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Abstrakt:

Práce se zabývá tématem změny postojů k ekologickým problémům. Hledá faktory, které 

změnu postoje ovlivňují a porovnává jejich důležitost. S ohledem na jednotlivé faktory pak 

navrhuje, jak na změnu postojů efektivněji působit.

V teoretické části  práce podává základní  přehled o ekologické výchově a osvětě. 

Sleduje její vývoj v České republice i v zahraničí a popisuje její současné cíle, témata a 

formy. Dále se věnuje tomu, jak dnešní česká veřejnost vnímá ekologické problémy.

Klíčová kapitola práce pojednává o postojích. Popisuje, jak vznikají, jejich strukturu 

a základní funkce a především za jakých okolností se mohou měnit.  S pomocí odborné 

literatury  definuje  osm  základních  faktorů,  které  na  změnu  postoje  působí,  a  nachází 

příklady z ekologické výchovy a osvěty. V závěru teoretické části nabízí doporučení, na 

jaké nástroje se při snaze o změnu postojů zaměřit.

Praktická část přináší výzkum mezi pracovníky vybraných ekocenter. Zjišťuje, jak 

pracují s problematikou změny postojů a zda využívají zpětnou vazbu od svých klientů. 

Především však využívá zkušeností pracovníků k nalezení nejdůležitějších faktorů změny 

postojů.

Závěr práce porovnává poznatky teoretické a praktické části. Zároveň navrhuje, jak 

využít tři nejdůležitější faktory změny postoje v praxi.

Abstract:

The thesis addresses attitude changes towards environmental problems. It  looks for the 

factors  that  affect  the  attitude  change  and  compares  their  importance.  With  regard  to 

particular factors it  suggests how to work more efficiently on changing the attitudes.

The theoretical part  gives an overview of environmental  education.  It  follows its 

history in the Czech Republic and abroad, and describes its current objectives, topics and 

methods. It also discusses today's Czech public perception of environmental issues.

The  key  chapter  of  the  thesis  addresses  attitudes.  It  describes  their  formation, 

structure and basic functions and most importantly the circumstances under which they 

may change. With the help of literature, it  defines eight fundamental factors that act to 
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attitude  change,  and  finds  examples  in  environmental  education.  At  the  end  of  the 

theoretical part, recommendations are offered on what tools we should focus when trying 

to change attitudes.

The  research  part  presents  the  inquiry  among  selected  environmental  education 

centres' staff. It figures out how they work with the issue of attitude changes and how they 

take advantage of their clients' feedback. In the first place, it uses their experience to find 

the most important factors in attitude changes .

The conclusion compares the findings of the theoretical part with the research. It also 

proposes the use of the three most important attitude change factors in practice.
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Předmluva

Od roku 2003 jsem pracoval jako lektor  ekologických výukových programů pro školy. 

Součástí mé práce bylo také ekoporadenství pro veřejnost. Později jsem si vyzkoušel práci 

v největší české ekologické organizaci. Ve všech případech jsem měl možnost porovnávat 

názory a postoje mnoha lidí k problematice ochrany životního prostředí.

Po celou dobu jsem se setkával se zajímavým jevem – některé, zdánlivě nekonfliktní 

informace  dokázaly  vyvolat  bouřlivou  odmítavou  reakci  jen  proto,  že  pocházely  od 

ekologických organizací, nebo už proto, že nějak souvisely s „ekologií“. 

Osobně jsem byl samozřejmě přesvědčen, že lidi nemystifikuji, že jim poskytuji jen 

ověřené a pravdivé informace. Hledal jsem tedy jiné důvody. Mají ekologické organizace v 

České republice špatné jméno? A pokud ano, proč? Nebo je samo téma ochrany přírody tak 

kontroverzní? Vždyť přece všechno, co jsem při výuce vykládal dětem, a co někdy tak 

popouzelo  jejich  rodiče,  odpovídalo  do  puntíku  Státní  koncepci  ekologické  výchovy  i 

mnoha dalším českým i evropským konvencím.

Různí  lidé  mají  samozřejmě různé  postoje  ke  kácení  na Šumavě nebo ke stavbě 

nových jaderných elektráren. Pro mě však bylo mnohem zajímavější sledovat postoje k té 

části  environmentální agendy, která se dotýká našeho každodenního života.  Proč někdo 

zatvrzele odmítá začít třídit odpad? Proč lokální politici nepřipouštějí ani debatu o omezení 

automobilového  provozu  ve  městě?  Proč  má  někdo  potřebu  bojovat  v  médiích  proti 

biopotravinám? Anebo, pokud se od ekologické osvěty posuneme jen malý kousek směrem 

k životnímu stylu: Jak mohou být kuřáci schopni omlouvat si svůj zlozvyk očividnými 

nesmysly?

Zajímá mě tedy obecně, jak vznikají postoje, jak se mění a co jejich změně naopak 

brání. Základní směr mého pátrání se dá popsat takto: Proč lidé tvrdošíjně lpí i na takových 

postojích, které jim prokazatelně škodí? 

K  tématu  práce  mě  přivedla  praxe  a  v  praxi  chci  také  využít  její  výsledky. 

Ekologická  výchova  jistě  nemůže  příliš  ovlivnit  ty  složky  postojů,  které  mají  kořen 

například v osobnosti jedince nebo v jeho rodinném prostředí. Musí vložit veškeré úsilí do 

té nepatrné chvíle, po kterou může na děti nebo na dospělé působit sama. A měla by být 
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připravena na odpor, rozumět tomu, co ho vyvolává, a mít prostředky, jak ho překonat. 

Také o jejich nalezení se tato práce pokusí.
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Cíl práce

Cílem diplomové práce je najít a vyhodnotit nejdůležitější faktory, které působí na změnu 

postojů k environmentálním problémům.

Rešerše literatury

V českém prostředí dosud neproběhl žádný výzkum zaměřený výhradně na faktory změny 

postojů  k  environmentálním  problémům.  Publikované  práce  se  obvykle  zaměřují  na 

efektivitu  environmentální  výchovy  (EVVO)  s  ohledem  na  změnu  environmentálního 

chování. Zkoumají metody, které EVVO používá, ale příliš se nevěnují psychologii klienta. 

Průlomová  je  v  tomto  kontextu  práce  kolektivu  sdruženého  kolem  Českého  portálu 

ekopsychologie,  především  pak  Jana  Krajhanzla,  kterému  se  podařilo  etablovat  u  nás 

výzkum  psychologických  faktorů  environmentálního  chování  (Krajhanzl  2010,  2013). 

Samotnými postoji  k environmentálním problémům se blíže zabývá disertační práce Z. 

Hromádky nazvaná Životní prostředí ve vědomostech, postojích a jednání žáků druhého 

stupně  základní  školy  (2010).  V  českém  překladu  je  dostupná  také  Psychologie 

environmentálních problémů amerických autorek D. Winterové a S. Kogerové (2009).

Také v zahraniční literatuře jsou postoje k environmentálním problémům zmiňovány 

především ve vztahu k chování (např. Kaiser, Wölfing a Fuhrer, 1999). Dodnes neexistuje 

mnoho environmentalistických prací, které by využívaly poznatků sociální psychologie o 

změně postojů. Inspirativní je v tomto směru například publikace T. Heberleina Navigating 

environmental attitudes (2012) a článek J. A. Pooleyové a M. O'Connorové Environmental 

education and attitudes: Emotions and beliefs are what is needed (2000). Oba texty mimo 

jiné varují před přehnaným důrazem na kognitivní složku postojů.

Informace o změně postojů  jsem tedy čerpal  především ze  sociálně  psychologické 

literatury,  která  se  jim věnuje  obecně,  bez  zřetele  na  postoje  k  životnímu prostředí.  Z 

českých prací se jedná o publikaci Sociální psychologie autorů Výrosta a Slaměníka (2008) 

a Sociální psychologie M. Nakonečného (2009), z překladové literatury Základy sociální 

psychologie N. Hayesové (1998). Bližší pohled na postoje, jejich tvorbu a změnu poskytují 

americké autorky A. Eaglyová a S. Chaikenová (The Psychology of Attitudes, 1993).
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1 Ekologická výchova

1.1 Terminologie

V současné době se v českém prostředí souběžně používají termíny „ekologická výchova“ 

a „environmentální výchova“. Mezi odbornou veřejností stále probíhají debaty o tom, které 

z  obou  označení  je  vhodnější.  Námitky  z  jedné  strany  říkají,  že  „ekologie“  je  čistě 

přírodovědný  obor,  zatímco  dnešní  „ekologická  výchova“  zahrnuje  podstatně  širší 

problematiku. Námitky proti novějšímu označení „environmentální“ jsou praktické – slovo 

je nesrozumitelné, obtížně se vyslovuje. Kromě toho: spojení „ekologická výchova“ má u 

nás  vybudovanou tradici  a  velká  část  odborné veřejnosti  přijímá významový posun ve 

slově „ekologická“. 

V této práci se držím přístupu Máchala (2000), který považuje za vhodné oba pojmy. 

Prakticky to ani jinak nejde, protože každý z citovaných autorů volí název podle vlastního 

uvážení  a  také  v  oficiálních  dokumentech  najdeme  obě  pojmenování.  Slovní  spojení 

„ekologická výchova“ a „environmentální výchova“ tedy v této práci označují totéž. Ve 

stejném významu  budu  používat  ještě  třetí  označení,  oficiální  termín  Environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta a především jeho zkratku EVVO.

Podobná nejednotnost panuje také v označování organizací,  které se EVVO věnují. 

Většina těchto organizací není zřizována státem a je proto na jejich zakladatelích, jaký 

název zvolí. V této práci budu respektovat přízviska, jimiž se označují organizace samotné, 

ale  jako jednotící  budu používat  termín ekocentrum. Ten se pro svou srozumitelnost  a 

jednoduchost hodí ke všem popisovaným organizacím.

Pro pracovníky v ekologické výchově dětí a mládeže budu používat široce přijímaná 

označení ekopedagog, nebo jednoduše lektor.
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1.2 Historie

Ekologická výchova ve světě  má své počátky v 60.  letech 20.  století,  stejně jako celé 

ekologické hnutí. Podle různých autorů (česky např. Máchal, 2001) tehdy začala devastace 

životního  prostředí  celoplanetárně  překračovat  únosnou  mez  a  bylo  nezbytné  na  tuto 

situaci reagovat.  Zásadní význam pro formování ekologického hnutí  měla První zpráva 

Římského klubu (Limits to growth, Meadows a kol, 1972), která obsahovala různé scénáře 

vývoje  a  přesvědčivě  ukazovala,  že  dosavadní  trend  exploatace  přírodních  zdrojů  a 

znečišťování  životního prostředí  vede  nevyhnutelně ke kolapsu.  Po celém světě  začaly 

vznikat prakticky zaměřené ekologické organizace, které si braly za cíl tento vývoj zvrátit, 

ať  v  mezinárodním  měřítku  nebo  na  lokální  úrovni.  Jejich  činnost  brzy  dostala  také 

osvětový  přesah.  Vyvstala  potřeba  předávat  veřejnosti  informace  o  stavu  životního 

prostředí,  o  hrozících  rizicích  i  o  možnostech  zlepšení.  Odtud  vedla  cesta  k  cílené 

ekologické výchově.

V této první fázi byly některé ekologické problémy tak zjevné, že jejich řešení aktivně 

podporovaly  také  vlády  jednotlivých  zemí.  V  60.  a  70.  letech  se  například  začalo  s 

výstavbou  čističek  odpadních  vod.  Také  ekologická  výchova  se  dočkala  legislativního 

ukotvení,  začaly  vznikat  jednotné  státní  koncepce.  Základní  a  dodnes  platná  definice 

ekologické výchovy byla schválena na konferenci OSN v Tbilisi v roce 1977.

V socialistickém Československu byl nástup ekologického hnutí  výrazně opožděný. 

Totalitní moc považovala kritiku stavu životního prostředí za útok proti samotnému režimu 

a systémová kritika proto dlouho zůstávala na pomezí disentu (Vaněk, 1996). Přesto již v 

sedmdesátých letech začaly takzvaně „zdola“ fungovat nejrůznější  ochranářské aktivity, 

obvykle zaměřené na péči o jednu vybranou lokalitu. Vznikaly Kluby mladých ochránců 

přírody, byl založen Český svaz ochránců přírody a mnoho práce přímo v terénu odváděly 

také některé pionýrské oddíly. Specifický fenomén v ochraně přírody představuje od 70. let 

Hnutí  Brontosaurus  se  svými  víkendovými  akcemi  a  letními  ochranářskými  tábory 

(Máchal, 2000, s. 8).

V  sedmdesátých  a  osmdesátých  letech  začal  tým  odborníků  pod  vedením  D. 

Kvasničkové vytvářet propracovaný systém ekologické výchovy pro české školy. Založili 

KEV  (Klub  ekologické  výchovy),  pod  jehož  křídly  vznikla  metodika  pro  zavádění 
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ekologické  výchovy  do  škol  a  mnoho  učebních  textů.  Z  tohoto  systému  čerpá  české 

školství dodnes a D. Kvasničková se později podílela i na vzniku Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání.

Po roce 1989 zažívá ochrana životního prostředí v Československu prudký rozmach. 

Daří  se přijímat  zásadní  zákony (zákon na ochranu životního prostředí,  114/1992 Sb.), 

veřejnost podporuje velkorysá opatření jako například odsíření severočeských elektráren. 

Vznikají  čistě  aktivistické  ekologické  organizace  (Hnutí  DUHA,  Děti  Země,  česká 

pobočka Greenpeace) a také první střediska ekologické výchovy. Jejich činnost v té době 

stimulují  v  první  řadě  příspěvky  zahraničních  nadací,  které  přicházejí  do 

postsocialistických zemí pomoci budovat občanskou společnost. 

Ekologická  výchova  dostává  vládní  posvěcení  v  podobě  „Strategie  státní  podpory 

ekologické výchovy v České republice na 90.  léta“,  schválené 1.  dubna 1992. Několik 

prvních  středisek  ekologické  výchovy  v  té  době  nabízí  služby  školám  (Lipka  Brno, 

Dřípatka Prachatice, Chaloupky aj.), jejich dosah je však omezený a ekologická výchova 

se tak prakticky dostává jen k minimu žáků. Postupně však přibývají další a v roce 1996 

společně  zakládají  Sdružení  středisek  ekologické  výchovy  Pavučina.  Tento  krok  má 

stěžejní  význam pro  rozvoj  české  ekopedagogiky.  Střediska  začínají  vytvářet  společné 

vzdělávací  dokumenty,  Pavučina  cíleně  podporuje  vznik  a  rozvoj  nových  středisek  a 

zároveň se jako silná profesní síť stává respektovaným partnerem ministerstev školství a 

životního prostředí. Tato ministerstva uzavírají v roce 1998 dohodu o spolupráci v oblasti 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 

Vládním  usnesením  č.  1048/2000  je  přijat  Státní  program  environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v České republice a Akční plán na léta 2001–2003. 

Od té doby je Akční plán průběžně aktualizován vždy na následující tři roky. V Rámcovém 

vzdělávacím programu základního vzdělávání (2006) se ekologická výchova objevuje jako 

jedno  ze  šesti  průřezových  témat  (více  k  EVVO  ve  školách  v  kapitole  1.4  Formy 

ekologické výchovy).
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1.3 Cíle ekologické výchovy

Cíle ekologické výchovy se pokouší definovat mnoho autorů. Různá pojetí se liší podle 

zaměření konkrétního autora. 

Pro srovnání Kasíková (in Vališová, Kasíková, 2009, s. 138) dělí obecné cíle výchovy 

z hlediska stránek osobnosti na 

• kognitivní (zaměřené na rozvoj poznávacích procesů)

• afektivní (zaměřené na utváření postojů, hodnotových orientací)

• a psychomotorické (zaměřené na činnosti vyžadující nervosvalovou koordinaci)

a dodává, že, „ačkoliv by se měly vzájemně doplňovat, jsou především afektivní cíle ve 

školní praxi často upozaděny.“

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2006, s. 12) klade důraz na tvorbu 

a  rozvoj  klíčových  kompetencí  a  na  poskytnutí  „spolehlivého  základu  všeobecného 

vzdělání“.  V průřezovém tématu environmentální výchova definuje cílové standardy ve 

dvou základních okruzích:

• vědomosti, dovednosti, schopnosti

• postoje, hodnoty

Původní cíle environmentální výchovy byly definovány na konferenci OSN v Tbilisi v roce 

1977: 

• posílit  vědomí a porozumění ekonomické, sociální a ekologické provázanosti v 

městských i venkovských oblastech;

• poskytnout každému příležitost dosáhnout znalostí, hodnot, názorů, odpovědnosti 

a dovedností k ochraně a zlepšování životního prostředí;

• tvořit nové vzorce chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku vstřícné k 

životnímu prostředí (Činčera, 2007, s. 12).
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V českém prostředí uvádí stručný přehled cílů Činčera (2007, s. 12-13). Environmentální 

výchova  podle  tohoto  autora  usiluje  o  formování  znalostí,  postojů  a  kompetencí  k 

jednání.

Prakticky zaměřený Máchal (2000, s. 27) popisuje tři „složky“ ekologické výchovy, které 

lze považovat za okruhy cílů: 

• znalostní, vědomostní – více informací, souvislosti;

• dovednostní,  prožitkové –  posílení  sounáležitosti  s  přírodou  díky  častějšímu 

kontaktu s ní a osvojení praktických dovedností k její ochraně;

• postojové,  pospolitostní –  aktivizace  k  soustavné  péči  o  životní  prostředí, 

posilování schopnosti spolupracovat.

Britská autorka J. Palmerová (2003, s. 144-145) uvádí cíle v 

• kognitivní   rovině,  např.  znát  následky  chování,  které  umožňují  kritické 

zhodnocení situace;

• etické  rovině, které vedou k chování pro blaho společnosti;

• a v rovině estetické, např. uvědomění si, že příroda je krásná.

V této práci se nadále budu držet modelu J. Činčery, který vychází z obecnějších modelů 

cílů výchovy, avšak na rozdíl od některých z nich zohledňuje potřebu aktivity jedince při 

řešení (v tomto případě environmentálních) problémů. Zároveň je metodicky přesnější než 

model Máchalův.
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1.4 Témata ekologické výchovy

Ekologická výchova je mladá disciplína, která dosud nemá zcela jednotnou koncepci. V 

dílech různých autorů proto najdeme rozdílné vymezení jejích obsahů. Nejedná se však o 

obsahy protikladné – jde spíše o vymezení šíře záběru. Někteří,  především starší autoři 

(např.  J.  Čeřovský,  D.  Kvasničková)  preferují  především výchovu k praktické  ochraně 

přírody a k poznávání přírodních zákonitostí, další přidávají globální souvislosti, včetně 

ekonomických a sociálních důsledků každodenního chování jedince (např. J. Kulich, H. 

Horká).  Skutečně  komplexní  pojetí  ekologické  výchovy  zahrnuje  také  nácvik 

komunikačních  a  kooperativních  dovedností,  které  mohou  napomoci  řešení  problémů 

týkajících se životního prostředí.

Základní  témata  ekologické  výchovy  můžeme  rozdělit  například  takto  (vlastní  dělení 

autora, používané při práci ve Středisku ekologické výchovy Šťovík Teplice a vycházející 

především z prací A. Máchala (2000) a přejatých zkušeností Střediska ekologické výchovy 

a etiky Rýchory – SEVER):

Vztahy v přírodě

Přírodovědný  základ  ve  smyslu  ekologie  jako  vědy  o  vztahu  organismů  a  prostředí. 

Zaměřuje  se  na  prohloubení  přírodovědných  znalostí,  porozumění  vztahům  v 

ekosystémech a posouzení lidských vlivů na jejich stabilitu. 

Praktická ochrana přírody

Důraz  na  přímý  kontakt  s přírodou,  na  její  poznávání  přímo  v terénu.  Převzetí 

zodpovědnosti za krajinu v okolí bydliště, aktivní práce v terénu jako cesta k prohloubení 

vztahu s přírodou.
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„Krajina domova“

Poznávání  krajiny  v  okolí  bydliště,  její  historie  a  lidského  vlivu  na  její  utváření. 

Identifikace s krajinou, péče o ni. Vnímání přirozených pochodů v krajině i faktorů, které 

krajinu degradují. Poznání, že zdravá krajina je základem pro zdravý život.

„Domácí ekologie“

Souvislosti  každodenního  chování  jedince  a  stavu  životního  prostředí.  Spotřebitelské 

chování, ekologicky šetrné výrobky, biopotraviny. Úspory vody, energie, omezení exhalací 

škodlivých látek do ovzduší – na úrovni jednotlivce, rodiny, kanceláře, školy.

Globální témata

Země jako globální ekosystém. Vztah „lokální“ versus „globální“. Provázanost globální 

ekonomiky.  Globální  problémy  životního  prostředí.  Souvislosti  (například 

spotřebitelského)  chování  jedince  a  sociálně-ekologických  problémů  v jiných  částech 

světa. 

Trvalá udržitelnost

Vztah  ekonomického  růstu  a  stavu  životního  prostředí.  Meze  růstu,  vyčerpatelnost  a 

obnovitelnost  přírodních  zdrojů.  Riziko  překročení  mezí.  Odpovědnost  vůči  budoucím 

generacím.

„Dobrovolná skromnost“

Etický  rozměr  vztahu  člověka  a  životního  prostředí.  Východiskem  je přesvědčení,  že 

současný životní styl „bohatého Severu“ neúnosně zatěžuje planetu a že neustálý nárůst 

spotřeby není udržitelný. 

Zajímavý podklad skýtá takzvaná ekologická stopa států i jednotlivců, která přibližně  

kvantifikuje, kolik plochy (přeneseně pak kolik planet) bychom potřebovali, kdyby každý  

spotřebovával tolik, co my. Z výsledků vyplývá mimo jiné obrovský nepoměr mezi Evropou  

a Severní Amerikou na jedné straně a zeměmi třetího světa na straně druhé. 
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Komunikace a spolupráce

Nácvik  dovedností  potřebných  k  řešení  problémů (nejen)  životního  prostředí.  V duchu 

humanistické tradice klade důraz na schopnost překonávat názorové rozdíly a preferuje 

spolupráci  jako  optimální  strategii  k řešení  (společných)  globálních  problémů.  Mezi 

potřebnými dovednostmi stojí  velmi vysoko také schopnost přemýšlet v souvislostech a 

koncepčně plánovat.

Životní styl

Většina z výše uvedených témat se přirozeně dotýká životního stylu jednotlivce a jeho 

vlivu na životní prostředí. Při tom ovšem nelze vynechat ani vliv, který má náš životní styl 

na nás samotné. Proto se v environmentální výchově objevují i témata jako zdravá výživa a 

zdravý životní styl jako prevence nemocí. 

1.5 Formy ekologické výchovy

Akcentovat všechna tato dílčí  témata je možné pouze při  dlouhodobém, systematickém 

přístupu.  Pro  učitele  na  základní  škole  to  znamená  celoroční  práci  podle  podrobného 

vzdělávacího plánu. 

Ekologická  výchova má v tomto případě  na čem stavět,  protože první  dlouhodobé 

plány jejího začleňování do výuky začaly vznikat (díky střediskům ekologické výchovy a 

aktivním školám) již v devadesátých letech dvacátého století.

Na  českých  základních  školách  je  tedy  „Environmentální  výchova“  jedním  z 

průřezových témat, což znamená, že je povinnou součástí vzdělávání. Škola musí žákům 

postupně  nabídnout  všechny  tematické  okruhy,  vymezené  Rámcovým  vzdělávacím 

programem.  S  environmentální  výchovou  se  žáci  musí  potkat  na  prvním i  na  druhém 

stupni, ne však nutně ve všech ročnících. Je také na škole, zda zřídí samostatný předmět, 

zda  environmentální  výchovu  integruje  do  ostatních  předmětů  nebo  zda  zvolí  formu 

projektů či seminářů.
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Environmentální výchova jako průřezové téma má procházet všemi vzdělávacími oblastmi.  

V  ideálním  případě  by  tedy  měla  být  integrována  do  stávajících  předmětů.  To  však  

vyžaduje mnoho práce na změně Školního vzdělávacího programu a především odbornou  

kvalifikaci alespoň jednoho učitele na škole,  který dokáže objevit  všechny souvislosti  a  

témata EVVO do ŠVP vhodně začlenit.  Při výuce samotné klade tento přístup zvýšené  

nároky  na  všechny  učitele,  v  jejichž  předmětech  se  environmentální  výchova  objeví.  

Žádoucí je minimálně série kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

(DVPP). To vše se daří především školám, které se rozhodly profilovat jako ekologicky  

zaměřené. 

Naproti tomu mnoho dalších škol nemá k environmentální výchově bližší vztah a volí  

„tradiční“ řešení v podobě samostatného předmětu. Ten bývá žáky i učiteli vnímán jako  

okrajový,  na  rozdíl  od  zavedených  předmětů  se  velice  liší  školu  od  školy  a  často  jen  

zdvojuje výuku témat, která jsou již obsažena v jiných předmětech.

Osvědčenou formou environmentální výchovy jsou také  dlouhodobé školní ekologické 

projekty,  které  sice  bývají  obvykle  zaměřené  na  jedno  téma,  prostupují  však  všemi 

vyučovanými předměty, vyžadují aktivní zapojení žáků  a přinášejí praktické výstupy. S 

tímto typem projektů pracuje v ČR nejúspěšněji Sdružení Tereza (viz Praktickou část).

Systematickému  působení  školy  v  této  oblasti  velmi  pomáhá  úprava  školního 

prostředí, realizace ekologicky úsporných opatření (ideálně ve spolupráci s žáky) a také 

udržovaná a využívaná školní zahrada (Burešová, 2007). Vrcholem praktické ekologické 

výchovy ve škole může být dlouhodobá péče o vybrané území (i mimo území školy) nebo 

o zvířata na školních pozemcích.

Intenzivní  formou  ekologické  výchovy  jsou  jednodenní  výukové  bloky středisek 

ekologické výchovy. Také ony obvykle vycházejí z jednoho tematického okruhu, snaží se 

však  nabídnout  přesahy  a  upozornit  na  širší  souvislosti.  Jejich  úloha  však  spočívá 

především v  uvedení  do  problematiky,  ve  vzbuzení  zájmu.  Kvalitní  výukový  program 

přináší  inspiraci  pro  učitele  –  v  praktické  rovině  v  podobě  poskytnutých  výukových 

materiálů, námětů pro výuku a odkazů na zdroje dalších informací.

Více prostoru bývá v  týdenních pobytových programech.  Při nich je možné začít 

například  poznáváním  místní  přírody  a  krajiny  přímo  v  terénu,  postupně  přejít  ke 
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globálním  souvislostem  a  zakončit  program  filozofickým  zamyšlením  a  hledáním 

vhodných strategií k řešení problémů životního prostředí.

Velice efektivní výchova k ochraně přírody probíhá v různých zájmových kroužcích a 

dětských sdruženích. Je zacílená pouze na vybranou skupinu dětí, které se do kroužků 

přihlásí, s nimi však může pracovat o to intenzivněji. 

1.6 Ekologická osvěta veřejnosti

Složitější situace nastává při pokusech o ekologickou výchovu a osvětu dospělých. Rozdíl 

je vidět již při pohledu na terminologii. Spojení ekologická výchova, ve spojení s dětmi 

samozřejmé a nezpochybňované, u dospělých naráží. Snaha vychovávat dospělého člověka 

může  (zvlášť  v  postkomunistické  části  Evropy)  zavánět  totalitarismem.  Pro  aktivity 

namířené na dospělou populaci se  obvykle používá spojení ekologická osvěta.

Ekologická výchova v českých školách je na dobré cestě. Je zabudovaná v plánech a 

osnovách,  je  průřezovým  tématem  i  samostatným  předmětem.  Je  velká  šance,  že  z 

dnešních dětí budou ekologicky gramotní (a odpovědnější) dospělí. Jak jsou však na tom 

dnešní dospělí? V jakém stavu je ekologická osvěta zaměřená na širokou veřejnost, která 

nemá výhodu povinné školní docházky a oporu ve formálních dokumentech? Zde obvykle 

není k dispozici ani týden, natož celý rok soustavné práce. Setkání s ekologickými tématy 

bývá naopak spíše nahodilé a hlubší studium předpokládá vlastní zájem a aktivitu jedince. 

Dnešní dospělí v naprosté většině neprošli školní ani mimoškolní ekologickou výchovou. 

Aktérům ekologické osvěty jde tedy v první řadě o upoutání pozornosti  a často také o 

nabourávání zažitých stereotypů. Téma bývá nejčastěji  určeno situací.

Především neexistuje žádná jednotná platforma, která by ekologickou osvětu směrem k 

veřejnosti  koordinovala.  Ekologická  výchova  dětí  má  kromě  státního  posvěcení  také 

solidní  zázemí  v  podobě  profesní  asociace  (Sdružení  středisek  ekologické  výchovy 

Pavučina  –  viz  výše),  všeobecně  respektovaných  standardů  a  metodických  materiálů. 

Osvěta  pro dospělé je  roztříštěná,  vychází  ze zájmů jednotlivých organizací  a  chybí  jí 

dlouhodobá podpora státu. Ten ji sice v obecné rovině deklaruje (Státní politika životního 

prostředí), sám ji však  na celoplošné úrovni prakticky nevykonává. Významnou pomocí 
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jiným aktérům,  především těm z  neziskové  sféry,  mohou být  státní  dotace  (především 

dotace Ministerstva životního prostředí na EVVO), jejich objem však nestačí ani vzbudit 

dojem systematičnosti. Tato podpora je navíc silně závislá na aktuálním politickém vedení 

na jednotlivých ministerstvech.

To, že stát  nevykonává a nekoordinuje ekologickou osvětu směrem k veřejnosti,  je 

dáno neexistencí shody napříč politickým spektrem. Přitom úspěšnost takové osvěty na 

přístupu státu významně závisí. Pokud stát (jeho představitelé) prosazuje aktivně určitou 

politiku, je velmi pravděpodobné, že se s ní většina obyvatelstva ztotožní.  Samozřejmě 

pokud  nejde  o  politiku,  která  je  v  rozporu  s  lidskostí,  všeobecně  sdíleným  morálním 

přesvědčením a (nebo) zdravým rozumem. 

V  ekologické  osvětě  se  to  dnes  výrazně  projevuje  například  ve  Velké  Británii. 

Významný člen královské rodiny, princ Charles, aktivně podporuje ekologické zemědělství 

a má svou vlastní značku biopotravin. Britský parlament jako první na světě přijal zákon, 

ve kterém stanoví závazek snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80 %. Britská 

vláda  iniciuje  a  financuje  osvětové  kampaně  týkající  se  klimatických  změn.  Podle 

průzkumu ústavu ICM z počátku roku 2011 vnímá 83 % Britů globální změnu klimatu jako 

reálnou hrozbu a toto číslo se v posledních letech téměř nemění, přes mediálně propíranou 

aféru spojenou se zveřejněním soukromých e-mailů vědců Východoanglické univerzity a 

navzdory tomu, že se světoví politici stále nejsou schopni shodnout na společném postupu. 

V  České  republice  tedy  ekologickou  osvětu  pro  dospělé  vykonávají  především 

ekologické  organizace.  Ty  jsou  ale  značnou  částí  společnosti  vnímány  kontroverzně  a 

zdaleka nejsou v pozici nestranné autority. Především však mají k dispozici jen zlomek 

prostředků,  které  by  jim  umožnily  vést  účinnou  celoplošnou  kampaň  k  jednotlivým 

tématům.
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2. Současný stav vnímání ekologických problémů českou veřejností

Vnímání životního prostředí a chování lidí  k němu je v České republice poznamenáno 

dědictvím  komunistického  přístupu,  trefně  parafrázovaného  heslem  „poručíme  větru, 

dešti“. Československo 70. a 80. let 20. století se vinou tohoto přístupu dostalo na pokraj 

ekologické  katastrofy  a  například  sever  Čech  byl  součástí  nechvalně  proslulého,  tzv. 

„černého trojúhelníku“, oblasti s nejvíce znečištěným životním prostředím v Evropě. 

Politicky  motivované  a  krajinářsky  zcela  nesmyslné  scelování   polí  v  době 

kolektivizace  vedlo  k  degradaci  zemědělské  krajiny  i  samotné  půdy;  drancování 

nerostných  zdrojů  způsobilo  likvidaci  krajiny  v  rozsahu   viditelném  i  z  vesmíru, 

jednostranná sázka na těžký průmysl přinesla nesnesitelné životní podmínky pro obyvatele 

pánevních oblastí nebo například naprostou devastaci lesních porostů v Krušných horách. 

Převracení krajiny ve velkém se přitom neslo v duchu vítězství lidské vynalézavosti 

nad  přírodou.  Tak  se  krajina  zničená  povrchovou  těžbou  hnědého  uhlí  mohla 

naprogramovat a znovu vymodelovat přesně podle inženýrských návrhů.  Tedy na jedné 

straně exploatace bez respektu k přírodním zákonitostem a bez ohledu na budoucí důsledky 

a na druhé straně technooptimistická víra v možnost uměle vytvořit krajinu podle zadání 

(Vaněk, 1996, s. 53).

Především v průmyslových oblastech země přitom podobný přístup převládá i dvacet 

let  po  pádu  totality.  Politické  vedení  krajů,  které  byly  jednostranně  rozvíjené  jako 

průmyslová  základna  republiky,  v  této  linii  pokračuje,  jako  by nemělo  jinou  možnost. 

Vedle starých továren vznikají nové průmyslové zóny. V již tak znečištěném kraji se nový 

znečišťovatel ztratí. 

Mezi českou veřejností převažuje pocit,  že pro zlepšení životního prostředí se toho 

udělalo dost již v 90. letech. Ilustrativní je především stav ovzduší. Jeho zásadní zlepšení 

na severu Čech a na Ostravsku znamenalo skutečně bezprecedentní změnu, ovšem údaje z 

posledních  několika  let  ukazují,  že  kvalita  ovzduší  především v českých městech  opět 

rapidně klesá. Signifikantní přitom je, že zatímco v 80. letech 20. století převažovaly mezi 

zdroji  znečištění  velké  průmyslové  podniky  (elektrárny,  plynárny,  teplárny,  chemičky), 

dnes jsou města  zahlcena zplodinami z automobilové dopravy a z komínů domácností, 
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které  se  vracejí  k  vytápění  uhlím.  Zatímco  elektrárny  byly  úspěšně  odsířeny,  podíl 

jednotlivců, popřípadě rodin na znečištění ovzduší se zvyšuje. 

Vnímání  individuální  odpovědnosti  za  stav  životního  prostředí  je  ovšem  v 

postkomunistické  části  Evropy  na  nižší  úrovni  než  na  Západě.  Stejně  tak  pocit,  že 

jednotlivec může změnou svého jednání něco ovlivnit. Na vině je v první řadě půl století  

nesvobody,  ujařmování  individua,  trestání  svobodných  projevů  mysli  a  preference 

„nevyčnívání“. Odtud pocit beznaděje ohledně vlivu občana na správu věcí veřejných a 

obzor sociální odpovědnosti omezený na rodinu či blízké okolí.

Nástup demokratického režimu přinesl v tomto směru uvolnění, vnímání svobody a 

odpovědnosti se však bude měnit po generace. Rozvoj volného podnikání (v širokém slova 

smyslu) navíc mnohdy přinesl přesmyk do opačného extrému: dříve jsem nesměl nic, teď 

můžu  všechno.  Cokoliv  chci,  je  ospravedlnitelné  jen  tímto  mým  přáním.  Měnící  se 

společnost  hledá  hranice,  tápe  ve  vymezení  individuální  svobody.  Nad  „svobodou  k 

odpovědnosti“  (Kohák,  1993)  nabývá  vrch  „svoboda  od  povinností“  (tamtéž). 

Uskromňovat se, omezovat se je zbytečné, malicherné, důsledky našich činů jsou daleko 

od  nás  samotných.  Maxima  doby  zní:  osobní  prospěch.  Extrémní  individualismus, 

přikrmený nadechnutím po čtyřiceti letech nucené kolektivizace.

Západní země mají náskok také v tom, že si fází vypjatého individualismu prošly již v 

druhé polovině dvacátého století, se všemi nepříjemnými důsledky. V té době se začala 

formovat  ekologická  i  sociální  hnutí  a  skromnější  životní  styl  je  dnes  v  určitých 

společenských vrstvách dokonce módou (Librová, 2003). Zatímco občan Československa 

mohl v osmdesátých letech z ekologické krize vinit režim, občan západních zemí se musel 

začít více zamýšlet nad vlastním individuálním příspěvkem. Předpokládám, že tato fáze 

postkomunistickou Evropu v masovější míře teprve čeká. 

Průzkumy veřejného mínění  ukazují,  v rozporu s mediální  realitou,  silnou podporu 

ekologickým občanským sdružením. Lidé dlouhodobě věří, že právě ekologické nevládní 

organizace odvádějí v ochraně životního prostředí dobrou práci. Pokud jde o ekologický 

aktivismus, i ten překvapivě velká většina lidí toleruje a uznává jako potřebný.

Největší rozpor v průzkumech najdeme, když začneme porovnávat obecně deklarované 

postoje a skutečné chování respondentů. Stabilně kolem 90 % lidí  hodnotí situaci ohledně 

zatížení životního prostředí silniční dopravou jako špatnou, ovšem pouze cca 15 % kvůli 
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tomu omezuje vlastní jízdy autem. Téměř polovina dotázaných hodnotí negativně dopad 

zemědělské činnosti  na  stav životního prostředí,  jen 12 % však nakupuje  biopotraviny 

(CVVM, 2011).  Tedy: ochrana životního prostředí ano, ale jen do té míry, abych se já 

osobně nemusel uskromňovat nebo měnit své zažité zvyky. 
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3. Postoje, jejich tvorba a změna

3.1 Definice

V průběhu  20.  století  se  mnoho  autorů  snažilo  najít  co  nejpřesnější  definici  postoje. 

V českém prostředí téměř nenajdeme původní, autorské definice, o to širší je však nabídka 

v anglicky psané odborné literatuře. 

Jednotliví autoři se liší v důrazu na vybrané rysy postojů. Allport (1935) zmiňuje vliv 

zkušenosti a spojuje postoj s chováním: „Postoj je mentální a nervový stav pohotovosti,  

organizovaný zkušeností, vyvíjející direktivní nebo dynamický vliv na odpovědi individua 

vůči všem objektům a situacím, s nimiž je v relaci“ (in Nakonečný, 2009, s. 239). 

Fishbein a Ajzen (1975) si všímají vlivu učení a rovněž sledují vliv postoje na chování 

(reakci): „Postoje jsou naučené predispozice k celkově příznivé nebo nepříznivé reakci na 

daný objekt, osobu či událost“  (in Hayesová, 1998, s. 95). 

Další definice, jinak velmi podobná té předchozí, již explicitně zdůrazňuje hodnotící 

aspekt postoje: „Postoje jsou predispozice k reakci, které se od jiných stavů připravenosti 

liší  hodnotícím  charakterem  reakce,  které  predisponují“  (Osgood,  Suci,  Tannenbaum 

(1957), In Hayesová, 1998, s. 95). 

Podobně  Krech,  Crutchfield  a  Ballachey  (1962)  říkají,  že:  „Postoje  jsou  stabilní 

systémy  pozitivního  nebo  negativního  hodnocení,  emočních  pocitů  a  technik  jednání 

týkajících  se  sociálních  cílů“  (in  Hayesová,  1998,  s.  95).  Tuto  definici  uvádím  pro 

výslovný důraz na stabilitu postojů.

Postoje  významně ovlivňují  chování,  ovšem tento vztah  je  velmi  složitý  a  zdaleka 

nelze mluvit o determinaci. Někteří autoři proto definici postoje zjednodušují vynecháním 

odkazu  na  chování.  Podle  Eaglyové  a  Chaikenové  (1998)  je  postoj  „psychologická 

tendence,  která  se  uplatňuje  v hodnocení  konkrétní  entity  s jistým  stupněm 

upřednostňování nebo odmítání“ (in Výrost, Slaměník, 2008, s. 127).

Ještě dál jde Nakonečný (2009, s. 240): „Mít vůči něčemu postoj znamená zaujmout 

vůči  nějakému  objektu  (...)  hodnotící  stanovisko.  V duchu  tohoto  pojetí  jsme  označili 

postoje jako ‚hodnotící vztahy‛.“ 
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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 

jen  okrajově.  Pro  stav  životního  prostředí  je  nakonec  samozřejmě  důležité  skutečné 

chování, nejen postoj, ovšem tato práce se zabývá ekologickou výchovou a osvětou, ne 

ochranou životního prostředí jako takovou. Zkoumá tedy postoje a jejich změny, ale už ne 

promítnutí postojů do chování.

3.1.1 Postoje vs. chování

Chování jedince nelze jednoduše předpovědět na základě jeho postojů, ačkoliv se to ještě 

ve  druhé  polovině  20.  století  mnoho  sociálních  vědců  domnívalo.  Některé  výzkumy 

(Wicker,  1969, in  Nakonečný,  2009, s.  241) dokonce ukazují  mezi postoji  a chováním 

velmi nízkou korelaci (průměrně r = 0,15, tamtéž). Může se dokonce stát, že je chování 

jedince  zcela  v  rozporu  s  jeho  postoji.  Takové  chování  je  však  výjimečné  a  obvykle 

vysvětlitelné dalšími (například situačními) faktory. 

Vysvětlením pro překvapivě slabý vztah mezi  postoji  a  chováním ve zmiňovaných 

výzkumech mohou být metodologické nedostatky – zkoumané postoje bývají formulovány 

obecně  (ekologické  zemědělství  chrání  životní  prostředí),  zatímco  chování  se  týká 

specifické situace (nákup biopotravin). Výsledky podobných výzkumů se rovněž změní, 

pokud do nich zahrneme další proměnné, v čele s vlivem prostředí. Jak výstižně shrnuje 

Nakonečný  (2009,  s.  242),  „postoj  tedy  zakládá  určitou  konativní  pohotovost,  jejíž 

realizace v příslušném jednání však závisí na situačních podmínkách“. 

Zkoumání všech faktorů, které ovlivňují (např. environmentální) chování jedince by 

vydalo na samostatnou práci. Tato diplomová práce se věnuje výhradně postojům, které lze 

zařadit mezi vnitřní faktory. O dalších faktorech pro- nebo protienvironmentálního chování 

pojednávají  v  českém prostředí  průkopnické  práce  Jana  Krajhanzla  a  kolektivu  autorů 

sdružených  kolem  internetového  portálu  ekopsychologie  na  adrese 

www.ekopsychologie.cz.
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3.2 Vnitřní struktura postojů

Každý postoj obsahuje tři základní dimenze: kognitivní, emocionální a konativní. 

• Kognitivní dimenze zahrnuje to, co o objektu postoje víme a jaký na něj máme 

názor. 

• Emocionální dimenze obsahuje to, co k objektu postoje cítíme, jaké emoce v nás 

vzbuzuje.

• Konativní  (někdy také behaviorální)  dimenze popisuje naše tendence k chování 

vůči objektu postoje.  

(podle Nakonečný, 2009, s. 247)

3.3 Vznik postojů

Utváření postojů věnuje mnoho prostoru M. Nakonečný v publikaci Sociální psychologie 

(2009). Postoje vznikají na základě zkušenosti, a jsou tedy produktem učení. Jejich tvorba 

bezprostředně souvisí s utvářením hodnotové orientace a smyslu pro dobré a špatné – jak 

v subjektivní  rovině,  tak  v rovině  společensko-normativní.  Člověk  si  v průběhu  vývoje 

osvojuje  „osobní  systém  apetencí  a  averzí“,  a  to  především  na  základě  emocionální 

zkušenosti  –  dobré  je  to,  co  přináší  odměnu,  špatné  to,  co  přináší  trest.  Tomu  se 

přizpůsobuje chování: vyhýbat se trestům a dosahovat odměn. Tento systém je základem k 

vytvoření  „sítě  predispozic  k hodnocení  subjektů“,  která  již  přímo  ovlivňuje  konkrétní 

postoje. Podobně vnímají vznik postojů například Fishbein a Ajzen (1975, in Nakonečný, 

2009, s. 242).

Eysenck a Wilson (1975, in Hayesová,  1998,  s.  99) naproti  tomu kladou důraz na 

vrozené charakteristiky osobnosti – například míru neuroticismu – a tvrdí, že právě ony 

tvoří zásadní predispozici postojů. 

Tajfel  (1978, in Hayesová,  1998, s. 99) hledá kořeny postojů v sociální identitě,  v 

příslušnosti ke skupině, jejíž postoje máme tendenci přejímat.
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Žádný z těchto přístupů nevysvětluje vznik postojů v úplnosti. To se ukazuje například při 

pohledu na předsudek – zvláštní druh postoje, který je založen na „chybných a nepružných 

generalizacích“ (Allport,  1954, in Nakonečný, 2009, s. 276) a může odporovat aktuální 

zkušenosti.

3.4 Funkce postojů 

Chceme-li působit na změnu postoje, měli bychom umět odhadnout, jakou má funkci v 

psychice jedince a zda tato funkce působí pro tuto změnu nebo proti ní. Literatura rozlišuje 

následující funkce postojů:

• Kognitivní

Postoje nám pomáhají strukturovat zkušenost, nacházet určitý řád, spojovat poznávání a 

cítění v ucelený systém hodnot (podle Katz, 1960 in Nakonečný, 2009, s. 249).

• Instrumentální (také utilitární): 

Postoje  si  vytváříme  s  ohledem na  praktické  důsledky:  pozitivní  vůči  objektům,  které 

máme spojeny s odměnami, negativní vůči objektům, které máme spojeny s tresty (podle 

Katz, 1960 in Nakonečný, 2009, s. 248).

• Ego-defenzivní

Postoje pomáhají chránit integritu osobnosti,  udržovat pozitivní sebepojetí.  Postoj může 

vyvažovat negativní vlastnosti, které si jedinec připisuje, nebo vlastní činy, které negativně 

vnímá (podle Katz, 1960 in Nakonečný, 2009, s. 248).
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• Výraz hodnot

Postoje pomáhají vyjadřovat hodnoty, které člověk zastává (podle Eagly, Chaiken, 1993 in 

Výrost, Slaměník, 2008, s. 128).

• Sociálně-adjustační 

Postoje zprostředkovávají vztahy člověka k druhým lidem (podle Eagly, Chaiken, 1993 in 

Výrost, Slaměník, 2008, s. 128). Cítíme-li se být členy nějaké skupiny, máme tendenci 

přizpůsobovat své postoje většinovým postojům této skupiny.

Každý, kdo chce působit na změnu postojů, by měl přemýšlet o tom, jak postoje vznikají a 

jakou mají funkci. Měl by si všimnout především výše zmíněné „sítě predispozic“, tedy 

složitého komplexu nejrůznějších vlivů, který se utváří po celý život a odráží náš pohled na 

svět a naše postavení v něm. Tato „síť“ bývá totiž obvykle vysoce stabilní a odolná vůči 

změnám. Jaké faktory mohou na změnu působit, ukáže příští kapitola.

3.5 Změna postojů

Postoje se tedy utvářejí, vyvíjejí a podléhají změnám. Právě ekologická osvěta však zná 

také mnoho případů postojů silně rezistentních. Co tedy vede ke změně postoje a co jí  

naopak brání?

Působíme-li na změnu postoje zvenčí, měli bychom mít na paměti tři základní typy 

proměnných, které vstupují do hry:

• Minulé kapitoly naznačily především  proměnné týkající se subjektu postoje.  Sem 

patří například míra jeho ovlivnitelnosti nebo subjektivní význam postoje. 
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• Velmi  také  záleží  na  tom,  od  koho  impulz  ke  změně  vychází  –  zde  hovoříme  o 

proměnných týkajících se zdroje. Jedná se například o důvěryhodnost,  odbornost, 

atraktivitu, moc či blízkost zdroje jedinci.

• Mezi zdrojem a jedincem musí ovšem proběhnout komunikace. Třetí typ proměnných 

se  tedy týká sdělení.  Záleží  mimo jiné  na  jeho  stylu,  struktuře,  obsahu a  také  na 

situaci, v níž je předáváno. 

V dalším textu si budeme všímat především subjektu postoje – tedy toho, jehož postoj se 

má  změnit.  Tím  se  dostaneme  k  zásadní  otázce  této  práce:  proč  lidé  trvají  na  svých 

postojích a jaké faktory uvnitř osobnosti působí pro a proti jejich změně. Teprve až tyto 

faktory vytřídíme a porovnáme míru jejich vlivu, můžeme  naznačit, jak by měl působit 

zdroj (např. pracovník v ekologické osvětě) a jaké vlastnosti by mělo mít jeho sdělení.

Kognitivní disonance

Teorie, s níž přišel Leon Festinger (1957, in Hayesová, 1998, s. 103), popisuje důležitou 

okolnost změny postojů. 

Pokud si  navzájem odporují  dva  naše postoje  nebo přesvědčení,  případně postoj  a 

jednání, vzniká napětí a přichází pocit nepohodlí – kognitivní disonance. 

Toto  napětí  máme  přirozeně  tendenci  snižovat.  Nabízí  se  zdánlivě  snadné  řešení: 

změnit jeden z postojů a uvést ho tím do souladu s druhým. To se nám však často nepodaří,  

a  proto se uchylujeme k jiným strategiím: hledáme jiné argumenty,  které  mohou nový 

postoj ospravedlnit, snažíme se diskreditovat zdroj informace, nebo rozpor prostě popřeme 

či vytěsníme. Zjednodušeně řečeno racionalizujeme, místo abychom se racionálně chovali 

(volně dle D. Fishbein, 1977, in Hayesová, 1998, s. 101).

Je všeobecně známý negativní vliv automobilové dopravy na stav ovzduší ve městech a na  

zdraví jejich obyvatel. Kromě toho ve většině českých měst existují k jízdě autem dostupné  

alternativy.  Přesto  každý  den  nasedá  mnoho  (informovaných)  lidí  do  auta,  aby  ujeli  
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vzdálenost, kterou mohli zdolat pěšky nebo veřejnou dopravou. Řidič si tedy uvědomuje  

škodlivost svého jednání, avšak stále v něm pokračuje. Vzniká disonance. 

Napětí  může řidič zmenšit  tím, že autem jezdit přestane. Nebo si najde ospravedlňující  

argument: „Jedno (moje) auto je v celkovém znečištění jako kapka v moři.“. Případně  

zpochybní zdroj informace: „Kdo vlastně prokázal, že právě auta mají tak škodlivý vliv?  

Nemělo  by  se  spíš  posvítit  na  ty,  kdo  doma  topí  odpadky?“  Anebo  rozpor  jednoduše  

vytěsní, aby se jím nemusel zabývat. „Nemám čas přemýšlet o takových banalitách.“

Teorii  kognitivní  disonance  lze  využít  při  působení  na  změnu  postojů.  Ve výchově,  v 

reklamě i v ekologické osvětě. Pokud například při ekovýchovném programu předložíme 

studentům hodnověrnou informaci, která je v rozporu s jejich dosavadním přesvědčením, 

může se stát, že vzniklá disonance způsobí změnu původního postoje. Jak jsme si však 

ukázali v předchozích odstavcích, nefunguje to automaticky a do hry vstupuje ještě mnoho 

dalších proměnných.

3.6 Faktory působící pro nebo proti změně postojů

Tato kapitola je pro celou diplomovou práci klíčová. Na faktory, které působí na změnu 

postojů, se zaměřuje také výzkumná část práce. 

Následující vymezení není uspořádáno hierarchicky. Představuje autorovu kompilaci 

různých odborných textů,  které  se změně postojů věnují,  avšak žádný z nich nepodává 

takový výčet faktorů, který by byl vyčerpávající a dostatečný pro potřeby této práce. Patří 

k nim z českých publikací především Sociální psychologie autorů Výrosta a Slaměníka 

(2008)  a  Sociální  psychologie  M.  Nakonečného  (2009);  z  překladové  literatury  pak 

Základy sociální psychologie N. Hayesové (1998).
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Faktor č. 1 – Vzdálenost od původního postoje

Pro přijetí  či  odmítnutí  nabízeného postoje  je  velmi důležitý  náš původní postoj.  Lépe 

přijímáme takové postoje, které jsou podobné našim vlastním. Sherif a Hovland (1961) 

tvrdí, že „člověk, jehož názor je podobný tomu, který mu nabízí někdo jiný, se zaměří na ty 

aspekty sdělení, které zdůrazňují blízkost tohoto názoru s jeho vlastním. (…) Když se však 

něčí názory liší od těch, které jsou mu nabízeny, zaměří se právě na tyto rozdíly, takže 

zdánlivá rozdílnost se ještě zvýrazní.“ (in Hayesová, 2009, s. 111). 

Převedena  do  praxe  zní  tato  poučka  banálně:  pokud  budeme  prosazovat  rozšíření 

pěších zón v centru města, snáze o tom přesvědčíme člověka, který po městě raději chodí 

pěšky, než aby jezdil  autem. Naopak mnohem větší  práci  budeme mít  s přesvědčeným 

automobilistou, pro něhož je možnost dojet autem všude, kam potřebuje, otázkou osobní 

svobody. 

Snad  právě  pro  jeho  zdánlivou  banalitu  však  tento  faktor  změny  postojů  často 

přehlížíme.  Divíme  se,  jak  může  někdo  vytrvale  odmítat  naše  (rozumné,  důkazy 

podložené) argumenty, a nechceme vidět, že jeho postoj je od našeho zkrátka příliš daleko, 

než aby ho mohl snadno změnit.

Faktor č. 2 – Význam objektu postoje pro jedince

Na to, jak budeme akceptovat nově nabízený postoj, má velký vliv také význam, který pro 

nás  má jeho objekt.  Pokud je  nám blízký a  náš  postoj  vůči  němu je  silně vyhraněný, 

budeme pravděpodobně hůře přijímat odlišné postoje a naopak. 

V  praxi  se  tento  faktor  může  často  zdánlivě  překrývat  s  předchozím.  Tentýž 

automobilista však šmahem odmítne návrh pěší zóny ve svém městě nejen proto, že je v 

příkrém rozporu s jeho postojem, ale také proto, že se ho velmi osobně dotýká. Naopak, 

budeme-li probírat možnost vzniku pěší zóny v tomto městě s někým z druhého konce 

republiky,  je  pravděpodobné,  že  nás  okamžitě  neodmítne  a  našim  argumentům  snáze 

popřeje sluchu.
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Faktor č. 3 – Praktický užitek postoje

Některé postoje nám mohou přinášet  užitek.  Čím větší,  tím bude postoj  odolnější  vůči 

změnám. Člověka, který pracuje pro uhelnou společnost (a má z ní tedy praktický užitek v 

podobě  zajištěného  živobytí)  těžko  přesvědčíme,  aby  změnil  svůj  postoj  k  prolomení 

těžebních limitů a likvidaci podkrušnohorských obcí.

Tento  faktor  je  velmi  dobře  ilustrován  v  dokumentárním filmu  Ženy  SHR režisérů  

Martina Duška a Ondřeje Provazníka. Tisková mluvčí uhelné společnosti se zuby nehty  

drží svého postoje k bourání Horního Jiřetína i po konfrontaci s místními občany a poté,  

co sama na kameru přizná svůj blízký vztah k obci. Autorům se podařilo navodit situaci, v  

níž zpovídaná neví kudy kam. Neměnnost jejího postoje tak především ukazuje právě na  

praktický význam pro jeho nositelku.

Faktor č. 4 – Vztah postoje k sebepojetí, integrita osobnosti

Nejen objekty postojů, také postoje samotné jsou pro nás různě významné. Některé mají 

velký  význam pro  svůj  blízký vztah  k  našemu sebepojetí.  Pomáhají  nám cítit  se  jako 

integrovaná osobnost, dodávají nám jistotu. Takové klíčové postoje bývají zpravidla velmi 

stabilní, což však nemusí znamenat, že jsou vždy prospěšné a správné. I v takovém případě 

má však člověk tendenci tyto postoje bránit, třeba proti logickým argumentům. Brání se 

tím proti ztrátě sebeidentifikace, kterou by změna významných postojů mohla přinést. Čím 

důležitější  je  konkrétní  postoj  pro  naši  vnitřní  integritu,  tím  méně  jsme  otevřeni  jeho 

změně.

Faktor č. 5 – Intelekt a vzdělání

Významnou skupinou faktorů jsou osobnostní charakteristiky jedince. V této souvislosti se 

obvykle zkoumá především inteligence, u níž však nelze najít jednoduchý vztah ke změně 

postojů.  Člověk s vyšší  mírou inteligence sice může snáze a  přesněji  pochopit  logické 

argumenty,  to  však  ještě  neznamená,  že  na  jejich  základě  změní  svůj  postoj.  Existují 

vysoce inteligentní lidé, kteří jsou zatvrzelými obhájci kouření. 
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Stejně tak může ve změně postojů působit například vzdělání či kulturní rozhled. Vyšší 

vzdělání  může  znamenat  vyšší  schopnost  porozumění  problému,  ovšem neurčuje  ještě 

změnu postoje.

Působíme-li na změnu postojů například v ekologické osvětě, můžeme inteligenci či 

míru vzdělání chápat jako možné limitující faktory. Člověku s nízkou inteligencí nebo se 

slabým přehledem o problematice nebudou k ničemu racionální argumenty, jimiž se ho 

budeme snažit  přesvědčit.  Nad určitou hranicí  obou faktorů však bude vztah ke změně 

postojů mnohem nejednoznačnější.

McGuire  (in  Hayesová,  2009)  uvádí  kromě  inteligence  také  sebeúctu  a  úzkost: 

„Vysoká  úzkost  může  (...)  zkomplikovat  přesné  pochopení.  Nízká  sebeúcta  pak  může 

zvýšit připravenost člověka přijmout cizí názor“ (Hayesová, 2009, s. 111).

Faktor č. 6 – Míra znalostí o objektu postoje

Nevíme-li  o  objektu  nic,  těžko  k  němu zaujmeme postoj.  Čím více  se  s  ním budeme 

seznamovat, tím komplexnější postoj k němu můžeme zastávat. Složité, komplexní postoje 

se přitom mění hůře než postoje jednoduché. Mohlo by se tedy zdát, že čím více o objektu 

víme, tím pevnější (odolnější vůči změně) je náš postoj vůči němu. V některých případech 

to tak skutečně může fungovat, nelze ovšem pominout další proměnné, které tento zdánlivě 

jednoduchý vztah mohou zcela převrátit. Stejně tak se může stát, že si vytvoříme velmi 

pevný  postoj  k  objektu,  o  němž  nevíme  téměř  nic.  Příkladem  může  být  silný 

antiklerikalismus části české společnosti.

Faktor č. 7 – Aktuální situace, stav psychiky jedince

Ekologická výchova a osvěta bere situační faktory velmi vážně a ze své strany se snaží 

ovlivnit  především  prostředí,  v  němž  bude  na  změnu  postojů  působit.  Nesmí  však 

zapomenout  na  to,  že  ovlivňovaný  si  „svou  vlastní  situaci  přináší  s  sebou“.  Můžeme 

připravit  ideální  prostředí,  sami  podat  vysoce  profesionální  výkon,  a  nemusí  to  být  k 

ničemu, pokud náš klient právě prožívá silné citové hnutí. 
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Přijde-li  například  lektor  ekologické  výchovy  na  gymnázium,  může  narazit  na 

soustředěnou třídu v dobré náladě, na negativně naladěnou skupinu mladých lidí, kteří jsou 

právě uprostřed vážného sporu s jedním z vyučujících, nebo na vystresovaný kolektiv těsně 

před maturitou. Ve všech případech bude otevřenost změnám postojů rozdílná. 

Faktor č. 8 – Vzdálenost od postoje referenční skupiny

Ve formování  našich  postojů  hraje  velkou  roli  konformita.  Pokud  se  identifikujeme  s 

nějakou sociální skupinou, máme sklon přebírat její postoje, případně se vymezovat vůči 

postojům odlišných skupin. To nám pomáhá dosáhnout pocitu sounáležitosti a být přijati 

jako platní členové skupiny. Při působení na změnu postojů bychom tedy měli vědět, jaké 

sociální tlaky na jedince působí a jak jsou pro něj významné. 

Referenční  skupina  chlapců  z  osmé  třídy  základní  školy  v  Ploskovicích  obdivuje  

automobily,  její  členové  se  předhánějí  ve  znalostech  jednotlivých  značek  a  modelů  a  

většina  jich  sní  o  kariéře  závodníka  nebo  profesionálního  řidiče.  Osvěta  o  omezení  

automobilové dopravy ve městech naráží na jejich shovívavý nezájem.
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4. Jak současná česká EVVO působí na změnu postojů k ekologickým 

tématům

4.1 Rozbor působení na změnu postojů u vybraných aktérů EVVO

Hnutí DUHA – Ekologické chovy drůbeže 

Kampaň  se  snažila  upoutat  pozornost  veřejnosti  k  týrání  drůbeže  ve  velkochovech, 

představit  alternativu  v  podobě ekologických  chovů a  získat  tak  podporu  pro  zlepšení 

jejich podmínek. V rámci této kampaně proběhlo několik akcí pro veřejnost, vyšlo několik 

tiskových materiálů  a  téma bylo  nabízeno do médií.  Důležitou  součástí  kampaně byly 

korespondenční lístky – občané, které kampaň přesvědčila, měli psát ministrovi žádost o 

větší podporu ekochovů.

Hnutí DUHA má dobře propracovanou strategii, jak působit na veřejnost, a ve svých 

kampaních  nezůstává  jen  u  kognitivních  cílů  (zvýšit  informovanost  lidí  o  konkrétním 

problému). Snaží se upoutat pozornost pomocí originálních happeningů a daří se jí přitom 

neupadat do demagogie (Binka, 2008). 

Úvod  této  kampaně  obstarali  známí  herci  v  kostýmech  slepic,  zavření  v  kleci  na 

Václavském náměstí  v Praze.  Při  další  akci rozdávali  dobrovolníci  velikonoční vejce v 

pruhovaném, „vězeňském“ obalu. Kampaň tedy začala působit na emocionální rovině. Po 

prvotním  upoutání  pozornosti  následuje  nabídka  tiskovin  k  tématu  a  odkaz  na  další 

informace na internetu – rovina kognitivní. A konečně, kampaň okamžitě vybízí také k 

aktivnímu jednání – poslat přiložený korespondenční lístek ministrovi. Hodnoceno počtem 

odeslaných korespondenčních lístků byla kampaň úspěšná. 

Nelze  ovšem  odhadnout,  kolik  oslovených  skutečně  přestalo  kupovat  vejce  z 

klecových chovů.  Ve změně postoje se v tomto případě uplatňují především dva faktory: č. 

2 – Význam objektu postoje pro jedince a č. 3 – Praktický užitek postoje. Čím méně 

člověku leží na srdci slepice v drůbežárnách, tím je méně pravděpodobné, že změní svůj 

postoj k nakupování vajec. V praktické rovině může být překážkou to, že biovejce se hůře 

shánějí a jsou dražší.
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Tato kampaň dokázala zohlednit všechny tři okruhy cílů, jak je uvádí Činčera (2007), a 

vyvarovat  se  častého  nešvaru  protežování  cílů  kognitivních.  Hnutí  DUHA si  zároveň 

uvědomilo,  že  nemá  kapacitu  na  to,  aby  změnilo  spotřební  chování  masy  českých 

konzumentů. Kampaň se tedy zaměřila spíše na změnu prostředí (tlak na ministra a systém 

dotací).  

Eko-kom – Nebuďte líní, třiďte odpad!

Tato  kampaň  se  snažila  vést  občany  k  tomu,  aby třídili  komunální  odpad  a  využívali 

barevné kontejnery. K široké veřejnosti se dostávala především pomocí televizních spotů. 

Kromě nich  měla  podobu výukových materiálů  a  programů pro  školy  a  seminářů  pro 

učitele.  Společnost  Eko-kom  však  především  sama  organizuje  systém  třídění  odpadů, 

spolupracujeme  přímo  s  jednotlivými  obcemi  a  k  občanům  se  tak  dostává  i  jejich 

prostřednictvím. 

Na  rozdíl  od  kampaní  neziskových  organizací  mají  kampaně  Eko-komu velkorysý 

rozpočet. Jako jediné svého druhu si mohou dovolit reklamu v televizi, a to opakovaně. V 

České republice šlo o jednu z nejúspěšnějších kampaní zaměřených na změnu chování 

domácností.

Od spuštění kampaně došlo k velké změně postojů české veřejnosti k třídění odpadu. V 

březnu 2004 uvedlo v průzkumu CVVM 67 % dotázaných, že běžné odpady třídí „vždy“ 

nebo „často“. V květnu 2007 to bylo už 78 %.  Jaké faktory zde hrály roli? V první řadě č. 

6 – Míra znalostí o objektu postoje. Na počátku kampaně veřejnost neměla informace a 

lidé nevěděli, proč třídit, zatímco dnes patří tyto informace k všeobecným znalostem. Snad 

ještě důležitější je však č. 3 – Praktický užitek postoje. Lidé mění svůj postoj k třídění, 

když tím ušetří peníze (za vytříděný odpad se neplatí, za směsný ano). Více lidí také začalo 

třídit, když začaly být barevné kontejnery v pohodlné docházkové vzdálenosti od jejich 

domů. Naopak faktor  č. 2 – Význam objektu postoje (odpadu) pro většinu občanů není 

velký, proto nebylo těžké postoj změnit – když se našla vhodná motivace.
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Arnika – Nehrajme si s PVC 

Kampaň upozorňovala na nebezpečné obaly, hračky a další výrobky z PVC. K veřejnosti se 

dostala  pomocí  informačních  tiskovin  a  také  prostřednictvím médií.  Ta  zareagovala  na 

testy hraček z PVC, které nechala Arnika udělat a které u mnoha z nich odhalily vysoký 

obsah nebezpečných ftalátů. Testy také upoutaly zájem úřadů. Arnika úspěšně jednala s 

výrobci a s několika firmami se jí podařilo domluvit náhradu obalů z PVC za bezpečnější 

materiály.  

Svou  roli  zde  hrálo  několik  faktorů  změny  postoje.  Důležité  bylo  změnit  postoj 

samotných výrobců.  Objekt postoje (faktor č. 2) je pro ně velmi významný, protože je 

živí.  Především však šlo o  faktor č. 3 – Praktický užitek postoje – změnit  postoj by 

znamenalo  zastavit  fungující  (a  vydělávající)  výrobu  a  muset  investovat  do  nových 

technologií. Výrobci byli tedy ke změně postoje silně rezistentní. Bylo nutno je přesvědčit, 

vytvořit situaci, v níž by původní postoj na praktickém užitku ztrácel a změněný postoj 

naopak získával. 

Proto se kampaň obrátila na veřejnost. Také pro občany je  význam objektu postoje 

nezanedbatelný  – jde  o jejich  zdraví.  Proto bylo  v  tomto případě  vhodné zvýšit  míru 

znalostí o objektu postoje (faktor č. 6) –  informovat občany a úřady o rizicích spojených 

s  PVC.  To  vyústilo  ve  velký  tlak  na  výrobce  a  nakonec  v  úspěch  v  podobě  změny 

používaných materiálů.

Děti Země – Dostavba dálnice D8

Dlouhodobá kampaň proti investorem zvolené podobě trasy dálnice přes České středohoří. 

Děti Země od počátku upozorňují na postupy v rozporu se zákony, vyvolávají soudní pře a 

celý proces medializují. Na jedné straně je tedy boj s úřady, jehož oprávněnost posvěcují 

jak posudky nezávislých institucí, tak vyhrané soudní spory. 

Na druhé straně je práce s veřejností, v níž Děti Země naopak selhávají. Neochotou 

ustoupit  ani  ve  chvíli,  kdy  je  jasné,  že  dálnice  bude  dřív  nebo  později  dostavěna,  se 

dostávají  do pozice sabotérů, kteří už jen nepochopitelně zdržují.  Za více než deset let 
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sporů  nedokázali  přesvědčit  veřejnost  o  správnosti  svých  argumentů  (byť  potvrzené 

soudy). 

Problém je (mimo jiné) v podcenění některých zásadních faktorů, které hrají roli při 

změně postojů: č. 2 – Význam objektu postoje, č. 3 – Praktický užitek postoje a č. 7 – 

Aktuální situace. Lidem, kteří jezdí pravidelně autem z Prahy do Ústí nad Labem, ušetří 

dálnice mnoho času. Obyvatelům obcí, které leží na dosavadní hlavní trase, se po dostavbě 

dálnice  velice  uleví.  Lokální  politici  berou  dostavěnou  dálnici  jako  podmínku  rozvoje 

kraje. Chráněná příroda Českého středohoří má pro všechny tyto skupiny mnohem menší 

význam. Postoj zastánců dostavby je navíc velmi vyhrocený a každý další odklad to jen 

zhoršuje. 

Všechny tyto faktory mluví jednoznačně proti změně postoje a Děti Země v této situaci 

pravděpodobně nemají žádný prostředek, jak změny dosáhnout. Proti jsou všechny důležité 

zájmové skupiny. Chyba se stala mnohem dříve, v začátku kampaně. Tehdy bylo možné 

přesvědčit o změně postoje především místní občany a s jejich pomocí vystupňovat tlak na 

investora. Podmínky byly příznivé: praktický užitek postoje neobsahoval co nejrychlejší 

dostavbu  dálnice,  lidé  počítali  s  mnohaletou  stavbou  a  byli  přístupnější  hovoru  o 

variantách šetrnějších k přírodě. Na rozdíl ode dneška. 

4.2 Doporučení pro EVVO, na jaké nástroje se zaměřit

Jak jsme již zmínili, environmentální výchova dětí a mládeže má u nás solidní základnu a 

jasně formulovanou státní politiku. Environmentální osvěta zaměřená na veřejnost takové 

zázemí nemá a je mnohem méně koordinovaná. Jednotlivé kampaně mají značně rozdílnou 

úroveň  a  záleží  na  konkrétní  organizaci,  jak  dobře  má  propracovanou  strategii.  Na 

příkladech se ukazuje,  že i  kampaň s nízkým rozpočtem může být (relativně)  úspěšná, 

pokud ví, na koho se zaměřit a jak na něj působit (Hnutí DUHA, Arnika). Naopak, ani 

výjimečný prostor v médiích nemusí ještě znamenat úspěch kampaně, pokud organizace 

nebere v úvahu situaci lidí, jejichž postoj se snaží změnit (Děti Země).

Nelze očekávat, že ke změně postojů postačí navodit situaci kognitivní disonance. To 

je častý omyl nezkušených ekopedagogů: sneseme nevyvratitelné argumenty,  dokážeme 
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lidem, že jsou v rozporu s jejich dosavadním postojem a jim nezbude, než tento postoj 

změnit.  Tato  strategie  příliš  spoléhá  na  kognitivní  složku  postojů  a  bývá  obvykle 

neúspěšná. Ve výsledku může být dokonce kontraproduktivní, protože aktivované obranné 

mechanismy  ega  mohou  u  adresáta  způsobit  další  posílení  původního  postoje.  Autor 

sdělení  je  označen  za  fanatika,  který  nedokáže  vnímat  kontext  problému,  a  tuto 

charakteristiku je pak snadné přenést na celé ekologické hnutí.

Zkušený ekopedagog již obvykle ví, že uspět může jen s propracovanou strategií, která 

nezapomíná  na  ostatní  dimenze  postojů  –  především  na  tu  emocionální.  V „základní 

výbavě“  by přitom měl mít  dobrý přehled o všech faktorech,  které  působí  pro a  proti 

změně postojů. Nestavět prvoplánově protiklady, ale snažit se naopak začít odjinud, hledat 

styčné plochy.  Přesvědčit adresáta, že nabízený postoj není s tím původním nutně v tak 

příkrém rozporu.

4.2.1 Doporučení podle jednotlivých faktorů změny postoje

Faktor č. 1 – Vzdálenost od původního postoje

Pracovník v EVVO by měl vzdálenost klientova postoje od toho nabízeného zjistit hned na 

začátku. Pokud je postoj vzdálený příliš, je málo pravděpodobné, že by se nám ho podařilo 

změnit. V takovém případě je vhodné pečlivě zvážit vlastní kapacitu a případně s osvětou 

včas přestat, aby naše snaha nakonec neměla opačný než zamýšlený účinek. 

Stejně hodný zvážení je ovšem postup v případě, kdy je postoj adresáta tomu našemu 

velmi blízký. Může být v zájmu věci posilovat žádoucí postoje, bylo by však plýtváním 

energií  přesvědčovat  přesvědčené.  To  platí  dvojnásob  pro  neziskové  organizace  s 

omezeným rozpočtem na kampaně.

I tehdy, pokud je vzdálenost postoje někde mezi oběma extrémy, je vhodné ji nejprve 

dobře odhadnout a upravit podle ní strategii.  Pokud se postoj spíše blíží tomu našemu, 

může k jeho změně stačit například poskytnutí nových nebo přesnějších informací. Je-li 

tomu naopak, bude pravděpodobně třeba oslovit klienta na jiné úrovni a soustředit se v 

první řadě na emocionální dimenzi postojů.
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Faktor č. 2. – Význam objektu postoje pro jedince

Ekopedagog by měl vědět, jaký význam má daný postoj pro jeho klienta. Pokud je objekt 

pro klienta nevýznamný, může být náročné už jen přesvědčit jej, aby vůbec nějaký postoj 

zaujal.  To znamená nejprve  upoutat  jeho pozornost,  přitáhnout  jej  k  tématu.  Výhodou 

přitom může být, že jsme často první, kdo klienta s tímto problémem seznamuje.

Úspěch ekologických výukových programů ve školách může záviset právě na tom, jak 

se pracovníkovi podaří přesvědčit žáky, že na daném tématu „něco je“. Při podcenění hrozí 

riziko, že žáci k tématu vůbec nenajdou cestu, nebo si ho dokonce spojí s negativní emocí 

(nezáživný výukový program) a vzniklý postoj bude negativní.

Na druhou stranu – čím významnější je objekt pro klienta, tím se bude postoj měnit 

obtížněji. Většina informací, které mu přineseme, nebude nová. Stejně tak argumenty, které 

použijeme. Dokonce se může stát, že klient bude o problému vědět víc než my. V takových 

případech je nutné hledat originální postupy, případně přesvědčit klienta o tom, že změna 

postoje přinese praktický užitek (viz dále).

Faktor č. 3. – Praktický užitek

Jeden z nejsilnějších faktorů změny postojů. Jeho vidina může pomoci změnit i původně 

odmítavý postoj. Pokud zdražíme odvoz směsného odpadu a barevné kontejnery zůstanou 

zdarma, bude pro většinu lidí snazší přehodnotit svůj postoj a začít více třídit. 

Ekologické organizace sice obvykle nemají tak silné motivační nástroje k dispozici, 

mohou však například přesvědčovat občany o praktickém užitku změněného postoje, který 

už existuje, ale lidé o něm dosud nevěděli. Nebo mohou působit na ty, kdo takové nástroje 

mají, aby občanům praktický užitek nabídli – dobrým příkladem je snaha zvýšit dotace na 

ekologické  chovy  slepic.  V mnoha  případech  je  to  efektivnější  než  plýtvat  silami  na 

(jakkoli rozsáhlou) informační kampaň. 

Snad  ještě  důležitější  je  tento  faktor  při  ekologických  výukových  programech  ve 

školách. Aby ekologické téma žáky oslovilo, nesmí být abstraktní, musí ukázat přesah do 

praktického života. Pokud navíc nabídne nějaký praktický užitek, má velkou šanci změnit 

postoje žáků.
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Faktor č. 4 – Vztah postoje k sebepojetí, integrita osobnosti

Pracovník v EVVO musí být připraven na vyhroceně odmítavou reakci, pokud se mu, byť 

nechtěně, podaří narazit na postoj, který je důležitý pro klientovo sebepojetí. 

Může jít například o člověka, který si velmi zakládá na svém automobilu – ten pro něj 

může sloužit jako statusový symbol. Je naivní pokoušet se takového člověka přesvědčit, 

aby udělal něco pro ovzduší ve městě a cestoval raději hromadnou dopravou. 

Často  však  narazíme i  na  postoje  s  hlubším vztahem k integritě  osobnosti.  Pokud 

někdo celý život pracoval na rekultivacích po těžbě uhlí, považuje se zřejmě za člověka, 

který má rád přírodu a dobře jí  rozumí.  Ocitne-li  se pod palbou kritiky ochranářských 

organizací, může se velmi emotivně bránit. Jednak kvůli odborným rozporům, avšak také 

kvůli tomu, že kritika zpochybňuje jeho celoživotní sebeobraz.

Také zde platí, že by pracovník neměl na klientovy postoje útočit frontálně. Měl by 

nejprve hledat styčné plochy, dát svému protějšku šanci změnit postoj tak, aby integrita 

osobnosti nebyla narušena.

Faktor č. 5 – Intelekt a vzdělání

Tento faktor může být silně limitující. Pracovník v EVVO by měl na počátku kontaktu s 

klientem (nebo, pokud je to možné, předem) odhadnout, s jak inteligentním a vzdělaným 

člověkem mluví. Pro klienta s nízkou inteligencí, bez vzdělání nebo se slabým všeobecným 

rozhledem mohou být environmentální témata abstraktní a velmi vzdálená od problémů, 

které  musí  každodenně  řešit.  Vzbudit  zájem  pomůže,  pokud  nabízená  změna  postoje 

přináší praktický užitek.

Naproti tomu inteligentní, vzdělaný člověk bude pravděpodobně také informovanější a 

bude snáze hledat protiargumenty. 

Faktor č. 6 – Míra znalostí o objektu postoje

Tento faktor vnímají  jako důležitý snad všichni pracovníci v EVVO. Aby člověk mohl 

změnit postoj, musí dostat nezbytné informace. V praxi však může dojít k nežádoucímu 
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významovému posunu: pokud člověku dodáme patřičné informace, změní svůj postoj. To 

je  ovšem  hrubé  zjednodušení  a  také  jedna  z  největších  chyb,  kterých  se  (především 

nezkušení)  ekopedagogové  dopouštějí.  Jinými  slovy  –  přehnaný  důraz  na  kognitivní 

dimenzi postojů.

Ten se může projevit hned na začátku působení na klienta. Pracovníkovi se nepodaří 

vzbudit  zájem,  protože  začíná  racionálními  argumenty  –  tedy  předáváním  informací. 

Doporučeníhodný se zdá výše uvedený příklad Hnutí DUHA – kampaň proti klecovým 

chovům slepic  nejprve  přitáhla  pozornost  happeningem,  tedy  důrazem na  emocionální 

dimenzi postojů. Informace přišly na řadu (hned) na druhém místě.

Míra znalostí o objektu postoje ovšem je velmi důležitá. Náš postoj se nemůže změnit, 

nemáme-li základní sumu hodnověrných informací. Tu však musíme vnímat jako nutnou 

podmínku, v žádném případě ne jako jediný faktor možné změny postoje.

Faktor č. 7 – Aktuální situace, stav psychiky jedince

Tento faktor se může v porovnání s ostatními zdát jako okrajový, avšak pracovník v EVVO 

by ho rozhodně neměl podcenit. Zvláště když je možné některým problémům předejít.

Každý učitel má zkušenost s výkyvy pozornosti žáků během jediného týdne i během 

celého  školního  roku.  Lektor  střediska  ekologické  výchovy,  který  plánuje  jednorázový 

výukový program, by se měl s třídním učitelem domluvit na termínu i podle toho, v jaké 

„formě“ se dá třída očekávat. Například pátek před jarními prázdninami není právě vhodný 

pro působení na změnu postojů ke globálním ekologickým problémům.

Faktor č. 8 – Vzdálenost od postoje referenční skupiny

Faktor,  který je  velmi důležitý  u školní  mládeže a  má vliv  na úspěšnost  ekologických 

výukových programů. Lektor by měl hned na začátku zjistit, jaké jsou pro žáky důležité 

referenční  skupiny  a  jejich  postoje.  Pokud  polovina  tatínků  žehrá  na  právě  zakázaný 

motokrosový závod, bude velmi těžké přesvědčovat žáky o prospěšnosti zákazu vjezdu do 

lesa.
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Ještě citlivěji je však třeba pracovat s konformitou uvnitř třídy. Pokud narazíme na 

některý aktuálně módní postoj, navíc propagovaný „zdravým jádrem“ třídy, bude velmi 

těžké ho změnit. Naopak, pokud se nám podaří přesvědčit „zdravé jádro“ nebo „hvězdu 

třídy“, bude snazší přesvědčit i ostatní.

4.3 Shrnutí

Pracovník v EVVO by měl  na počátku práce s  klientem nejprve  odhadnout,  jaký vliv 

budou mít jednotlivé faktory na změnu postoje. To není jednoduchý úkol: zjistit, kolik toho 

klient  o  objektu  postoje  ví,  jak  daleko  je  jeho  postoj  od  nabízeného,  jak  je  pro  něj 

významný, jaký mu nese praktický užitek, jaký má vztah k jeho sebepojetí a ve stejné 

chvíli zkoumat klientovu osobnost, stav jeho psychiky či možné referenční skupiny.

Prakticky  bude  tento  průzkum  samozřejmě  probíhat  spíše  v  intuitivní  rovině. 

Pracovník  nemůže  mít  dost  času  na  to,  aby podrobně  analyzoval  každý  faktor  zvlášť. 

Neměl by však ani podlehnout rutině a úvodní část odbýt. Bez těchto zásadních informací 

o klientovi by totiž působení na změnu postojů mohlo nadělat více škody než užitku. 

Některé  informace je  možné  zjistit  nebo  alespoň odhadnout  předem.  Takový  malý 

průzkum by tedy měl každému setkání s novým klientem předcházet. Například u žáků 

základní školy je na místě rozhovor s třídním učitelem. Další informace může poskytnout 

dotazník – pro učitele nebo pro žáky. 

Co nezjistíme předem, musíme doplnit na začátku setkání. V některých případech bude 

dokonce nutné na základě nových poznatků pozměnit program. To když se některý faktor 

změny postojů zásadně liší od našich předpokladů.

Co se týká jednotlivých faktorů změny postoje, část z nich nemůžeme změnit a měli 

bychom je tedy brát především jako dané predispozice. Jinými slovy, být si vědomi limitů 

naší  práce  s  klientem a  nepřesvědčovat  někoho,  kdo se  přesvědčit  nenechá.  Negativní 

obraz  ekologů  u  části  veřejnosti  je  způsoben  právě  takovým  naivním  „bušením  do 

zamčených vrat“. 

Některé faktory ovšem změnit můžeme. Je možné zvýšit  Význam objektu postoje 

(faktor č. 2)  pro klienta tím, že ho zainteresujeme do problému. Lze samozřejmě zvýšit 
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Míru znalostí  o objektu postoje (faktor č.  6),  což ostatně každý pracovník v EVVO 

automaticky dělá. 

Velmi účinné bývá pracovat s  postojem referenční skupiny (faktor č. 8). Pokud se 

nám povede přesvědčit vůdce třídy, je velká šance, že ostatní budou následovat. Chce-li 

radnice snížit počet aut v ulicích, udělá dobře, když vedení města začne jezdit do práce na 

kolech.

Nakonec nechávám  faktor č.  3  –  Praktický užitek  postoje.  Ať jsou naše motivy 

jakékoliv,  ať  mají  naše postoje  jakékoliv  pozadí,  vidina  praktického užitku  je  obvykle 

nejsilnější motivační faktor pro změnu postojů. Každý ekopedagog by to měl mít neustále 

na paměti. Připomínat klientovi nejen to, PROČ by měl svůj postoj změnit, ale také CO 

pozitivního mu to přinese. A to zvláště v případech kdy změnu postoje provází snížení 

klientova pohodlí.

Ideální  případ samozřejmě nastává,  pokud můžeme klientovi  praktický užitek sami 

nabídnout.  Čím  více  odpadu  vytřídíte,  tím  méně  zaplatíte  za  ten  směsný.  Ekologická 

výchova a osvěta by měla takové „ideální případy“ vyhledávat. To platí především pro její 

působení ve školách: pokud žáci vidí praktický užitek, bývá obvykle motivace snadná.
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5 Praktická část

5.1 Téma výzkumu

Faktory změny postojů a jejich praktické využití v ekologické výchově a osvětě. 

5.2 Cíle výzkumu

1. Zjistit,  zda  pracovníci  vybraných ekocenter  vědomě pracují  s problematikou změny 

postojů. 

2. Vybrat  nejdůležitější  faktory  změny  postojů  na  základě  zkušenosti  pracovníků 

vybraných ekocenter.

3. Zjistit,  zda  pracovníci  vybraných  ekocenter  využívají  zpětnou  vazbu  od  klientů  k 

úpravě práce s postoji.

5.3 Výběrový soubor

Původním záměrem bylo oslovit koncové klienty, tedy osoby, na které ekologická výchova 

a osvěta působí. U nich by bylo možné zkoumat, co má vliv na změnu jejich postojů, které 

faktory jsou nejdůležitější a které strategie opravdu fungují. Problém byl v tom, že takový 

průzkum by musel v ideálním případě být dlouhodobý, musel by zahrnout široké spektrum 

a velké množství klientů. 

Proto jsem dal přednost těm, kteří na klienty denně působí. Oslovil jsem čtyři zkušené 

pracovníky různých organizací, které se věnují ekologické výchově a osvětě. Předpokládal 

jsem, že díky svým zkušenostem mají možnost srovnání a dokáží zobecnit reakce klientů 

na působení ekologické výchovy. 
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Výzkum si tedy neklade za cíl shromáždit data od velkého, reprezentativního souboru 

a  vyvozovat  z  nich obecné závěry.  Jde v něm spíše o hlubší  vhled  do práce několika 

vybraných organizací.

Čtyři oslovení zastupují široké spektrum ekocenter: 

• Středisko  ekologické  výchovy  SEVER  Litoměřice se  zaměřuje  především  na 

každodenní  ekologické  výukové  programy  v místních  mateřských  a  základních 

školách.  Poskytuje  také  metodickou  pomoc  učitelům  –  se  zaváděním  ekologické 

výchovy  do  školní  výuky,  s krátkodobými  i  dlouhodobými  projekty.  Jeho cílovými 

skupinami jsou tedy žáci a učitelé základních a mateřských škol.

• Sdružení Tereza organizuje program Ekoškola, zaměřený na dlouhodobé vzdělávání 

škol  po celé  republice a  metodickou pomoc s ekologickými opatřeními ve  školách. 

Jeho cílovými skupinami jsou žáci a učitelé základních a středních škol.

• Čmelák – Společnost přátel přírody se věnuje praktické ochraně přírody i ekologické 

výchově. Organizace vykupuje lesní plochy na Ještědském hřbetu a hospodaří na nich 

v souladu s principy udržitelného rozvoje.  V Liberci provozuje Středisko ekologické 

výchovy,  které  nabízí  dopolední  výukové  programy  místním  školám.  Velká  část 

programů je terénních. Cílovými skupinami jsou žáci a učitelé základních a středních 

škol.

• Hnutí  DUHA je  největší  česká  ekologická  organizace.  Její  práce  je  z velké  části 

politická  –  prosazuje  zákony,  jedná  s politiky  a  úředníky.  Neobejde  se  však  bez 

intenzivní práce s veřejností. V rámci jednotlivých kampaní pořádá přednášky, besedy, 

happeningy,  vydává  desítky  publikací  a  její  pracovníci  téměř  neustále  diskutují 

s občany. Některé odborné sekce také pořádají výukové programy pro školy. Cílovými 

skupinami jsou lokální politici, úředníci a široká veřejnost.
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5.4 Etické aspekty výzkumu

Výzkum je zaměřen na čtyři konkrétní pracovníky v EVVO. Někteří z nich nechtěli být 

jmenováni, proto u každého uvádím jen iniciály a domovskou organizaci. 

V rozhovorech rovněž nejsou zmíněna žádná jména osob ani názvy institucí, s nimiž 

respondenti pracují. Výzkum tedy není riskantní z hlediska jejich možné identifikace. 

Účastníci výzkumu byli předem poučeni o jeho průběhu, cílech a možných důsledcích 

své účasti. Všichni poté dali svůj ústní souhlas s výzkumem v této podobě.

Účastníkům bylo také přislíbeno, že se mohou seznámit s výsledky výzkumu. Tento 

slib bude splněn po úspěšné obhajobě diplomové práce.

5.5 Metodologie výzkumu

Kvalitativní výzkum provedený prostřednictvím strukturovaného rozhovoru

5.5.1 Definice kvalitativního výzkumu

Pro potřeby této práce přejímám definici kvalitativního výzkumu z publikace Kvalitativní 

výzkum v pedagogických vědách (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 17):

„Kvalitativní výzkum je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s  

cílem získat  komplexní  obraz  těchto  jevů  založený  na  hlubokých  datech  a  specifickém  

vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka (…) je za pomoci celé  

řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí  

sociální realitu.“

5.5.2 Průběh rozhovorů

Rozhovory  probíhaly  po  předchozí  domluvě  mezi  čtyřma  očima  a  byly  nahrávány  na 

diktafon. Jejich přepis je v přestylizované podobě v příloze.
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Všechny respondenty jsem nejprve uvedl do problematiky změny postojů tak, jak ji 

pojímám v této  práci.  Seznámili  se  s mou  klasifikací  hlavních  faktorů,  které  ovlivňují 

změnu postoje. Byli rovněž upozorněni, že pořadí faktorů v seznamu nehraje roli v jejich 

závažnosti. 

Každý respondent potom dostal následující sadu otázek:

1. Popište, prosím, náplň své práce, obvyklá témata a cílové skupiny.

2. Má vaše organizace zformulovanou vlastní strategii, jak působit na změnu postojů? 

Můžete uvést příklady?

3. Pokuste se, prosím, kriticky zhodnotit práci vaší organizace s ohledem na definované 

faktory změny postojů.

4. Které faktory změny postojů vnímáte jako nejdůležitější? 

5. S jakými argumenty proti změně postojů se obvykle setkáváte?

5.5.3 Výběr otázek

Otázka  č.  1 slouží  k  seznámení  s  respondentem,  jeho  organizací  a  také  s   cílovými 

skupinami, s nimiž obvykle pracuje. 

Otázky č. 2 a 3 vycházejí z cíle č. 1 (Zjistit, zda pracovníci vybraných ekocenter vědomě 

pracují  s problematikou  změny  postojů.).  Druhá  otázka  jde  přímo  k  věci  a  je  možné 

očekávat, že respondent bude odpovídat spíše v zájmu organizace, ve snaze ukázat ji v 

lepším světle. Proto následuje ještě třetí otázka, která roli respondenta obrací a vybízí ho ke 

kritice.

Otázky č.  4  a 5  vycházejí  z  cíle  č.  2 (Vybrat  nejdůležitější  faktory  změny postojů  na  

základě  zkušenosti  pracovníků  vybraných  ekocenter.).  Zatímco  otázka  č.  4  se  zjišťuje 

vlastní názory a zkušenosti respondentů, pátá otázka se snaží postihnout ty faktory, které je 

možné vyčíst z reakcí jejich klientů. Plní tedy kontrolní funkci a může přidat faktory, které 

by ze samotné čtvrté otázky nemusely vyplynout.
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Otázky  č.  4  a  5  rovněž  sledují  naplnění  cíle  č.  3  (Zjistit,  zda  pracovníci  vybraných  

ekocenter využívají zpětnou vazbu od klientů k úpravě práce s postoji.). Zpětná vazba je 

využívána,  pokud  v  odpovědích  na  obě  otázky  najdeme vesměs  stejné  faktory  změny 

postoje.

5.5.4 Metoda vyhodnocení rozhovorů

Odpovědi  různých  respondentů  na  zadané  otázky  jsou  ovlivněny  mnoha  subjektivními 

kritérii. Aby bylo možné je porovnat, muselo být provedeno jejich kódování. Použil jsem 

metodu otevřeného kódování podle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 211).  Text odpovědí 

jsem rozdělil na jednotky a každé jednotce přidělil kód. Poté jsem podobné kódy sdružil 

do kategorií.  Jako kategorie jsem vybral osm  faktorů změny postoje,  definovaných v 

teoretické části diplomové práce. Následovalo použití  techniky „vyložení karet“ – tedy 

uspořádání kategorií a jejich převedení na text.

Otázka č. 1 je identifikační a odpovědi na ni se nevyhodnocují.

Jednotlivé rozhovory jsem interpretoval s ohledem na cíle výzkumu. Poté jsem vyhodnotil 

naplnění všech cílů pro celý výběrový soubor.
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5.6 Interpretace rozhovorů

Jednotlivé interpretace jsou pro přehlednost členěny podle otázek v rozhovoru. 

5.6.1. P. Š. – Sdružení Tereza

Představení

P.Š.  je  zaměstnána  ve  Sdružení  Tereza  v programu  Ekoškola.  Pracuje  nejčastěji  se 

základními a středními školami. Při své práci se setkává především se žáky a učiteli, jedná 

ovšem i s řediteli a dalšími zaměstnanci škol.

Strategie působení na změnu postojů

Uvádí, že organizace nemá zformulovanou strategii, jak působit na změnu postojů, a cíleně 

se jí nezabývá. Z dalších odpovědí je však patrné, že Tereza důkladně promýšlí metody 

práce s dětmi s ohledem na jejich efektivitu při naplňování cílů ekologické výchovy. 

Významnou roli přitom hraje osobní zapojení žáků do řešení problémů a zvýšení jejich 

spoluzodpovědnosti  za  prostředí  školy.  P.  Š.  naznačuje,  že  Tereza  dokonce  provádí 

výzkumy, v nichž se změna postojů ukazuje.

Postoje  žáků  ovlivňuje  také  fakt,  že  nezkoumají  abstraktní  problémy  životního 

prostředí ve světě, nýbrž sami hledají ty konkrétní přímo ve vlastní škole.

Velkou roli  hraje  podle  respondentky také zapojení  dětí  do tzv.  „Ekotýmu“ (akční  

skupina, která prochází napříč ročníky a má na starosti koordinaci aktivit Ekoškoly, pozn.  

aut.).  Ekotým  bývá  pozitivně  oceňován  učiteli  a  vládne  v něm  obvykle  přátelská 

atmosféra. Tato pozitivní zkušenost z práce na ekologických problémech se může odrazit 

na postojích.  

P. Š. vidí největší nedostatky své organizace v práci s faktory, které se týkají osobnosti 

jedince (č. 5 a 7). Pracovníci však s jednotlivými žáky netráví mnoho času a ovlivňují je 

především prostřednictvím  učitelů.  Je  tedy  především na  učitelích,  jak  budou  s těmito 

faktory pracovat. 
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Práce s faktory změny postoje

Tereza se soustředí  na faktor  č.  8 – Vzdálenost od postoje referenční  skupiny,  který 

vnímá  jako  zásadní  především  u  dospívajících.  Pracuje  také  na  tom,  jak  mají 

členové Ekotýmu působit  na ostatní žáky ve škole, aby je neodradili a dokázali  změnit 

jejich postoje. Vnímá riziko, že se Ekotým stane vyčleněnou skupinou, na kterou budou 

ostatní žáci pohlížet s despektem a nebudou otevření jejím návrhům.

Jako  důležité  uvádí  P.Š.  ještě  faktory č.  2  –  Význam  objektu  postoje,  č.  1   – 

Vzdálenost od původního postoje, č. 4 – Vztah postoje k sebepojetí a č. 6 –  Míra 

znalostí o objektu postoje. 

Rozbor protiargumentů

Z rozboru argumentů proti změně postojů (otázka č. 5) znovu vyplývá důležitost faktoru č. 

8 – Vzdálenost od postoje referenční skupiny. Objevuje se zde velmi častý argument: 

„Dělají to všichni, já na tom nic nezměním“, který by mohl být překonán právě změněným 

postojem referenční skupiny.

Objevuje se zde také faktor č. 3 – Praktický užitek postoje. Klienti odmítají změnit 

postoj, pokud je to pro ně příliš náročné (např. finančně). Důležitý je také faktor  č. 6 – 

Míra znalostí o objektu postoje. Někteří klienti nemají základní informace a nevědí, jaké 

postoje je možné zastávat.

Shrnutí

Tereza ani P. Š. nemají explicitně zformulovanou strategii zaměřenou na změnu postojů. 

Využívají však jiné strategie, zaměřené především na metody vedoucí k naplňování cílů 

EVVO. Ty se změny postojů přímo dotýkají a P. Š. si tuto souvislost zřetelně uvědomuje. 

Strategie, které využívá, jsou tedy částečně organizací formulované a podléhají pravidelné 

evaluaci.
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Jako  nejdůležitější  uvádí  respondentka  faktory  č.  8  –   Vzdálenost  od  postoje 

referenční skupiny, č. 2 – Význam objektu postoje, č. 1 – Vzdálenost od původního 

postoje, č. 4 – Vztah postoje k sebepojetí a č. 6 – Míra znalostí o objektu postoje. 

Také argumenty klientů vedou na prvním místě  k faktoru  č.  8 –  Vzdálenost od 

postoje referenční skupiny, Tereza si toho je vědoma a cíleně s tímto faktorem pracuje. 

Se svými klienty se shodne i na faktoru  č. 6 – Míra znalostí o objektu postoje. Jediný 

faktor, který vyplývá z reakcí klientů a P.Š. se o něm nezmiňuje, je č. 3 – Praktický užitek 

postoje. 

5.6.2 D. N. – Čmelák, Společnost přátel přírody, Liberec

Představení

D. N. pracuje jako manažerka dlouhodobého projektu o krajině a koordinátorka výukových 

programů. Zabývá se především tématy „domácí ekologie“, ochrana přírody a krajiny. Její 

cílová skupina je poměrně široká, od dětí v mateřských školách po vysokoškolské studenty.

Strategie působení na změnu postojů

Organizace nemá explicitně formulovanou strategii působení na změnu postojů, o postoje 

klientů se však zajímá a pracuje s nimi. Využívá při tom mimo jiné i Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání a metody kritického myšlení. 

Práce s faktory změny postoje

Z odpovědi na otázku č. 4 – Které faktory změny postojů vnímáte jako nejdůležitější? – 

vyplývá akcent  na faktor  č.  6 – Míra znalostí  o objektu postoje  a č.  5 – Intelekt  a 

vzdělání. Respondentka uvádí, že především děti často potřebují nejprve získat potřebné 

informace a osobnostně dozrát, aby změnily postoj, který byl původně rigidní. Důležitý je 
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také faktor  č. 8 – Vzdálenost od postoje referenční skupiny. }}Žáci například odmítají 

změnit svůj postoj, aby se nesnížili před vrstevníky. 

Část druhé odpovědi odkazuje také k faktoru č. 3 – Praktický užitek postoje. Podle 

D. N. na žáky i na jejich rodiče dobře funguje argument „Co je ekologické, bývá také 

ekonomické“. 

Rozbor protiargumentů

Nejčastější argumenty proti změně postojů, s nimiž se D. N. setkává, vedou k následujícím 

faktorům: č. 6 – Míra znalostí o objektu postoje (neznalost jako limitující faktor), č. 3 – 

Praktický užitek postoje (typická otázka „Co mi to přinese?“) a č. 4 – Vztah postoje k 

sebepojetí (nový postoj nesmí ohrožovat integritu osobnosti). 

Shrnutí

Respondentka ani její organizace nemají výslovně formulovanou strategii zaměřenou na 

změnu  postojů.  D.  N.  využívá  své  vlastní,  zkušeností  nabyté  strategie.  Zmiňuje  sice 

metodické  materiály,  podle  nichž  pracuje,  z  této  zmínky  však  není  zřejmý  vztah  k 

problematice změny postojů.

Mezi faktory změny postoje vítězí u respondentky jednoznačně faktor  č.  6 – Míra 

znalostí o objektu postoje. S ním souvisí i důraz na faktor č. 5 – Intelekt a vzdělání.

Reakce  klientů  upozorňují  především na  význam faktoru   č.  6  –  Míra znalostí  o 

objektu postoje a  č. 3 – Praktický užitek postoje. Oba dva přitom D. N. reflektuje i ve 

své práci.

5.6.3 I. P. – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever Litoměřice

Představení

I. P. pracuje se třemi základními cílovými skupinami. Zajišťuje ekologickou osvětu pro 

odbornou  i  širokou  veřejnost,  poskytuje  servis  učitelům  a  studentům  učitelství,  ale 
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nejintenzivněji  pracuje  s  dětmi  z  mateřských  a  základních  škol.  Jde  především  o 

jednorázové výukové programy nebo o tematické akce, jako je například Den Země.

Strategie působení na změnu postojů

Organizace má vlastní strategii, jak pracovat s konkrétním tématem a konkrétní cílovou 

skupinou.  Z  odpovědi  však  nevyplývá,  že  by  se  tato  strategie  podrobněji  věnovala 

jednotlivým faktorům změny  postoje.  Respondentka  odkazuje  na  certifikaci  organizací 

působících v EVVO, při níž se mimo jiné hodnotí přínos každého výukového programu 

pro cílovou skupinu. Protože výukové programy jsou také zaměřeny na změnu postojů, lze 

vyvodit, že se hodnotí jejich efektivita v tomto směru. 

I. P. dále sama zmiňuje, že velký vliv na práci s postoji mají i „intuice, vlastní postoje 

lektora, vlastní  hodnotová orientace, vzdělání, zkušenosti“. Vyznává heslo „poznej, abys 

pochopil“, nemyslí tím však jen nabytí nových informací, ale také prožitek. 

Sever  pracuje se školami dlouhodobě,  věnuje se učitelům, pomáhá s „ekologizací“ 

školního prostředí. Díky tomu může na žáky působit intenzivněji než při jednorázovém 

kontaktu. I.  P. výslovně uvádí, že má jinou pozici než organizace řešící ožehavé kauzy 

(např.  Děti  Země)  a  na  rozdíl  od  nich  nepracuje  s  klienty  „pod tlakem“.  Z odpovědi 

vyplývá, že Sever klade velký důraz na soustavnou, dlouhodobou práci a že si je vědom 

předností této strategie při práci na změně postojů.

Práce s faktory změny postoje

Faktory změny postoje hodnotí I. P. především podle jejich ovlivnitelnosti zvnějšku. Jako 

důležitý jmenuje faktor č. 6 – Míra znalostí o objektu postoje. Ten se dá ovlivnit právě 

„systematickým  a  dlouhodobým  působením“.  Na  opačném  konci  stojí  faktor  č.  7  – 

Aktuální situace, stav psychiky jedince, který I.P. vnímá jako těžko ovlivnitelný, avšak 

pro změnu postojů zásadní. 
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Rozbor protiargumentů

Argumenty proti změně postojů, s nimiž se I. P. nejčastěji setkává, ukazují téměř výhradně 

na faktor č.  3 – Praktický užitek postoje.  Typické otázky zní:  „Co z toho budu mít? 

Zlepší mi to ekonomickou situaci? Neomezí mi to dosavadní život?“

Shrnutí

Ani I. P. a její domovská organizace nemají jasně formulovanou strategii ke změně postojů. 

Podobně jako Tereza a Čmelák má i Sever strategii, která se především týká metod práce s 

klienty. Ani zde však není jasná souvislost mezi touto strategií  a problematikou změny 

postojů. I. P. jako první výslovně zmiňuje velký význam vlastní zkušenosti lektora. 

Jediný faktor, který I. P. uvádí jako významný, je  č. 6 – Míra znalostí o objektu 

postoje.

Reakce klientů odkazují na faktor  č. 3 – Praktický užitek postoje, který však I. P. 

nikde  nezmiňuje  jako  významný  pro  svou  práci.  Kromě toho  respondentka  vnímá,  že 

reakce klientů silně ovlivňuje faktor  č. 7 – Aktuální situace, stav psychiky jedince. Na 

jiném místě ale říká, že právě ten je těžko překonatelný a bere ho zjevně jako překážku, ne 

jako příležitost. Zpětná vazba zůstává nevyužita.

5.6.4 P. N., Hnutí DUHA, Brno

Představení

P. N. pracuje v Hnutí DUHA v odborném programu Odpady. Při své práci se potkává s 

účastníky veřejných besed a návštěvníky informačních stánků. K jeho pracovní náplni patří 

také jednání s pracovníky městských a obecních úřadů.
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Strategie působení na změnu postojů

Uvádí,  že debaty,  jichž se účastní,  jsou spíše politické,  jde o snahu najít  kompromis v 

odpadovém hospodářství a z toho důvodu nemá organizace „propracovanou strategii ke 

změně postojů“.

Při jednání s úředníky nejde podle respondenta v první řadě o změnu postojů, ale o 

nabídku pomoci s realizací konkrétního záměru. Přesto P. N. vlastní strategii má a používá. 

Nabízí příklady dobré praxe z jiných míst, snaží se nevnucovat své vlastní postoje, hledá 

společné téma a hovor začíná tam, kde se může s klientem shodnout. Snaží se tedy zmenšit 

Vzdálenost od původního postoje (faktor č. 1).

Práce s faktory změny postoje

V  další  odpovědi  popisuje  P.  N.  takzvaný  „faktor  alternativy“.  Pokud  obec  nabídne 

občanům alternativu v podobě svozu bioodpadu nebo cenově zvýhodněného kompostéru, 

může je to motivovat k třídění. Uplatňuje se tedy faktor č. 3 – Praktický užitek postoje a 

také faktor č. 8 – Vzdálenost od postoje referenční skupiny (obec pomáhá změnit postoj 

k třídění tím, že ho aktivně propaguje, sousedé začínají třídit, když začnu taky, nebudu se 

vymykat).

Změněný postoj k třídění odpadů může mnohdy přinést také jiný praktický užitek – 

finanční  úsporu.  Čím více  občan  vytřídí,  tím méně  platí.  P.  N.  neuvádí  výslovně,  jak 

vysoko tento faktor staví, z odpovědi je však zřejmé, že jde o faktor zásadní. Přinejmenším 

občan na ekologickém chování nesmí finančně prodělat.

Rozbor protiargumentů

Nejčastějším argumentem proti změně postoje, se kterým se P. N. setkává, je prosté: „to 

nejde“. To naznačuje neinformovanost, a tedy důležitost faktoru  č. 6 – Míra znalostí o 

objektu  postoje,  a  ovšem  č.  3  –  Praktický  užitek  postoje (jejž  je  klientovi  nutno 

představit).
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Shrnutí

P. N. uvádí, že Hnutí DUHA pracuje spíše legislativně a to je pro něj důvodem, proč nemá 

zformulovanou  strategii  působení  na  změnu  postojů.  Sám  ovšem   využívá  vlastní, 

zkušeností nabyté strategie, které působí velmi promyšleně.

Faktory změny postoje, které P. N. vnímá jako nejdůležitější a používá je při své práci, 

jsou především č. 1 – Vzdálenost od původního postoje, č. 3 – Praktický užitek postoje 

a č. 8 – Vzdálenost od postoje referenční skupiny. Faktor č. 6 – Míra znalostí o objektu 

postoje využívá jaksi automaticky, ale v žádné odpovědi ho nezmiňuje jako zásadní. Zde 

se projevuje rozdílné pracovní zaměření oproti předchozím dvěma respondentkám. Ty se s 

klienty  setkávají  jednorázově  a  nemají  možnost  později  zjistit,  jak  se  změnily  jejich 

postoje. Úspěšnost jejich práce se nehodnotí podle dosažené míry změny postoje. Cílem 

práce P. N. však je přímo postoj změnit  a dosáhnout i  změny chování.  Je proto nucen 

pečlivěji vybírat strategii.

Z reakcí klientů vyplývá důležitost faktoru č. 6 – Míra znalostí o objektu postoje a č. 

3 – Praktický užitek postoje. Oba dva P. N. při své práci využívá a je si vědom jejich 

důležitosti.
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5.7 Vyhodnocení výsledků výzkumu

5.7.1 Výsledky výzkumu, naplnění cílů

Cíl  č.  1  –  Zjistit,  zda  pracovníci  vybraných  ekocenter  vědomě  pracují 

s problematikou změny postojů. 

Z výzkumu vyplývá, že pracovníci vybraných ekocenter s problematikou změny postojů 

pracují. 

Nemají  obvykle  jasně  formulovanou  strategii  a  nevyužívají  systematicky  všechny 

faktory,  které  mohou  na  změnu  postojů  působit.  Pokud  jsou  ale  dotázáni,  snadno 

zformulují alespoň ty faktory, které vnímají jako důležité. 

Ekocentra obvykle vycházejí z jiných strategií, zaměřených v první řadě na plnění cílů 

EVVO. Problematika změny postojů se do těchto strategií promítá velmi rozdílně. Velké 

rozdíly jsou také mezi dotazovanými pracovníky.

Nejblíže konkrétní strategii je Sdružení Tereza. To využívá jiné postupy, které se však 

postojů dotýkají a organizace s tím vědomě pracuje. K  využívání strategií se hlásí také 

Čmelák a Sever, u nich však není patrná návaznost na postoje. 

Všichni čtyři respondenti využívají ke změně postojů vlastní, intuitivní strategie. I. P. 

(Sever) přitom výslovně zmiňuje význam zkušenosti lektora. Strategie se od sebe navzájem 

dost  liší,  a  to  i  u  pracovníků se stejným zaměřením. Nejpropracovaněji  působí u P.  Š. 

(Tereza) a P. N. (Hnutí DUHA).

Cíl  č.  2  –  Vybrat  nejdůležitější  faktory  změny  postojů  na  základě  zkušenosti 

pracovníků vybraných ekocenter.

Jako nejdůležitější vyplynuly z výzkumu faktory  č. 3 – Praktický užitek postoje a č. 6 – 

Míra  znalostí  o  objektu postoje.  Objevily  se  jak  ve  zkušenostech  pracovníků,  tak  v 

reakcích jejich klientů. Jejich převaha je zřejmá už z četnosti zmínek v textu rozhovorů. 

Nechybí u žádného z respondentů.
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Ve dvou případech (D. N., P. N.) se na důležitosti  obou faktorů shodli pracovník i 

klienti. Ve zbylých dvou případech byla shoda jen částečná, ale oba dva faktory se i zde 

objevily na prvních místech v pořadí důležitosti. D. N. (Čmelák) a I. P. (Sever) dokonce 

faktor č. 6 výrazně upřednostňují před ostatními.

Následuje faktor č. 8 – Vzdálenost od postoje referenční skupiny, který se v nějaké 

podobě objevil u tří ze čtyř dotázaných.

Jako významnější  ukázal výzkum ještě faktory  č.  4 – Vztah postoje k sebepojetí, 

integrita osobnosti a č. 1 – Vzdálenost od původního postoje. 

Cíl č. 3 – Zjistit,  zda pracovníci vybraných ekocenter využívají  zpětnou vazbu od 

klientů k úpravě práce s postoji.

Prokázalo  se,  že  pracovníci  vybraných  ekocenter  využívají  zpětnou  vazbu  a  obvykle 

pracují právě s těmi faktory změny postoje, které jim napovídají reakce jejich klientů.

Slabší  je  však  využití  těch  faktorů,  které  přímo  nevyplývají  z  výpovědí  klientů. 

Pracovníci  jednají  spíše  intuitivně  a  mnohdy  protežují  nejzřetelnější  faktory  na  úkor 

ostatních. 

Ve třech případech ukazují reakce klientů na podobné faktory, které uvádí jako důležité 

pracovník. To ukazuje, že tito pracovníci se zpětnou vazbou od klientů pracují. Jen u I. P. 

(Sever) k tomuto překryvu nedošlo. Nejdůležitějšími faktory podle reakcí klientů byly č. 3 

– Praktický užitek postoje (4 zmínky, 2x shoda s pracovníkem) a č. 6 – Míra znalostí o 

objektu postoje (3 zmínky, 3x shoda).

5.7.2 Závěr výzkumu

Všechny cíle výzkumu byly naplněny. 

Ukázalo se, že pracovníci vybraných ekocenter s problematikou změny postojů pracují, ale 

nepoužívají k tomu žádnou výslovně formulovanou strategii. Spoléhají se spíše na vlastní 

intuici, případně využívají jiné strategie, které však nejsou primárně zaměřeny na změnu 

postojů. 
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Mezi  jednotlivými  pracovníky  i  ekocentry  jsou  velké  rozdíly.  Často  dochází  k 

upřednostnění některých faktorů změny postoje na úkor ostatních. Takto protežovaný bývá 

především faktor č. 6 –  Míra znalostí o objektu postoje (ve výzkumu u dvou ze čtyř 

dotázaných).

Ukázalo se také, že vybraní pracovníci v EVVO vesměs (až na jednu výjimku) pracují 

se zpětnou vazbou od svých klientů a upřednostňují stejné faktory změny postoje, které z 

reakcí klientů vyplývají.

Při  hledání  zásadních faktorů změny postoje  jsem porovnával  zkušenosti  pracovníků a 

reakce  jejich  klientů.  Jako  nejdůležitější  vyšly  z  výzkumu  společně  faktory  č.  3  – 

Praktický užitek postoje a č. 6 – Míra znalostí o objektu postoje, následovány faktorem 

č. 8 – Vzdálenost od postoje referenční skupiny. 

Každý, kdo působí na změnu postojů k environmentálním problémům, by tedy měl 

klientovi  především ukázat,  co mu změna postoje  přinese,  nebo,  v  ideálním případě, 

benefit sám nabídnout.

Aby  mohl  klient  postoj  změnit,  musí  od  pracovníka  v  EVVO  dostat  podstatné 

informace.  Tento  faktor  je  samozřejmě  všem  pracovníkům dobře  známý,  nesmí  však 

zatlačit všechny ostatní (viz výše).

Pro žáky ve škole,  ale  i  pro dospělé je  velmi důležité,  jaký postoj  zastává  jejich 

referenční skupina. Pracovník v EVVO by to měl vědět a využít při své práci s klientem. 

Nebo se (pokud je to možné) zaměřit přímo na změnu postoje této referenční skupiny. 

Některé  faktory  změny  postoje  se  tedy  ukázaly  jako  důležitější  než  ostatní.  Pokud  je 

pracovníci ekocenter při své práci zohlední, mají větší šanci uspět a naplnit cíle ekologické 

výchovy. Přitom by však neměli podcenit zbylé faktory, včetně těch, které sami nemohou 

ovlivnit.
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6 Závěr

Cílem této  práce  bylo  najít  a  vyhodnotit  nejdůležitější  faktory,  které  působí  na  změnu 

postojů k environmentálním problémům. 

Inspirací  mi  byla  vlastní  mnohaletá  zkušenost  pracovníka  v  ekologické  výchově  a 

osvětě,  který  leckdy  nechápe,  proč  lidé  odmítají  měnit  i  takové  postoje,  které  jim 

prokazatelně škodí. Zajímalo mě, co vše může bránit změně postojů, ale také co jí naopak 

pomáhá.

Práci  jsem  zahájil  pojednáním  o  ekologické  výchově  a  osvětě.  Představil  jsem 

ekologickou  výchovu  dětí  a  mládeže,  která  je  u  nás  legislativně  ukotvená,  má solidní 

zázemí  a  jednotnou metodiku.  Ve srovnání  dopadla  hůře  ekologická  osvěta  dospělých, 

která je v ČR roztříštěná, chybí jí dlouhodobá podpora státu a také finanční prostředky. 

Obě si však berou za cíl měnit postoje svých klientů.

V následující kapitole jsem popsal, jaké postoje má dnešní česká veřejnost k ochraně 

životního  prostředí.  Zajímavý  je  zde  především  nedostatečný  pocit  individuální 

odpovědnosti za stav místa, v kterém žijeme.

Nejdůležitější kapitola teoretické části se věnuje postojům. Zkoumá jejich strukturu, 

vznik a funkce, aby se nakonec zastavila u toho, jak se postoje mění.

Klíčové pro celou diplomovou práci jsou nalezené faktory změny postojů. S pomocí 

dostupné sociálně-psychologické literatury jsem vypracoval jejich klasifikaci a tu jsem pak 

použil ve čtvrté kapitole k porovnání efektivity vybraných osvětových kampaní. Zde se 

začalo ukazovat, že některé z osmi definovaných faktorů mají větší váhu než ostatní. 

Část faktorů nemůže pracovník v EVVO změnit a měl by je brát především jako dané 

predispozice.  Tedy dopředu s  nimi počítat,  nepodcenit  je  a zohlednit  je  ve své práci  s 

klientem.

Některé  faktory  ale  ovlivnit  lze  a  je  to  dokonce  žádoucí.  Pracovník  může  zvýšit 

„Význam objektu postoje pro jedince“ (faktor č. 2) a samozřejmě také „Míru znalostí o 

objektu  postoje“  (faktor  č.  6).  Velmi  užitečné  bývá  také  ovlivnit  „Postoj  referenční 

skupiny“ (faktor č. 8). Jako nejsilnější motivační faktor však vychází „Praktický užitek 

postoje“ (faktor č. 3). Nový postoj se nejlépe přijímá, nese-li s sebou vidinu odměny.
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V praktické  části  práce  jsem  provedl  výzkum  formou  strukturovaného  rozhovoru. 

Čtyřem pracovníkům různých ekocenter jsem položil sadu stejných otázek a zkoumal, jak 

pracují s problematikou změny postojů a které faktory změny postojů jsou pro jejich práci 

nejdůležitější. 

Výzkum ukázal, že oslovení s problematikou změny postojů pracují, ale každý podle 

své vlastní, explicitně neformulované strategie. Mezi jednotlivými pracovníky i ekocentry 

jsou přitom velké rozdíly. Práce s faktory změny postoje je spíše intuitivní a některé z nich 

bývají často zcela opomíjeny.

Jako nejdůležitější  pro změnu postojů vyšly z  výzkumu „Praktický užitek postoje“ 

(faktor  č.  3)  a  „Míra  znalostí  o  objektu  postoje“  (faktor  č.  6),  následovány  faktorem 

„Vzdálenost od postoje referenční skupiny“ (č. 8). Výzkum tedy poměrně přesně potvrdil 

závěry teoretické části.

6.1 Doporučení pro EVVO

Na tři nejdůležitější faktory změny postoje se v závěru podíváme blíže:

Každý pracovník v EVVO by měl  mít  neustále  na paměti,  že  nejsilnější  motivací  pro 

změnu postoje je vidina praktického užitku. Pokud nám změna postoje něco pozitivního 

přinese, jsme schopni leccos překonat. Třídit několik druhů odpadu obvykle znamená více 

práce a delší cestu ke kontejnerům. Pokud tím však ušetříme za odvoz směsného odpadu, 

je o motivaci postaráno. Finanční motivace bývá nejsilnější a argument „Co je ekologické, 

je také ekonomické“ velmi úspěšný.

To není překvapivé. Postoje se zde přímo dotýkají chování a jeho důsledků. Přesto by 

ekologická výchova tento faktor mohla využívat v mnohem vyšší míře. Platí to mimo jiné 

pro  působení  na  školní  mládež.  Celá  školní  výuka  může  být  úspěšná  jen  tehdy,  je-li 

propojená s praktickým životem – ekologickou výchovu nevyjímajíc. Nemusí přitom jít 

hned o peníze na školní výlet za přinesený sběr. Praktický užitek může spočívat v ocenění 

učitelem za zapojení do školního „Ekotýmu“ nebo ve zpříjemnění školního prostředí při 

zapojení do projektu „Ekoškola“.
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Nestává se, aby pracovníci v EVVO podcenili význam informací pro změnu postoje. Také 

v našem výzkumu vyšla míra znalostí jako jeden ze dvou nejdůležitějších faktorů. Riziko 

je na opačném pólu: hrozí přecenění jejího významu na úkor faktorů ostatních, jak ostatně 

také potvrdil náš výzkum. 

Přinést  nové informace,  to  je  základní,  samozřejmá náplň práce ekopedagoga.  Tím 

více  by  ale  měl  dbát  na  jejich  vhodné  podání  a  nespoléhat  na  to,  že  samotná  „síla 

informací“ automaticky změní postoj. 

Dobrý příklad najdeme opět ve škole. Žáci jsou během výuky důležitými informacemi 

doslova  přesyceni  a  ekologickou  výchovu  obvykle  nevnímají  jako  nic  výjimečného, 

hodného zvláštního zájmu. Nové údaje, jakkoliv závažné, samy o sobě jen těžko vzbudí 

pozornost. Proto je třeba velmi citlivě využívat jiné faktory a informacemi doslova šetřit. A 

pokud chceme nechat sílu informace přece jen vyniknout, je vhodné zvolit takový postup, 

aby ji žáci objevili sami. 

Jaká  doporučení  platí  pro  práci  s  postoji  referenční  skupiny?  Pracujeme-li  s  žáky,  je 

nutné,  aby nabízené postoje zastávali  jejich učitelé.  Ti slouží jako vzor a žáci od nich 

mohou přejímat ty postoje, které jsou prezentovány jako žádoucí. I proto by měl každý 

lektor ekologické výchovy s učiteli blízce spolupracovat a konzultovat s nimi plánované 

aktivity. 

Při  takovém  přípravném  rozhovoru  je  dobré  zjistit  i  to,  jaké  jsou  další  důležité 

referenční skupiny a jejich postoje. Autor například velmi ocenil informaci třídního učitele  

o tom, že část třídy dochází do lyžařského oddílu a nemůže přijít na jméno ochráncům  

přírody, kteří jim zakázali použít k zasněžování místní rybníček kvůli „nějakým žábám“.

Pokud s třídou pracujeme dlouhodobě, vyplatí se zaměřit pozornost na její neformální 

vůdce. Pokud změní postoj oni, bude mnohem snazší přesvědčit i ostatní. 

Věřím, že samotná klasifikace osmi faktorů změny postoje může být velmi užitečná všem 

pracovníkům v ekologické výchově a osvětě. Závěry praktické části diplomové práce lze 

brát jako doporučení, na které faktory se zvlášť zaměřit.
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Na celé práci bylo pro mě největším zážitkem odhalení, jak banální a málo překvapivé 

jsou faktory změny postoje, ale jak obtížné je se k nim dostat, plně si je uvědomit. Pokud 

tato práce někomu pomůže tuto cestu urychlit, pak splnila svůj účel.
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Příloha: 

Přepisy rozhovorů

1. P. Š., Sdružení Tereza, Praha

1. Popište, prosím, náplň své práce, obvyklá témata a cílové skupiny.

Pracuji jako vedoucí programu Ekoškola, je to dlouhodobý vzdělávací program pro školy. 
Témata  která  řešíme,  jsou  jednak  obecně  vzdělávací,  poté  všeobecně  environmentální 
výchova,  a  konkrétně  v Ekoškole  –  odpady,  voda,  energie,  prostředí,  biodiverzita  a 
klimatické změny.

Naším klientem jsou základní a střední školy (nyní začínáme i s mateřskými), konkrétně 
především žáci, učitelé a poté i ředitelé a další zaměstnanci škol.

2. Má vaše organizace zformulovanou vlastní strategii, jak působit na změnu postojů? 
Můžete uvést příklady?

Tato problematika pro nás není nová, nicméně myslím, že se jí nezabýváme úplně cíleně. 
Diskutujeme o ní spíše v širším rámci environmentální výchovy a jejích cílů a snažíme se 
používat  strategie,  které  nám  pomáhají  dosahovat  cílů  environmentální  výchovy 
(především proenvironmentálního nebo tzv. environmentálně odpovědného jednání), práce 
s postoji tam také patří. Co se týče konkrétní strategie – v Ekoškole pracujeme s postoji 
jednak na úrovni osobního zapojení žáků a posílení jejich osobní zodpovědnosti a vnímání 
vlastních možnosti něco změnit (žáci se starají o svou školu, mohou spolurozhodovat o 
jejím vzhledu a fungování) – pak si získávají k prostředí lepší vztah a také se mění jejich 
postoj, že mohou tyto věci ovlivnit. Změna postoje se nám prokázala i ve výzkumu.

Další  způsob,  kterým  působíme  na  změnu  postoje:  žáci  se  snaží  zjišťovat  problémy 
životního prostředí ve své škole a na vlastní oči pak vidí, kde problém vzniká, co se s ním 
dá dělat a jak k tomu mohou přispět (postupují od analýzy přes plán až k vyhodnocení). 
Domníváme se, že tento postup působí na změnu postoje především z toho důvodu, že 
konkrétní  problémy  jsou  jim  bližší,  dovedou  lépe rozpoznat  jejich  význam  a  umí  si 
představit jejich řešení. Získávají pak postoj, že věci změnit lze a není to vždy tak složité,  
jak to na první pohled vypadá.

Kromě toho pracujeme i s emocionální stránkou ve smyslu toho, že žáci pracují v týmu, 
kde často vznikají kamarádské vztahy, získávají tam pocit osobní důležitosti, učitel s nimi 
jedná s respektem a to vše, jak se domníváme, ovlivňuje jejich osobní pohodu a může mít 
příznivý vliv i na ovlivňování postojů. 

70



3. Pokuste se,  prosím, kriticky zhodnotit  práci  vaší  organizace s  ohledem na výše 
zmíněné faktory změny postojů. 

Myslím, že hlavní problém u naší organizace je, že jsme se postoji úplně systematicky 
nezabývali. Největší nedostatky máme asi u faktorů, které se týkají osobnosti jedince, a to i 
z důvodu, že na žáky působíme zprostředkovaně přes učitele a v našich metodikách zatím 
spíše pracujeme s rozvojem dovedností. Na postoje se sice zaměřujeme taky, ale myslím, 
že méně a s menší šancí ovlivnit, jak s tím bude pracovat učitel.

Určitě je pro nás velkým tématem vzdálenost postoje od referenční osoby (určitě aktuální u 
puberťáků) a příští rok se chystáme zaměřovat na práci s Ekotýmy, takže se tam toto téma 
snad také objeví.

V poslední době se snažíme trochu spolupracovat s Janem Krajhanzlem (např. v Ekoškole), 
který má k tomuto tématu blíže a snažíme se aplikovat některé věci do programu. Např. u 
Ekoškoly nově pracujeme s tím,  jak  mají  žáci  z Ekotýmu působit  na ostatní  žáky,  aby 
změnili jejich postoje a neodradili je.

4. Které faktory změny postojů vnímáte jako nejdůležitější?

V našem případě (nejčastěji  žáci  ZŠ a SŠ) hodně pracujeme se vzdáleností  postojů od 
referenční  skupiny  –  konkrétně  s odlišností  žáků,  kteří  pracují  v tzv.  Ekotýmu a  často 
mohou mít problémy s přijetím ostatními žáky. 

Také jsou pro nás důležité faktory – jak osobní význam postoje a vzdálenost od původního, 
stejně jako osobní integrita  a znalosti  s postojem související.  Na školách není  většinou 
problém u postojů,  které  souvisí  s jednoduchým ekochováním (např.  potřebnost  třídění 
odpadů),  ale  problém  je  s těmi  složitějšími,  které  vyžadují  náročnější  změnu  (např. 
vegetariánství nebo doprava autem). Část postojů u žáků také ovlivňuje jejich věk a pocit, 
že tyto věci nemohou ovlivnit.

5. S jakými argumenty proti změně postojů se obvykle setkáváte?

• dělají to všichni, já na tom nic nezměním

• různé logické argumenty, proč to není třeba

• přílišná náročnost (např. i finanční), pokud by daný postoj chtěli aplikovat do jednání

• neznalost dané věci – tj. vůbec nevědí, že by „měli“ takový postoj zastávat

• osobní obrana (např. u vegetariánství) – projevuje se různě, např. poukazováním na to, 
že  to  nejde,  není  to  hlavní  problém,  stejně  nosíme  kožené  boty,  zvířata  by  jinak 
umřela... apod.
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2. D. N., Čmelák – Společnost přátel přírody, Liberec

1. Popište, prosím, náplň své práce, obvyklá témata a cílové skupiny.

Koordinace výukových projektů a manažer velkého tříletého projektu o krajině. Zabýváme 
se s dětmi od MŠ po VŠ tématy domácí ekologie, ochrana přírody, krajinářská témata.

2. Má vaše organizace zformulovanou vlastní strategii, jak působit na změnu postojů? 
Můžete uvést příklady?

Změna postojů  není  nová,  jsme zvyklí  se  v rámci  DOVu v průřezovém rématu  RVP – 
Environmentální  výchovy vždy podívat,  zda se naše programy mohou dotknout,  a  jak, 
postojů  klientů.  Strategie:  pracujeme  s DOVy,  metodami  kritického  myšlení  –  např. 
programy stavíme dle EUR apod.

Nevnucovat, nabízet. Používáme krom DOVů, kritického myšlení, zážitkové pedagogiky i 
to, že každý v týmu se snaží jít příkladem a sám má v hlavě srovnáno, proč co dělá. Hodně 
funguje  nejen  na  žáky,  studenty,  ale  i  jejich  rodiče  jednoduchá  platná  poučka,  co  je 
ekologické,  bývá  i  ekonomické.  Pokud  se  tento  aspekt  jednání  např.  v rámci  domácí 
ekologie dobře vysvětlí a s klienty natrénuje, tak docela slušně funguje.

3. Pokuste se,  prosím, kriticky zhodnotit  práci  vaší  organizace s  ohledem na výše 
zmíněné faktory změny postojů. 

Nepřísluší mi vytýkat své organizaci chyby. Pokud jsme si některých vědomi, probíráme je 
v týmu. Chyby, kterých jsme si vědomi, jsou většinou ty, které se dají odstranit až dlouhou 
dobou práce na jejich změně.

4. Které faktory změny postojů vnímáte jako nejdůležitější?

Za nejdůležitější považuji změny uvažování klientů, že se dokáží na jednu věc podívat i 
z jiného úhlu, který před tím neznali či nechtěli vidět. Jsem i ze své praxe přesvědčena, že 
to, co třeba odmítají dělat teď (např. z důvodu puberty, aby se „nesnížili“ před vrstevníky, 
rodinou), mohou za pár let dělat úplně samozřejmě, protože už vědí jak na to, ví kde hledat 
informace a pomoc, jen k tomu potřebovali dozrát. A i když to třeba nedělají, to, že se na to 
dokáží  podívat  z jiné  stránky  a  nezatracovat  lidi,  kteří  se  některým  „kontroverzním“ 
tématům věnují, i to je podle mě důležitá změna.

5. S jakými argumenty proti změně postojů se obvykle setkáváte?

Neznalost, pohodlnost... „Proč?“ „Co mi to přinese?“ Jak není vidina trvalého benefitu, je 
těžké  něco změnit.  Rozhodně daný „nový“ postoj  nesmí  „ohrožovat“  jejich  současnou 
sebeintegritu.
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I. P., Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Sever Litoměřice

1. Popište, prosím, náplň své práce, obvyklá témata a cílové skupiny.

Základním  a  středním  školám  nabízíme  krátkodobé  a  vícedenní  pobytové  výukové 
programy. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízíme každoročně kurzy, 
semináře,  konzultace,  konference,  stáže,  učební  pomůcky  a  literaturu.  Zajišťujeme 
vzdělávání  i  pro  další  skupiny dospělých,  jako jsou např.  zaměstnanci  státní  správy a 
samosprávy,  zemědělci,  drobní  podnikatelé,  pracovníci  nevládních organizací.  Pro další 
skupiny a pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, osvětové a kulturní akce. Rovněž 
nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení 
problémů životního prostředí.

Pracoviště  v Litoměřicích  nejintenzivněji  pracuje  se  žáky  předškolního  a  školního 
vzdělávání.

2. Má vaše organizace zformulovanou vlastní strategii, jak působit na změnu postojů? 
Můžete uvést příklady?

Ano, máme. Pokud lze brát jako propracovanou strategii formy a způsoby práce, kterými 
se daný problém, dané téma, předává cílové skupině. A to, že se snažíme naši práci stále 
zdokonalovat.  Tomu odpovídá  i  plnění  všech kritérií  pro udělení  certifikace  organizací 
působících v EVVO. (viz třetí odpověď) 

Myslím,  že  velký  vliv  na  to  má  i  intuice,  vlastní  postoje  lektora,  vlastní   hodnotová 
orientace, vzdělání, zkušeností. Jít sám příkladem svým chováním, svými postoji…

Vzhledem k mé nejhojnější zkušenosti se žáky předškolního a školního věku  myslím, že je 
účinná strategie „poznej, abys pochopil“.  A to vlastním prožitkem, poznáním, společným 
řešením situace…

3. Pokuste se,  prosím, kriticky zhodnotit  práci  vaší  organizace s  ohledem na výše 
zmíněné faktory změny postojů. 

Existuje certifikace organizací zabývající se EVVO, kde se posuzuje a hodnotí:

- Přínos programů pro cílovou skupinu,

- metodika programu,

- práce s informacemi,

- bezpečnost a odpovědnost,

- vyhodnocování spokojenosti cílové skupiny,
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- podpora rozvoje programových pracovníků. 

Naše organizace certifikací prochází, proto musí mít splněna veškerá výše uvedená kriteria. 

Ideální kombinace je práce se školními dětmi a spolupráce s pedagogem té školy, který ví, 
co  je  ekologická  výchova  a  v pedagogické  praxi  ji  i  používá.  Dochází  tak  k 
„intenzivnějšímu“ působení  na cílovou skupinu  – žáky.  A k této spolupráci   na Severu 
dochází. 

Ekologická výchova prostřednictvím programů patří k stálému působení na cílové skupiny, 
které  není  „pod  tlakem“.  Snad  to  bude  správně  pochopeno  :).   Určitě  jiná  je  práce 
organizací řešící  velké aktuální  kauzy (viz Děti  Země).   Zde je nutné respektovat vliv 
faktorů  ovlivňující  změny  postojů,  více  s tímto  pracovat.  Docílit  tak  změny  postojů 
skupiny.

4. Které faktory změny postojů vnímáte jako nejdůležitější?

S odvoláním na předchozí odpověď mi proto přijde jako jeden z důležitých faktorů Míra 
znalostí o objektu. To patří mezi faktory, které se dají pozitivně ovlivnit systematickým a 
dlouhodobým působením a tím dosáhnout příznivého výsledku (změny postojů). Na straně 
druhé  mi  faktor Aktuální  situace,  stav  psychiky  jedince  přijde  jako  faktor  těžko 
překonatelný.  Vnímám  to  jako  věc,  která  významně  ovlivňuje  postoje  jedinců.  Věc 
neměnnou. 

5. S jakými argumenty proti změně postojů se obvykle setkáváte?

Obecně lze konstatovat, že těžko posuzovat změnu postojů u skupiny žáků, které jste měli 
na programu dvakrát do roka. Hodně ovlivňuje samotné přijímání tématu programu faktor 
Aktuální situace, stav psychiky jedince – vyzrálost jedinců, celé skupiny, práce pedagoga 
se skupinou (k tématu). 

- Zlepší mi to ekonomickou situaci?

- Co z toho budu mít já?

- Neomezí mi to dosavadní život?
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P. N., Hnutí DUHA, Brno

1. Popište, prosím, náplň své práce, obvyklá témata a cílové skupiny.

Pracuji v Hnutí DUHA, v programu Odpady. Pouze menší část mé práce se týká diskusí a 
kontaktem s klienty. Z toho se nejčastěji potkávám s účastníky veřejných besed na různá 
odpadová  témata  nebo  s návštěvníky  našich  informačních  stánků.   V menší  míře  také 
jednám s pracovníky městských nebo obecních úřadů.

2. Má vaše organizace zformulovanou vlastní strategii, jak působit na změnu postojů? 
Můžete uvést příklady?

Práce  programu  Odpady  v Hnutí  DUHA  povětšinou  zaměřena  legislativně.  Tedy  se 
nejedná o typické rozhovory a diskuse, ve kterých chceme ostatní přesvědčit o správnosti 
našich  (či  nesprávnosti  jejich)  postojů.  Je  to  spíše  politická  debata,  snaha  nalézt 
kompromis. I z tohoto důvodu nemáme žádnou propracovanou strategii ke změně postojů.

Při svých kontaktech s veřejností nepoužívám žádnou sofistikovanou strategii.  Pouze se 
snažím dodržovat několik základních způsobů komunikace (vyslechnout názor, respektovat 
jiný než vlastní názor, nevnucovat svoje postoje, najít společné téma nebo problém a tam 
začít diskusi apod.).

Jednání  s úředníky  městských  úřadů  bývají  specifická  tím,  že  je  dopředu  dané  téma 
schůzky a tyto mé schůzky bývaly často se „spřátelenými“ osobami. Tedy než ke změně 
postojů se snažím při schůzce pomoci s praktickou realizací určitého záměru. Při těchto 
jednáních  je  nejúčinnější  strategií  nabídnout  příklad  dobré  praxe  z jiného  místa.  To je 
argument typu: „Ve městě XY řešili situaci podobnou té vaší takto a takto…“. 

3. Pokuste se,  prosím, kriticky zhodnotit  práci  vaší  organizace s  ohledem na výše 
zmíněné faktory změny postojů. 

Vzhledem k tomu,  že  Hnutí  DUHA pracuje  na  systémové  změně,  tedy  na  legislativní 
úrovni, netroufám si způsob práce organizace z tohoto pohledu analyzovat. 

4. Které faktory změny postojů vnímáte jako nejdůležitější?

Nazval bych to faktor alternativy. V oblasti nakládání s komunálními odpady je propojení 
obecních úřadů a občanů velice silné. Jedinec může svou snahou o nižší produkci odpadů 
(kolik toho vyhazuji do popelnice) nebo lepší třídění (kolik z mého odpadu vytřídím do 
kontejnerů na tříděný odpad) konat mnoho, ale často zůstává osamocen. Je to totiž obecní 
úřad,   kdo rozhoduje o způsobech nakládání  s odpady v obci  –  které  druhy odpadů se 
budou  třídit,  kde  a  kolik  bude  kontejnerů,  jaká  je  výše  plateb  za  odpady,  co  dělat 
s bioodpadem apod. K širší změně postojů občanů je proto důležitá osvícenost úředníků a 
politiků na obecních úřadech. A těm často argumentuji důležitostí poskytnout alternativu. 

Pokud chce obec dosáhnout  zlepšení  odpadové situace,  je  důležité  nabídnout  občanům 
alternativu. Např. pokud  nechceme, aby bioodpad končil v popelnicích, kam jej mají tedy 
občané odkládat?  Nechceme jim nabídnout  nějaké  možnosti  svozu bioodpadu? Byl  by 
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mezi  občany  zájem  o  pronájem  či  zvýhodněnou  koupi  kompostéru  pro  vlastní 
kompostování? Nebylo by vhodné zvážit i  finanční odměnu pro ty, kteří poctivě třídí a 
bioodpad kompostují na zahradě? 

Tento faktor alternativy je důležitý,  ale samozřejmě ne jediný ani v uvedeném případě. 
Alternativou jsou totiž již kontejnery na tříděný odpad hned vedle popelnic, jak je zvykem 
u některých panelových domů. I přes tuto alternativu totiž řada lidí tříděný odpad vyhazuje 
do popelnic.

A to  mě  vede  k dalšímu důležitému faktoru  –  otázka  finanční  motivace.  Tedy aby  se 
ekologické  chování  i  vyplatilo.  Tento  přístup  nelze  samozřejmě  aplikovat  ve  všech 
situacích,  ale  v mém  odpadovém  příkladu  ano.  Méně  odpadů  končících  v popelnicích 
znamená nižší platby za odvoz odpadu pro obecní kasu. A tuto motivaci lze převést na 
občany – třídíš, tedy budeš platit méně. 

Shrnuli-to,  pro změnu názorů je důležité ukázat,  že změna chování (návyků) je možná 
(takto funguje jinde), nabídnout alternativu která je přístupná a jednoduchá. Případně ještě 
finančně znevýhodnit neekologické chování. 

Znovu opakuji, že výše popsané lze aplikovat na mnou uvedený odpadový příklad

5. S jakými argumenty proti změně postojů se obvykle setkáváte?

Pravděpodobně to je: „to nejde“. Proto je důležité ukazovat praktické příklady ukazující, že 
ekologické chování je možné. 

V kontaktech s veřejností je potom častý argument jisté lenosti, i když samozřejmě ne takto 
přesně  pojmenovaný.  Je  prostě  jednodušší  používat  jednorázové  pleny  než  látkové;  je 
příjemnější jet na výlet autem než vlakem atd. 
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