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Obecně k tématu a vymezení cíle práce 

V předkládané bakalářské práci jsme na 57 stranách včetně příloh svědky zajímavého přístupu a 

pokusu pojmout produkci a následné třídění odpadů jako kulturní jev, konkrétně jev kulturní 

adaptace. Je vidět, jak je autor do tématu osobně zainteresován a zajímá jej. Hlavní cíl je definován 

přesto velmi široce a zasluhoval by upřesnit: Cílem této práce je pomocí kulturologického přístupu 

popsat postoje a chování respondentů v oblasti environmentálních otázek. Zjistit míru sociálních vlivů 

na jejich posun, který by byl prospěšný pro životní prostředí a vedl k možné kulturní změně. Naštěstí 

v empirické části od str. 38 dále, již autor ví proč a jak a koho se ptát, včetně hypotéz.  

Většina prací na environmentální témata trpí přílišnou generalizací, ani zde se tomu autor nevyhnul - 

společnost si uvědomuje, lidé jsou přesvědčeni apod. To, co platí pro nám známou část Evropy 

nemusí a také většinou neplatí pro jiné země, mám na mysli Čínu, Indii a Brazílii a jejich třídění 

odpadů například. 

Metodologický rámec a použité metody 

Práce je dobře logicky členěna, včetně vtipných fotografických příloh. Ačkoliv má teoretická 

konceptuální část pouhých cca 35 stran, jde o dobře zpracovaný a logický text. Není tak jednoduché 

propojit pro environmentalisty notoricky známé věci jako je Sustainable development, Rio, Gaia, Al 

Gore, Biosféra II s kulturní ekologií, psychologií a nakonec vše logicky uzavřít demografickými 

charakteristikami ovlivňujícími pro-environmentální postoje. Autor správně rozlišuje postoje a 

chování a chtěl bych ocenit jeho vlastní tvůrčí využití environmentální sociologie, konkrétně 

paradigmatu NEP a HEP z konstrukce NEP - HEP empirického dotazníku W. Dunlopa. To se běžně v 

bakalářských pracích nevyskytuje. Přehledná a dobře zažitá je také část a odpadech (až na hroznou 

kvalitu přejatých obrázků a grafů). 

K vymezení město versus venkov existuje velké množství přístupů, nepovolanějším autorem je zřejmě 

Radim Perlín. Dochází nakonec ke kvalitativním kritériím jako těm rozhodujícím. To, jak popisuje 

venkov Kubátová, o níž se autor opírá, je idealizovaný obrázek ruralismu. Televize,  konzumní způsob 

života je často společný fenomén, jen se odehrává v jiném geografickém prostředí. Proto se 

přimlouvám za vymezení ve smyslu znaky rurální versus urbánní kultury. Ty dnes nejsou nutně 

spojeny s místem svého vzniku. Ostatně samy hypotézy práce  (str.38) tomuto pojetí zcela odpovídají. 

Kritické připomínky a poznámky 

 V samotném anglickém názvu práce by rozhodně bylo lepší použít  „towards environmental 

consciousness“, jak vyplývá ze zaměření práce. 

 



 

 Sustainable development je už zaběhlý termín – překládaný jako udržitelný rozvoj, nikoli 

udržitelnost, ta je sustainability. Nerozumím větě na str. 10: Hlavní příčiny těchto problémů 

jsou opět nepřímým dílem nebiologické složky planety. Překlep na str. 11, v kap 2.4., správně 

je sustainable.  

 K citaci literatury: v textu se uvádí např. Vávra. 2012, Leitmanová, 2012, pokud jde však o dílo 

s více autory je třeba je uvádět např. jako Vávra et al., 2012.  

 Přimlouval bych se vzhledem k možnostem autora a počtu respondentů za označení 

"průzkum" nikoli "výzkum". Lépe „sebraných“ dat namísto „změřených“ dat (na str. 44).  

Otázky 

 Jak se jmenuje plán na udržitelnost z Ria 1992? (str. 11).  

 Pouze věk respondentů byl kvótou? (str. 39).   

 Mohl by autor upřesnit rozdělení na trendy versus změna chování? (viz moje poznámky 

v části výsledky).  

Výsledky práce 

Oceňuji na bakalářskou práci vysoký počet respondentů - n=122 - sesbíraný pomocí rozhovorů. Dále, 

jak již jsem zmínil, promyšlenou konstrukci dotazníku.  Rozdělení město x venkov je extrémní a pro 

účely práce vhodné. Jde o zajímavé rozdělení na změny životního stylu na straně jedné a na trendy na 

straně druhé. (str. 41-42).  Přesto se domnívám, že jde o rozdělení více či méně umělé, nebo 

nepřesvědčivě  operacializované, o konstrukci, která nakonec neprokázala svou validitu, viz sám 

autor na str. 49. Přesto tento pokus považuji za dobrou snahu o využití NEP -HEP nástroje. 

Interpretace statistického zpracování dat je jasná a přehledná a autor jí, i díky konzultantovi Dr. 

Vávrovi, porozuměl. Za nejdůležitější závěr považuji silnou korelaci k hypotéze 3, bez ohledu, zda jde 

o změny chování nebo trendy - jde o prokazatelný indikátor nabalující na sebe NEP postoje. Možnosti 

jeho využití autor v závěru dobře zdůvodňuje, ačkoli jak sám ví, z hlediska celkové produkce odpadů 

jde o zanedbatelný efekt. 

Práce je psána kultivovaným a srozumitelným jazykem, v přehledu literatury jsou všechny základní 

práce, týkající se tématu včetně anglicky psaných zdrojů, které v češtině neexistují pro problematiku 

NEP – HEP například, a s kterými se autor dobře seznámil.  

Závěr: Bakalářská práce Martina Gregora naplnila konceptuálně i empiricky cíl práce, autor použil 

adekvátní metody komparace a studia literatury a sociologických metod včetně modifikace 

dotazníkového nástroje environmentální sociologie. Práce splňuje požadavky kladené na tento typ 

prací a doporučuji ji rád k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně, které bude záviset na 

samotném průběhu obhajoby a schopnosti autora odpovědět na otázky oponentů. 
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