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Jde o velmi solidní práci poučeného autora. Takže dále – viz otázky níže. 

                                                 
1 Místy mi zřejmě není úplně jasný obsah některých partií textu – viz otázky k obhajobě. 
2 Viz otázky k obhajobě. 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
s. 16 – V čem je Činčerův model metodicky  přesnější než Máchalův? 
s. 27 – Obávám se, že v odstavci: „Pro potřeby této práce považuji za zásadní důraz na vliv 
zkušenosti a učení, na stabilitu postojů a na jejich hodnotící aspekt. Naopak, vlivem postojů na 
chování se budu zabývat en okrajově. Pro stav životního prostředí je nakonec samozřejmě důležité 
skutečné chování, nejen postoj, ovšem tato práce se zabývá ekologickou výchovou a osvětou, ne 
ohranou životního prostředí jako takovou. Zkoumá tedy postoje a jejich změny, ale už ne 
promítnutí postojů do chování.“ … shledávám ne nepodstatný rozpor. Zrekapitulujme: pro stav 
ŽP je důležité (a svými slovy bych řekl přímo „klíčové“) chování lidí; to je ale věc ochrany ŽP; 
ekol.výchova je ovšem o něčem jiném …? Myslím, že envi-výchova (mimochodem, stejně 
jako jiné „průřezy“) má mít „tvrdě“ behaviorální vyústění. Znamená to tedy, že výzkum 
chování na poli envi-edukace je spíše vedlejší aktivitou? (částečně možné vysvětlení se sice 
nabízí v následující části textu, ale moje otázka zde položená trvá). 
s. 32n. – … jen abych správně porozuměl: Mezi faktory ovlivňujícími změnu postoje není 
např. jako faktor změny přímá („odžitá“) zkušenost. Proč?  
s. 49 a další – Počítal autor s tím, že mezi osobním vnímáním (osobní definicí) jevu „postoj“ 
u různých respondentů může být rozdíl? Nevypovídá tedy každý z nich o něčem „trochu 
jiném“? 
s. 52 – Musím se přiznat, že mi není jasné, jak bylo využito kódování či „karty“. Pokud 
správně chápu, tak výzkumník nabídl respondentům klíčovou strukturu svých osmi faktorů (s. 
41n.). Ta je natolik silná, aby směrovala/strukturovala odpovědi hned na několik otázek 
rozhovoru a lze podle ní celkem spolehlivě (a to zřejmě i bez kódování …) rozhovory i 
interpretovat. Při četbě jsem se tedy tázal, k čemu přesně mělo kódování sloužit? 
Mohl by tedy autor „přinést“ k obhajobě kupř. ukázku kódování (a kategorizování)? 
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