské klima a obecně uznávané postoje reflektují většinou i odpovědi ve 

škálové otázce číslo 9. Naprostá většina respondentů (85 %) se zde ztotožňuje s tím, že 

každý jedinec je odpovědný za ochranu přírodního prostředí. Alespoň slovně tak přijímají i 

svou odpovědnost. Výsledky ale ukázaly určitou nekonzistentnost: velká většina respondentů 

sice souhlasí s odpovědností každého za ochranu životního prostředí, ale již pouze 60 % z 

nich se ztotožňuje s tím, že je každý morálně zodpovědný vůči jiným lidem a jiným formám 

života. V obecné rovině je těžké se nehlásit k všeobecně uznávané pravdě, ale čím více 

budou taková prohlášení zavazující ke konkrétnímu jednání, tím těžší naopak bude se k nim 

hlásit 

 Lze souhlasit s tím, na co upozorňují i Činčera a Štěpánek v komentáři k výzkumu 

ekolologické gramotnosti studentů středních odborných škol, který proběhl v průběhu roku 
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2007 (blíže viz http://envigogika.cuni.cz), že studenti sice vyjadřují souhlas s běžnými a 

obecnými formami environmentálně příznivého jednání, ve vlastním jednání mají ale v 

mnoha oblastech velké nedostatky. Jako jednu z příčin vidím velmi často nedostatečné 

znalosti o této problematice, a to i v rovině nejzákladnějších pojmů a neschopnost propojit si 

environmentální problémy s ostatními globálními problémy. Dalším problémem je pak 

nedostatečná zkušenost s přírodou a malá míra prožitků zde. Většinu času děti, obzvláště 

městské, tráví v uzavřené místnosti a pojem příroda či životní prostředí je tak pro ně velmi 

často příliš vzdálený nebo splývá s přesně ohraničeným a regulovaným ostrůvkem zeleně 

uprostřed města.   

 Opravdu nedostatečnou míru základních znalostí velmi dobře dokumentují některé 

otázky položené v dotazníku. Ani ne polovina respondentů ví, co je ekologie, a to i přesto, že 

bylo možno správnou odpověď vybrat ze tří nabízených. Velmi nedostatečné znalosti 

prokázala též otázka týkající se obnovitelných a neobnovitelných zdrojů - pouze 19 % žáků 

dokázalo zcela správně rozlišit obnovitelé zdroje od neobnovitelných. Pouze 44 % 

respondentů si uvědomuje, že voda je obnovitelný zdroj. Větrnou energii vnímá jako 

obnovitelnou 65 % respondentů. Naopak celá jedna čtvrtina žáků si myslí, že obnovitelným 

zdrojem je železo a téměř 7 % žáků považuje za obnovitelnou ropu. Správnou představu o 

základních historických proměnách středoevropské krajiny má jen polovina respondentů.  

 Nejrozšířenější a zároveň nejdůležitější činností, kterou jsou děti ochotni dělat pro 

zlepšení životního prostředí je třídění odpadu. Celkem 80 % žáků to považuje za velmi 

důležitou činnost a sami doma aktivně třídí minimálně jednu surovinu. Toto poměrně vysoké 

číslo dává do budoucna naději, že pokud je nějaká činnost značně propagována a 

podporována ať již školami, mimoškolními organizacemi, ale i samotnými obcemi, je 

otázkou času, kdy ji většina obyvatel přijme za svou. Přesto ale i zde mají žáci stále velké 

mezery v tom, jak přesně odpad třídit. Příliš se nezabývají konkrétními symboly na obalech, 

které by jim měly napovědět, kam odpad vyhodit (cca 50 – 60 % vědělo, co znamená symbol 

v dotazníku), a ještě problematičtější se ukázaly znalosti toho, co přesně do jednotlivých 

kontejnerů (konkrétně do kontejneru na sklo) patří a nepatří. Zcela správně tu odpovědělo 

pouze 22 % respondentů.  

 Další činnosti prospěšné životnímu prostředí sice většinou žáci schvalují a považují 

za prospěšné, ale méně je sami konají. Logicky za nejméně důležité považují ty činnosti, 
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které sami ještě nepraktikují nebo jen zřídkakdy - např. utěsňování oken či nošení vlastních 

igelitových sáčků do obchodu. Z odpovědí je také patrné, že respondenti jsou obvykle spíše 

ochotni dělat něco pro životní prostředí tehdy, pokud to přímo neohrozí kvalitu jejich života 

- tj. např. raději třídí odpad či sbírají odpadky v lese než by se vzdali nakupování zbytečností 

apod. Stejně tak z výdobytků civilizace jsou pro žáky nejdůležitější produkty týkající se 

osobní hygieny a osobního pohodlí, jež v mnohém usnadňují život v domácnosti. Naopak 

menších technických produktů, které jsou sice příjemné, ale ne nezbytné, jako MP3 

přehrávač či digitální fotoaparát, by se vzdát dokázali. Zajímavým zjištěním bylo, že počítač 

je dnes pro respondenty již 2x nepostradatelnějším médiem než televize.  

 Přemýšlet více o tom, jak byla určitá potravina vyrobena a podle toho ji pak i vybírat 

v obchodě, nejsou zvyklí, alespoň zatím, téměř žádní respondenti. Většinou pro ně není 

důležité, zda potravina, kterou kupují a konzumují, byla získána ekologicky či nikoliv. Jen 8 

% respondentů se pokouší si tyto informace o zakoupeném produktu zjistit. Pravidelně či 

nepravidelně pak kupuje výrobky ekologického zemědělství 15 % rodin respondentů.  

 Dotazník se též věnoval jednomu z nejdůležitějších zdrojů pro život, který je v dnešní 

době v mnoha oblastech velmi ohrožen - vodě. I v této oblasti lze konstatovat velké 

neznalosti a v důsledku toho i špatný přístup některých respondentů k této surovině. Vodu 

sice většinově respondenti vnímají jako velmi důležitou životní surovinu, kterou by se mělo 

šetřit (75 % respondentů), přesto v běžném životě by svou osobní spotřebu velmi neradi 

jakkoliv snižovali. Ukázalo se také, že žáci mají jen velmi malou představu o jednotlivých 

problémech pitné vody. Jen necelá polovina respondentů míní, že je lepší pít vodu 

z vodovodu, protože je kvalitnější, levnější a není balená v plastu, tj. je ekologičtější. 

Naopak téměř celá druhá polovina respondentů upřednostňuje balenou vodu, o které jsou 

přesvědčeni, že je kvalitnější, zdravější a méně chemická. Svou roli zřejmě hraje reklama a 

stejně tak zápach chloru, který provází konzumaci vody z kohoutku. Skryté externality 

balené vody na první pohled tak nápadné nejsou. Stejně tak vnímání celosvětových 

problémů s pitnou vodou, které jsou pro žáky často zatím příliš abstraktními a vzdálenými, je 

problematické. Nedokážou si plně uvědomovat, že se zprostředkovaně může dotknout i jich 

samých. Navíc mají potíže s lokalizací jednotlivých konkrétních problémů. Vědí sice, že 

každý rok umírají na světě miliony lidí, ale méně si uvědomují, kde přesně se tak děje a proč 
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tomu tak je. Jen cca 30 % žáků si zatím dokáže problém nedostatku vody v některých 

oblastech zařadit do náležitých souvislostí.  

 Jak se ukázalo, ani kampaně a osvěta za lepší prostředí nejsou příliš důrazné. Tento 

problém jsem zkoumala na otázkách týkajících se mezinárodního Dne bez aut. Ten v 

průběhu minulých let zaregistrovalo pouze cca 50 % respondentů, což dosvědčuje stále 

malou propagaci a nízký stupeň kooperace a spolupráce všech subjektů, tj. škol, středisek 

ekologické výchovy, jednotlivých městských rad aj., které mohou napomoci zlepšení 

informovanosti o pravém stavu životního prostředí a napomoci tak k aktivitě obyvatelstva s 

tím něco dělat. Stále ještě nejsme na vrcholu expanze automobilismu. Navíc, přestože se 

téměř polovina respondentů domnívá, že je dobré tento den vyhlašovat, jen cca 24 % žáků si 

uvědomuje, jaký je vlastně přesný význam tohoto dne. Naopak téměř 20 % ho považuje za 

zbytečný a neužitečný.  

 Celkově lze konstatovat, že vliv školní a mimoškolní ekologické výchovy nebyl 

samotnými respondenty příliš potvrzen. Spontánně ho deklaruje poměrně malý počet 

respondentů (vliv školy - 6,7 % ; vliv mimoškolní ekologické výchovy 4,6 % ). Osobně se 

domnívám, že děti těmito institucemi ovlivněni jsou, ale sami si to příliš neuvědomují. Podle 

jejich osobního názoru je nejčastěji v environmentálním jednání a myšlení ovlivnila rodina. 

Nejvíce respondentů (35 %) se však domnívá, že je neovlivnilo nic ani nikdo. Práce 

ekologických středisek je užitečná a naprostá většina těch, kteří je již někdy navštívili, s nimi 

byla spokojena. Program v nich tato skupina respondentů považovala za poučný a zajímavý. 

Škoda ale je, že středisko ekologické výchovy znalo jen cca ¼ respondentů, což by se mohlo 

stát podnětem pro zamyšlení. Častou překážkou jsou nejen samotní učitelé, kteří nejsou 

ochotni do zavedené struktury výuky zavádět nové postupy, ale i strnulý rozvrh výuky, který 

stále mimoškolním aktivitám nepřeje.  

 Co se týče lokálních rozdílů, je možno konstatovat, že určité odlišnosti 

v environmentálním vzdělání a uvažování zde byly vysledovány. Některé z nich považuji za 

překvapivé. Celkově lze říci, že nejčastěji bylo možno vystopovat rozdíly mezi většími 

městy – tj. Českými Budějovicemi a Prahou a mezi malými obcemi – tj. Jílovým u Prahy a 

Ševětínem. Přesto i České Budějovice a Praha se v některých oblastech zcela neshodují. 

Ukázalo se, že děti v Českých Budějovicích ze všech čtyř zkoumaných lokalit 

zastávají vůči přírodě a životnímu prostředí nejpozitivnější přístup. Ve svých postojích 
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projevily největší toleranci vůči ochraně přírody. Jsou nejméně ochotní se smířit 

s poškozováním přírody, a to jak v současnosti, tak i do budoucna. Celkově se nejvíce 

ztotožňují se svou morální zodpovědností vůči jiným lidem a vůči přírodě a její ochraně i 

s tím, že každý by ji měl chránit a pomáhat jí. Zřejmě právě díky těmto postojům také 

nejčastěji věří v udržitelnost Země do budoucna. S tím zřejmě souvisí i to, že děti z Českých 

Budějovic nejčastěji např. pijí vodu z vodovodu či nejlépe znají akci, která na špatné životní 

prostředí upozorňuje – Den bez aut.  

Rozdíly mezi Prahou a Českými Budějovicemi nebyly sice příliš výrazné, přesto lze 

nějaké vystopovat. Odpovědi respondentů již od počátku částečně ovlivnilo i to, že v Praze 

byla mnohem menší ochota pravdivě na otázky vypovídat než v Českých Budějovicích. 

Proto některé odpovědi zde vyzněly negativněji jako např. nejmenší ochota respondentů této 

lokality nést odpovědnost za ochranu přírodního prostředí. Přesto nelze říci, že by si pražské 

děti přírody nevážily a nic o ní nevěděly. Vnímají ji, ale častěji s větším odstupem než 

budějovické děti. Jsou ochotné ji chránit, ale raději k tomu využijí již předem připravených 

prostředků, které mohou pouze koupit, než vlastní aktivitu – tj. pražské děti jsou častěji 

ochotné např. kupovat úsporné žárovky či biopotraviny, ale méně pak již třídit odpad nebo 

využívat papír z obou stran. Zřejmě právě s tímto přístupem souvisí i to, že právě v Praze 

nejvíce věří v budoucnost technologického vývoje a proto nejsou ochotni šetřit surovinami 

tak moc jako v ostatních lokalitách. Stejně tak si jen těžko dokáží svůj život představit bez 

počítače či televize. Co se děje s životním prostředím ale pražské děti zajímá, jen celkový 

pohled na přírodu je více „globálnější“. Ostatně samotný tento pojem je jim ze všech 

zkoumaných lokalit nejbližší. Zajímavé je, že právě pražské děti nejčastěji navštěvují 

volnočasové organizace věnující se ochraně životního prostředí nebo že by si nejčastěji 

dokázali poradit v případě nálezu zraněného dravce.  

Globálnější přístup k problémům životního prostředí, vyšší aktivita ve volném čase a 

vyšší stupeň ovlivnění samotnou rodinou, školou či médii, to vše je celkově společné pro 

větší města a naopak tím se odlišují od menších obcí.  Jak se ukázalo, děti z menších obcí 

projevily nejmenší ochotu celkově chránit své životní prostředí, nést za něj zodpovědnost a i 

jejich pohled do budoucna je nejvíce pesimistický ze zkoumaných lokalit - příliš nevěří v 

udržitelnost současného stavu ani v technologický vývoj, který by mohl ekologii nějak 

pomoci. Je možno konstatovat, že děti, které žijí v menších obcích jsou méně vnímavé         
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k celosvětovým environmentálním problémům a k problémům životního prostředí. Např. 

současný vysoký stupeň automobilismu nevnímají tak akutně jako respondenti z větších obcí 

či většina z nich nemá problém s pitím vody z PET lahví namísto kohoutkové vody apod. 

Důvodem těchto odlišností zřejmě bude to, že tyto děti se mnohem méně přímo setkávají s 

negativními důsledky života současné civilizace. Obvykle také mají ztížený přístup k 

informacím, kdy např. nabídka volnočasových aktivit, které mohou velmi ovlivnit postoje, je 

v malých obcích zákonitě nižší než ve větších. Na druhou stranu, děti z menších obcí 

přicházejí mnohem častěji do kontaktu s přírodou než děti z velkých měst, mnohem více se jí 

cítí ovlivněni a je otázkou, zda právě bezprostřednější kontakt s přírodou není do budoucna 

větší vklad než současný širší rozhled dětí z větších měst.  

 Námětů pro další bádání v oblasti environmentální gramotnosti dětí by bylo možné 

najít poměrně dost. Otvírá se zde široké pole pro porovnání ekogramotnosti jednotlivých 

věkových skupin. Je možno sledovat rozdíly mezi dětmi jednotlivých ročníků nebo je možné 

výzkum pojmout šířeji – tj. pokusit se udělat průřez celou populací. O toto porovnání 

různých věkových kategorií se pokusily již některé předchozí průzkumy                         

(z nejvýznamnějších např. Kulich-Dobiášová 2003; Franěk 2006).  

 Dalším velmi zajímavým tématem ke zkoumání je sledování toho, jaký dopad 

mají ekologická střediska a další mimoškolní organizace na environmentální vzdělání dětí. 

Je možno vysledovat kvalitativní rozdíl  v konkrétních znalostech, dovednostech a postojích 

mezi žáky, kteří se pravidelně účastní výukových programů v těchto střediscích a mezi těmi, 

kteří zde nikdy nebyli? Nebo je dopad těchto programů zanedbatelný? Podobný výzkum byl 

proveden v roce 2007 (Bezouška, Činčera 2007). Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda 

ekologicky orientované střední školy ovlivňují postoje a jednání svých žáků ve větší míře, 

než jinak profilované střední školy. V tomto výzkumu se ukázalo, že rozdíly byly nepatrné.  

Na závěr této diskuze bych ráda upozornila na některé nedostatky v mém dotazníku, 

které jsem objevila v průběhu zpracovávání otázek. Otázky jsem se snažila volit tak, aby se z 

nich daly co nejlépe poznat nejen znalosti, ale i postoje vůči životnímu prostředí a některé 

dovednosti s tím související. Snažila jsem se dodržet zásady vytváření správných otázek, jež 

jsem si nastudovala v odborné literatuře, přesto se během vyhodnocování ukázalo, že některé 

otázky nebyly zcela vhodně položeny a pro příští výzkum je třeba se těchto chyb vyvarovat.  
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Otázky č. 1 a 2 byly pro mnoho respondentů příliš obtížné. Často měli problém 

pochopit, co mají zatrhnout a co zakroužkovat. Zřejmě by bylo vhodnější tyto otázky 

rozdělit vždy každou na dvě samostatné otázky, v kterých by respondenti odpovídali jen na 

jednu, ne na dvě věci zároveň. Některá tvrzení, obzvláště v otázce č. 9 se ukázala pro 13-

14tileté respondenty příliš složitá a abstraktní. Ne vždy se pak dokázali k nim vyjádřit. Zcela 

šťastně nebyla položena otázka č. 11, protože se v rámci ní ptám na dvě samostatné otázky 

(co jsou globální problémy + napiš dva globální problémy). Respondenti často odpovídali 

jen na jednu část, a proto by bylo příště lepší tyto dvě otázky alespoň oddělit na samostatné 

řádky či je také přímo uvést jako dvě samostatné otázky. Částečně se ukázala 

problematickou i otázka č. 18, v které by bylo vhodnější se nejdříve zeptat, zda vůbec 

respondenti vědí, co je to Den bez aut, a pak je teprve nechat těm, kteří tento den znají, 

volnou řádku pro vlastní vyjádření. U vytváření otázek pro děti této věkové skupiny je pro 

příště také třeba zvážit možnost více odpovědí. Přestože na to byli respondenti v úvodu 

dotazníku upozorněni, mnozí z nich to nezohlednili a zaškrtávali vždy pouze jednu odpověď.   

I když se ukázalo, že některé otázky by v budoucnu bylo vhodné klást částečně jiným 

způsobem, celkově lze konstatovat, že dotazník svou roli splnil a většina otázek byla 

položena tak, aby bylo možno ze získaných odpovědí učinit požadované závěry. Díky tomu 

jsem zjistila pomocí tohoto dotazníku velké množství užitečných informací, s kterými pak 

bylo možné dále pracovat.   
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9. ZÁVĚR 

 

 Ve své diplomové práci se jsem se pokusila odpovědět na otázky nastíněné v 

jejím úvodu. Bez širšího zarámování zkoumané problematiky by nemohly být následně 

interpretovány výsledky uskutečněného dotazníkového šetření. Proto byla v první části práce 

zmapována teoretická východiska nutná pro základní orientaci v oblastech, jichž se 

realizování environmentální výchovy přímo dotýká. Především bylo vysvětleno, co to je 

ekologická a environmentální výchova. Došla jsem k závěru, že tyto dva pojmy vyjadřují 

v podstatě totéž, obě výchovy směřují k souladu člověka s životním prostředím.  

 Dále bylo blíže specifikováno samotné postavení environmentální výchovy 

v minulosti i v současnosti. Přístup společnosti k environmentální výchově se během 

minulých desetiletí velmi významně měnil a vyvíjel. Dnes je patrné, že se jedná o 

dlouhodobý proces, který je nutné začít již od nejútlejšího věku a v ideálním případě jej bez 

přerušení vést napříč generacemi celým životem. V rámci procesu přípravy vstupu České 

republiky do Evropské unie vláda České republiky stanovila zlepšení stavu životního 

prostředí jako jednu ze svých nejvyšších priorit. V důsledku toho se environmentální 

výchově v posledních letech velmi intenzivně věnují jak školy, tak i četné mimoškolní 

organizace, jako je zejména Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, Klub ekologické 

výchovy apod. Vše je pak podepřeno na nejvyšší, tj. státní i na regionální úrovni zákony a 

řadou různých dokumentů. V současné době je nejaktuálnější tzv. rámcový vzdělávací 

program pro základní školy (realizován od září 2007), do nejbližší budoucnosti je pak 

připravován i rámcový vzdělávací program pro školy střední. Součástí tohoto programu je i 

šest tzv. průřezových témat, z nichž jedno je environmentální výchova. Na realizaci 

environmentální výchovy se také podílejí téměř všechny vzdělávací oblasti. Environmentální 

výchova je jedním ze styčných témat i v rámci výuky zeměpisu. Díky tomu, že geografie je 

komplexní věda o Zemi, stojící na pomezí mezi přírodními, společenskými a technickými 

vědami, poskytuje tak velmi pestré spektrum možností, jak naplnit požadavek 

environmentálního vzdělávání.  
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 Těžiště celé práce však spočívá v praktické části. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit 

současnou celkovou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáků 8. tříd ZŠ a odpovídajících 

ročníků SŠ v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje., tedy jejich environmentální 

gramotnost. Environmentální gramotnost zde byla chápána jako proenvironmentální postoje, 

hodnoty, jednání a kritické porozumění respondentů. Podrobné závěry tohoto výzkumu lze 

nalézt v závěrečné diskuzi. Celkově je však možno konstatovat, že současné děti si 

uvědomují ohrožení přírody a nemyslí si, že člověk může nakládat s přírodou podle svých 

vlastních zájmů bez ohledu na dopady tohoto chování. Průzkum ale také ukázal, že současná 

školní i mimoškolní environmentální výchova má stále co zlepšovat. Ukázal poměrně malé 

rozšíření proenvironmentálního jednání, zejména v oblastech, vyžadujících finanční či 

časovou investici. Prokázal také, v souladu s předchozími průzkumy (Kulich-Dobiášová 

2003; Franěk 2006, Bezouška, Činčera 2007 apod.), že většina dotazovaných studentů není 

schopna propojit deklarované postoje se svým běžným spotřebitelským chováním. Lze tak 

souhlasit s tím, že environmentální výchova ve školní i mimoškolní oblasti by především 

měla usilovat o zvnitřnění formálně deklarovaných postojů, změnu spotřebitelského chování 

žáků, posílení jejich zájmu o občanskou angažovanost i schopnost samostatně vyhodnocovat 

dopady svého jednání na společnost i životní prostředí (Bezouška, Činčera 2007). Mělo by 

dojít ke shodě společensky uznávaných norem chování na nejrůznějších stupních, počínaje 

rodinou, resp. bezprostředním okolím dítěte, a konče veřejným míněním prezentovaným 

především prostřednictvím masových sdělovacích prostředků. 

 Dalším cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda lze vystopovat rozdíly v 

environmentální gramotnosti mezi žáky z různě velkých měst - Prahy, Českých Budějovic a 

Jílového u Prahy se Ševětínem, tedy to, zda má na jejich ekogramotnost vliv místo, kde žijí, 

a pokud ano, tak jaký. Ukázalo se, že prostředí, v kterém děti vyrůstají je důležitým 

činitelem v jejich výsledném proenvironmentálním vnímání (podrobněji viz Závěrečná 

diskuze). 

 V samotném závěru této diplomové práce bych ráda vyjádřila mé velké přání, a to 

aby jakákoli organizovaná práce s dětmi obsahovala prvky environmentální výchovy a 

pomáhala tak přirozenému vytváření přátelských vztahů dětí k přírodě i k sobě navzájem. 
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Příloha 1. Počet obyvatel ve zkoumaných lokalitách 
  
Název města/obce Počet obyvatel 

Praha  1 188 126 

České Budějovice      94 747 

Jílové u Prahy         3688 

Ševětín         1336 
Zdroj: http://vdb.czso.cz/xml/mos.html (údaje za rok 2006) 
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Příloha 2: Přehled škol ve kterých bylo prováděno dotazníkové šetření 
 
  rozdáno vráceno dívek  chlapců 

  Praha     

 1. ZŠ Zárubova  30 23 7 16

 2. Detašované pracoviště gymnázia Jana 
Nerudy, Komenského nám.  

36 12 6 6

 3. Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 32 27 18 9

 4. ZŠ Brána jazyků 60 34 21 13

 5. ZŠ Vodičkova 50 41 27 14

 6. ZŠ K Milíčovu 27 22 10 12

 7. ZŠ Rakovského 38 32 19 13

 8. ZŠ Kořenského 19 17 12 5
  

    

 ČB     

9. ZŠ Rudolfovská 38 30 13 17

10. ZŠ Nová  30 27 15 12

11. ZŠ Baarova 50 21 7 14

12. Biskupské gymnázium 40 46 37 9
  

    

 Ostatní     

13. ZŠ Jílové u Prahy 25 17 9 8

14. ZŠ Ševětín 43 40 22 18
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Příloha 3: Průvodní dopis pro ředitele(-ku), zástupce(-kyni) a učitele(-ku) zkoumaných škol 
 

Univerzita Karlova v Praze 
Přírodovědecká fakulta 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

 
Albertov 6, 128 43  Praha 2,  tel.: +420-2-2195-1389 
fax: +420-2-24920657, e-mail: ksgrrsek@natur.cuni.cz 

 
 
 
Vážená paní ředitelko/paní učitelko,  
Vážený pane řediteli/pane učiteli, 
 

obracím se na Vás s žádostí o pomoc při zpracování mé magisterské práce na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Její téma je „Testování environmentální gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ a nižších 
ročníků SŠ“. Tuto práci zpracovávám pod vedením Mgr. Tomáše Matějčka z katedry 
Sociální geografie a regionálního rozvoje. Součástí tohoto tématu je dotazník vztahující se 
k tématu mé práce. Ráda bych Vás tímto požádala o svolení k vyplnění tohoto dotazníku 
Vašimi studenty. Zavazuji se, že veškerá takto získaná data a informace využiji pouze pro 
potřeby své magisterské práce, případně pro své další studijní práce.  
 Otázky jsou zaměřeny právě na průzkum ekogramotnosti a výsledky tohoto 
dotazníku se stanou zásadní součástí mé magisterské práce. Některé otázky nabízejí možné 
odpovědi, případně žádají jejich doplnění. U ostatních otevřených otázek postačí pouze 
jednoduchá odpověď heslovitou formou, není potřeba se dlouze rozepisovat. Celý dotazník, 
na základě pilotního šetření, zabere max. 30 minut.  
 Věřím, že Vás svou prosbou nebudu příliš zatěžovat a zdržovat ve výuce. Vaše 
případné dotazy ráda zodpovím na adrese pigi9@seznam.cz, popřípadě na adrese trvalého 
bydliště: Otakarova 63, Č. Budějovice, 37001. Číslo mého mobilního telefonu 776021563. V 
případě nejasností můžete samozřejmě kontaktovat i vedoucího mé práce Mgr. Tomáše 
Matějčka – email: tomasmat@seznam.cz, tel: 221 995 511. Předem velmi děkuji za 
spolupráci 
  
 
 
                                                                                                       Barbora Kasková 
 
 
 
                                                                                               
Mgr. Tomáš Matějček                                                       Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 
vedoucí práce                                                                    vedoucí katedry 
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Příloha 4: Dotazník pro žáky 8. tříd ZŠ a příslušných ročníků SŠ 
 
Milý/á studente/studentko, odpověz prosím na následující otázky podle pravdy. Je pro mě velmi důležité, 
abych zjistila tvé názory, znalosti a zkušenosti a proto vyplňuj dotazník samostatně. Dotazník je 
anonymní, nikde se nemusíš podepisovat. U otázek, kde je již hotová nabídka odpovědí může být správně 
vždy minimálně 1 odpověď, tj. správných odpovědí může být i více než jedna.  
_____________________________________________________________________________________
__________ 
 
1. Z následujících činností vyber 3 činnosti, které podle tvého názoru nejvíce prospívají životnímu 
prostředí (podtrhni  a) a 3 činnosti, o kterých si myslíš, že mají, v porovnání s ostatními, na zlepšení 
životního prostředí nejmenší vliv (zakroužkuj     ).) 
 

a) důsledně třídit odpad                                                                                                                             

b) dávat přednost pěší chůzi, kolu a veřejné dopravě před jízdou autem 

c) kupovat výrobky ekologického zemědělství 

d) sbírat odpadky v lese 

e) utěsnit okna z důvodu zamezení unikání tepla 

f) pečlivě zvažovat, co opravdu potřebuji a nekupovat zbytečnosti 

g) nosit si do obchodu vlastní igelitový sáček na pečivo či zeleninu 

h) používat hadrové kapesníky místo papírových 

i) využívat kancelářský papír z obou stran 

 

2. Z následujících „výdobytků civilizace“ si vyber tři, kterých by ses za žádných okolností nechtěl 
vzdát (podtrhni) a tři, bez kterých by ses dokázal nejsnáze obejít (zakroužkuj): 
 
a) tekoucí voda   g) mobilní telefon  

b) koupelna s teplou vodou        h) auto  

c) ústřední topení   i) splachovací záchod  

d) elektrické osvětlení j) digitální fotoaparát  

e) televize k) MP3 přehrávač  

f) počítač l) dovolená u moře  

 
 
3. Co ty sám/a děláš pro lepší životní prostředí? (lze zakroužkovat více odpovědí) 

a) používám úsporné žárovky 

b) při nákupu potravin sleduji, zda byly vyrobeny ekologicky  

c) vypínám vodu, zatímco si čistím zuby 

d) píšu na obě strany papíru 

e) nekupuji výrobky na jedno použití 

a 



117 
 

f) jiná odpověď 

___________________________________________________________________________________ 

 
4. Co to je ekologická stopa? 

a) Ekologická stopa vyjadřuje vliv jednotlivce nebo celé populace na životní prostředí.  

b) Ekologická stopa vyjadřuje míru ekologické nezávadnosti výrobku 

c) Je to taková stopa, která byla namalována prostředky šetrnými k životnímu prostředí 

  
 

 

 

5. Odpady, které vznikají ve vaší domácnosti: 

a) Třídím (podtrhni co): - papír                          - biologický odpad 

                                       - sklo                            - hliník 

                                       - plasty                         - jiné: 

____________________________________________________                                

b) Netřídím 

  
6 Uvedený symbol panáčka s košem bývá uveden na mnoha obalech od potravin. Je pravda, že: 

                      a) obaly, na kterých je symbol uveden, bychom měly z nádob na odpady 

vytahovat 

b) znamená, že použitý obal máme hodit do  příslušné nádoby na odpad 

c) pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože  

obsahuje nějaké   

    nebezpečné látky 

                     d) jedná se ekoznačku, která vyjadřuje snadnou recyklovatelnost výrobku 

 
7. Do kontejneru na sklo nepatří: 

a) skleněná láhev od nápojů         b) porcelán        c) střepy z tabulového skla       d) zrcadlo 

 
8. Kupujete doma nějaké výrobky ekologického zemědělství? 

a) ne 

b) ano → jaké? 

___________________________________________________________________________________ 

c) nevím 

 
9. Vyjádři do jaké míry souhlasíš nebo nesouhlasíš s následujícími tvrzeními: (vždy zakroužkuj jedno 
číslo) 
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1 = rozhodně souhlasím; 2 = spíše souhlasím; 3 = nevím; 4 = spíše nesouhlasím; 5 =  rozhodně 
nesouhlasím  
 

I. Největším problémem lidstva do budoucna je výrazný nárůst počtu obyvatelstva ve světě.   1 2 3 4 5

II. Státy s nejrychleji rostoucím počtem obyvatel by měly být nuceny k tomu, aby 
kontrolovaly a snižovaly porodnost. 

1 2 3 4 5

III. Bohatí lidé ve všech zemích spotřebovávají příliš mnoho přírodních zdrojů. 1 2 3 4 5
IV. Pokud by rozvojové země s velkým počtem obyvatel (např. Čína nebo Indie) dosáhly 

stejné životní úrovně jako lidé v rozvinutých zemích, vedlo by to k ekologické katastrofě.  
1 2 3 4 5

V. Každý lidský tvor je morálně zodpovědný vůči jiným lidem a jiným formám života.  1 2 3 4 5
VI. Třídění odpadu, šetření vodou, energií apod. je věcí každého jednotlivce, tj. každý  

si může dělat co chce. 
1 2 3 4 5

VII. Lidé mají odpovědnost za ochranu přírodního prostředí. 1 2 3 4 5
VIII. Zvyšující se spotřeba je dobrá pro ekonomiku (větší spotřeba znamená více pracovních 

míst). Spotřeba by se proto měla na celém světě podporovat, nikoli omezovat. 
1 2 3 4 5

IX. Technologický vývoj umožní, že v budoucnu budou ekologické problémy vyřešeny. 1 2 3 4 5
X. Až se vytěží všechno uhlí, ropa a zemní plyn, lidé za ně najdou jiné zdroje energie. Proto 

je zcela zbytečné s těmito surovinami šetřit. 
1 2 3 4 5

XI. Současný způsob života lidí na Zemi je udržitelný (má budoucnost). 1 2 3 4 5
XII. Měli bychom nechat přírodu, aby námi způsobené problémy sama vyřešila. 1 2 3 4 5

XIII. Ochrana vzácných rostlin a živočichů je nadbytečný luxus. 1 2 3 4 5
 
10. Co si představuješ po pojmem „žít udržitelně“? 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________ 

 

 

 

11. Napiš co jsou globální problémy a uveď dva, které považuješ za nejdůležitější: 

_________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 
12. Která tvrzení jsou, podle tvého názoru, pravdivá (zakroužkuj): 

a) Umělé zavlažování může způsobovat zasolení zemědělské půdy. 

b) Všechno obyvatelstvo Země má přístup ke kvalitní pitné vodě.  

c) Některé oblasti mají vody nadbytek.  
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d) Každý rok umírají na světě miliony lidí v důsledku nedostatku kvalitní pitné vody 

 
13. Souhlasím, že je lepší pít vodu z vodovodu než balenou vodu 

a) ano → proč? 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

b) ne → proč? 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

 

14. Víš jak postupovat v případě, že nalezneš poraněného dravce? 

a) ne 

a) ano → jak 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

 
15. Ekologie je:  

a) ochrana přírody  

b) věda zkoumající vztahy mezi organismy a prostředím  

c) činnost ekologických hnutí 

 

16. Předtím než člověk v krajině začal hospodařit, bylo území dnešní České republiky pokryto lesy: 

a) téměř celé                     b) asi tak z poloviny        c) asi tak z jedné čtvrtiny 

  

17. Mezi obnovitelné zdroje řadíme 

a) železo      b) ropa       c) voda     d) větrná energie 

 
18. Co je to „den bez aut“? 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

 
19. Pokud víš, co je „den bez aut“, myslíš, že je užitečné tento den vyhlašovat? 
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a) ano → proč? 

___________________________________________________________________________________ 

b) ne → proč? 

___________________________________________________________________________________ 

c) nevím 

 
 

 

20. V mém vztahu k přírodě mě nejvíce ovlivnil/a,o (kdo, nebo co?) 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

  
21. Chodíš do nějaké organizace, která je podle tvého názoru zaměřena na přírodu nebo životní 

prostředí? 

a) ano → do jaké 

_________________________________________________________________________________ 

b) ne 

  
22. Znáš nějaké středisko ekologické výchovy? 

a) ano → napiš jeho jméno 

_________________________________________________________________________ 

b) ne 

 
23. Navštívil/a jsi někdy středisko ekologické výchovy? 

a) ne 

b) ano → s rodiči                                             → se školou           

           → s kamarády                                       → jiná odpověď 

 

24. Pokud jsi již někdy navštívil/a středisko ekologické výchovy, program se ti zde: 

a) líbil → proč? 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________ 

b) nelíbil → proč? 

________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________
__________ 
 
 
25. Kolik je ti let? __________        26. Kolikátý ročník navštěvuješ _________        27. Jsi na: 
(zakroužkuj)                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                  ZŠ         SŠ 
28. Tvé pohlaví: (zakroužkuj)                dívka                chlapec 
 
29. Jaké je vzdělání tvých rodičů? 

Matka                                                            Otec 

a) základní                                                     a) základní 

b) vyučená                                                     b) vyučený 

c) středoškolské - maturita                            c) středoškolské - maturita 

d) vysokoškolské                                          d) vysokoškolské 

  

30. Jak velké je město nebo obec, kde žiješ (počet obyvatel)? 

a) méně než 1000 obyvatel         b) 1 000 – 10 000    c) 10 001 – 100 000     d) více než 100 000 

 
 
Děkuji ti za ochotu a spolupráci! 
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Příloha 5: CD-ROM s kompletními daty získanými dotazníkovým šetřením (v programu MS 
Excel) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


