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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Na jakých typech škol je možno environmentální výchovu zařadit jako samostatný 
vyučovací předmět a proč je podle autora tato praxe méně vhodná? Prosím o 
argumenty zevrubnější, než jaké jsou uvedeny na s. 20

2. Za jakých okolností mohou být environmentální projekty školy formou výchovy a za 
jakých metodou? 

3. Proč považujete Činčerův model (resp. model definovaný na konferenci OSN již v 
roce 1977) za vhodnější než model Máchalův (resp. co znamená, že je „metodicky 
přesnější“?; s. 15). 

4. Jakou funkci mají pasáže textu psané kurzívou?
5. Co konkrétně znamená výrok „hodnoceno počtem odeslaných korespondenčních 

lístků byla kampaň úspěšná”, pokud nejsou uvedena žádná konkrétní data? (s. 37)
6. Pokud hovoříte o klientovi ekopedagoga, koho přesně míníte?
7. Jakými způsoby by měl pracovník zjišťovat faktory postojů cílové skupiny, pokud je 

odkázán spíše na intuici? (s. 45)
8. Co míníte „predispozicí” ve vztahu k faktorům změny postoje? (s. 45)
9. Jakou sociální realitu utvářejí” pracovníci ekocenter? (s. 49)
10. Jak si vysvětlujete, že inteligenci a míře vzdělání jako faktoru ovlivňujícímu změny 

postojů k ekologickým tématům nepřisoudili respondenti žádnou roli?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autor si klade za cíl „najít a vyhodnotit nejdůležitější faktory, které působí na změnu postojů 
k environmentálním problémům” (s. 11). V rámci empirické části byl cíl dále konkretizován 
ve vztahu k užívaným strategiím a postupům pracovníků ekocenter a na základě dosažených 
zjištění také náležitě vyhodnocen. Škoda jen, že vzhledem k omezenému počtu respondentů 
nelze z výsledků vyvozovat zásadnější závěry.

Klady textu

Důležitost a společenská naléhavost tématu.
Osobní zkušenost autora s problematikou v roli ekopedagoga.
Samostatnější teoretický rozbor faktorů působících na změny postojů a jejich následné 
přešetření v empirické části práce.
Za důležité považuji odhalení skutečnosti, že ekopedagogové zkoumaných center pracují se 
změnou postojů spíše intuitivně a bez náležitého promýšlení výchovně vzdělávacích strategií.

Výhrady k textu

Pasáže věnované reflexi cílů a kurikulární koncepci environmentální výchovy jsou poměrně 
stručné a pouze kompilativní, postrádám kritickou reflexi.
Kapitola Současný stav vnímání ekologických problémů českou veřejností je založena jen na 
jednom zdroji, to považuji za poněkud limitující, pokud jde o platnost jejích závěrů.
Při citaci průzkumu ICM chybí na s. 22 bibliografický odkaz.
Některé další nejasnosti prosím objasnit u obhajoby prostřednictvím odpovědí na výše 
formulované otázky.



Styl:

Místy se autor odchyluje od úzu odborného a stylisticky se blíží textům popularizačním:
„Čím méně leží člověku na srdci slepice v drůbežárnách… “ (s. 37)

Drobné nedostatky formulační:
„...zainteresovat do problému“ (s. 45), „ Zatímco otázka č. 4 se zjišťuje...“ (s. 50)

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře
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