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Téma práce

Otázka  ochrany  životního  prostředí  nabývá  na  čím  dál  tím  větším  významu.  S  pokračujícím 

využíváním přírodních zdrojů a rozšiřováním dopadů lidské činnosti na okolní prostředí si lidstvo 

začíná  uvědomovat,  že  je  potřeba  toto  prostředí  chránit.  Právo  na  příznivé  životní  prostředí  je 

dokonce součástí Listiny základních práv a svobod, kterou do své ústavy přijala i Česká republika. 

Jak uvádí Frank, Hironaka a Schofer (2000), nutnost ochrany životního prostředí se již od 50. let 

minulého století postupně dostává i do povědomí obyvatelstva vyspělých západních zemí. Dokládá 

to  rozvoj  neziskových  ekologických  organizací,  stejně  jako  nárůst  počtu  státy  financovaných 

projektů na ochranu životního prostředí (Frank, Hironaka & Schofer, 2000). Od sedmdesátých let 

20. století se ve Spojených státech Amerických objevují neziskové organizace, které si kladou za cíl 

rozšířit právě zájem o ekologické problémy a jejich řešení. Tyto organizace přetrvávají až do dnes 

(Dunlap & Mertig, 1991). To zároveň vzbudilo zvědavost výzkumníků, kteří začali zkoumat postoje 

jednotlivců, pro které se vžil termín zájem o životní prostředí (Van Liere & Dunlap, 1980).  Právě 

tyto postoje jsou nesmírně důležité, neboť v zemích s demokratickým režimem právě na nich závisí, 

zda budou do příslušných úřadů zvoleni zástupci, kteří se budou otázce životního prostředí věnovat, 

zda  získají  podporu  lokální  projekty na  ochranu  biodiversity  nebo zda  budou  jednotlivci  sami 

podnikat akce na ochranu přírody.

V této  práci  se  budeme  zabývat  souvislostí  zájmu o  životní  prostředí  a  socio-demografickými 

ukazateli, hlavně pak socio-demografickou proměnnou finančního příjmu. Vztah mezi zájmem o 

životní prostředí a socio-demografickými ukazateli společenské třídy, mezi které finanční příjem 

patří  (Fransson & Gärling,  1999),  nám může pomoci  v  praxi  například lépe  zaměřit  plánování 

kampaní  na  podporu  environmentální  tématiky.  Pokud  budeme  znát  alespoň  částečně  principy, 

kterými se zájem o životní prostředí řídí, usnadní nám to směřování těchto kampaní na ty správné 

jednotlivce. Věříme, že práce přinese užitek i při dalším teoretickém zkoumání daného tématu.

O finančním příjmu zde tedy uvažujeme jako o indikátoru společenské třídy jednotlivce (Fransson 

& Gärling,  1999).  Vztah  mezi  společenskou třídou a  zájmem o životní  prostředí  již  zkoumalo 

mnoho vědců před námi (viz Van Liere & Dunlap, 1980), některé z nich uvedeme níže. Přesto jsme 

ale nezjistili práce, které by pro Českou republiku toto téma soustavně zpracovávali a využili k 

tomu nejnovější  dostupná data.   Proto,  i  když v omezené míře vymezené rozsahem bakalářské 

práce, jsme se rozhodli toto téma zpracovat. V práci budeme hledat vztah mezí finančním příjmem 

jednotlivce a  mírou vnímání  dvou faktorů zájmu o životní  prostředí:  uvědomování  si  existence 
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hrozeb  pro  životní  prostředí  a  vnímání  akutnosti  vlastního  zapojení  se  do  ochrany  životního 

prostředí (Stern, 2000).

Zájem o životní prostředí a jeho měření

Co tím vlastně máme na mysli, když použijeme pojem zájem o životní prostředí? Problém spočívá v 

tom,  že  tento  pojem  a  jeho  odvozeniny  (environmentalismus,  ekologické  zaměření  atd.)  není 

původní vědecký pojem, ale termín, který vznikl v politickém diskursu (Bamberg, 2003). Lidé jej 

užívají  v  nejrůznějších  kontextech  a  pro  širokou  škálu  postojů,  názorů,  aktivit  a  činností.  Pro 

někoho může být zájmem o životní prostředí čtení ekologicky zaměřených periodik, pro jiného je to 

členství v ekologickém hnutí nebo účast na demonstraci proti otevření nové chemičky. Současná 

literatura odlišuje environmentální postoje, environmentální úmysly a environmentálně příznačné 

jednání (Fransson & Gärling, 1999). Zájem o životní prostředí zde chápeme jako soubor postojů a 

myšlenek, které se zaobírají stavem přírodního prostoru, ve kterém žijeme. A to nikoli z pohledu 

jeho ekonomické využitelnosti, ale z pohledu jeho ochrany, udržitelnosti jeho současného stavu a 

zachování nebo zlepšení jeho kvality nejen pro člověka. 

Bylo vytvořeno více  způsobů,  jak zájem o životní  prostředí  kategorizovat.  Dlouhodobě obecně 

užívané jsou a validitu prokázaly pouze tři (Hawcroft & Taciano, 2010): Ekologická škála (Maloney 

&  Ward,  1973),  Škála  zájmu  o  životní  prostředí  (Wiegel  &  Wiegel,  1978)  a  škála  Nového 

environmentálního paradigmatu (Dunlap & Van Liere, 1978; Dunlap et al, 2000).

Maloney a Ward (Maloney & Ward,  1973) navrhli  rozdělení  zájmu o životní  prostředí  do čtyř 

skupin:  verbální  příslib  ekologického  jednání,  skutečné  ekologické  jednání,  emocionalita  vůči 

environmentálním tématům a specifické znalosti ohledně tématiky životního prostředí. Maloney, 

Ward a Braucht (1975) poté vytvořili sérii 45 otázek, kterými měřili míru zájmu respondentů v 

každé kategorii.

V pozdějších  výzkumech je  zájem o  životní  prostředí  vnímán jako komplexní  pohled  na  svět,  

zakládající se na rozumovém chápání i citovému vnímání (Wiegel & Wiegel, 1978). Dunlap a Van 

Liere  (1978)  představili  zájem  o  životní  prostředí  jako  nový  pohled  na  svět,  tzv.  Nové 

environmentální  paradigma (NEP).  Striktně  odlišují  zájem o  životní  prostředí  a  pro-ekologické 

jednání,  které  z  tohoto  zájmu  vychází.  Více  k  teorii  Nového  environmentálního  paradigmatu 

uvádíme níže. V práci k přepracované škále Nového environmentálního paradigmatu (Dunlap et al., 

5



2000) autoři uvádějí, že objekt zájmu o životní prostředí se s odstupem času proměňuje. Zatímco v 

době původní studie (Dunlap & Van Liere, 1978) se zájem soustředil na spíše lokální problémy,  

jako je místní znečištění vzduchu a vody, strach z nedostatku zdrojů a ztráta estetické hodnoty 

krajiny,  v  posledních  desetiletích  se  zájem  o  životní  prostředí  projevuje  jako  více  globálně 

zaměřený.  Zájem  o  místní  problémy  stále  zůstává,  ale  přidává  se  k  němu  zájem  o  globální 

problémy, jako jsou ztráta ozónové vrstvy, odlesňování a změna klimatu (Dunlap et al., 2000). 

Studie ve spojených státech (Albrecht et al.,  1982; Noe & Snow, 1990; Geller & Lasley, 1985) 

prokázaly multidimenzionalitu původní škály Nového environmentálního paradigmatu. Tři dimenze 

původní  NEP škály jsou:  rovnováha přírody,  limity rozvoje  a  dominance člověka nad přírodou 

(Dunlap et al., 2000). V souvislosti s relativní globalizací objektu zájmu o životní prostředí vyvinul 

Dunlap a  další  (Dunlap et  al.,  2000)  novou rozšířenou škálu NEP,  která se  zaměřuje i  na tyto 

globálně zaměřené postoje. Navrhovaná 15 bodová škála měří následující aspekty zájmu o životní 

prostředí:  existence  limitů  růstu,  anti-antropocentrismus,  zranitelnost  rovnováhy  přírody,  anti-

exemptionalismus a  možnost  výskytu ekologických krizí.  Původní  škála  NEP se stala  jednou z 

nejčastěji  používaných  způsobů  měření  zájmu  o  životní  prostředí.  Výhoda  škály  NEP  oproti 

zbývajícím dvěma spočívá v její univerzálnosti, neměří pouze konkrétní projevy zájmu o životní 

prostředí, ale projevy nezávislé na aktuální situaci. I to vedlo k tomu, že je to nejčastěji využívaná  

škála pro měření míry zájmu o životní prostředí (Hawcroft & Taciano, 2010).

Jak již bylo uvedeno, škála NEP neměří skutečné zapojení jedince do ekologických aktivit. Tím se 

zabývá například model teorie Value-belief-norm (Stern, Dietz & Kalof, 1993; Stern, 2000). Více k 

této teorii uvedeme níže, zde bychom rádi zmínili,  že ekologicky zaměřené jednání bylo taktéž 

cílem pokusů o kategorizaci.  Uveďme například  Sternovo (2000) rozdělení  na  environmentální 

aktivismus, neaktivistické jednání ve veřejné sféře, soukromý environmentalismus a ostatní jednání, 

které má pozitivní vliv na životní prostředí. Stern (2000) rozděluje ekologicky zaměřené jednání 

také  z  dvou  perspektiv:  perspektivy  úmyslu  a  perspektivy  dopadu.  Z  perspektivy  úmyslu  je 

ekologické jednání definované úmyslem aktéra, z perspektivy dopadu je ekologické jednání takové, 

která má na životní prostředí pozitivní dopad, bez ohledu na to, s jakým úmyslem jej aktér konal 

(Stern, 2000).
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Stav výzkumu k tématu

Dosavadní teorie zabývající se zájmem o životní prostředí můžeme rozdělit do tří proudů. První z 

nich se věnuje vztahem zájmu o životní prostředí a různých socio-psychologických faktorů, jako 

jsou projevy hodnot, přesvědčení, pohledů na svět, lidové moudrosti a další (Van Liere & Dunlap, 

1980). Za druhý proud můžeme označit ten, který se zabývá vlivem socio-demografických faktorů, 

ten je pro naši práci stěžejní. Konečně třetí proud tyto dva přístupy kombinuje (Řeháková, 2001; 

Bamberg, 2003).

Socio-demografické teorie

Z důvodu závislosti na dostupnosti dat se nejvíce studií soustředí na vztah mezi zájmem o životní 

prostředí a  různými socio-demografickými ukazateli  (Van Liere & Dunlap,  1980).  Nejčastěji  se 

jedná o pohlaví, věk, příjem, vzdělání, prestiž zaměstnání, politickou orientaci a náboženství. Van 

Liere a Dunlap (1980) uvádějí pět nejčastějších hypotéz.

Hypotéza sociální třídy: zájem o životní prostředí má pozitivní vztah se sociální třídou, do které 

jedinec  spadá  a  kterou  indikují  například  povolání,  finanční  příjem a  vzdělání.  S  přibývajícím 

finančním příjmem a vzděláním přibývá i mára zájmu o životní prostředí. Tato hypotéza se zakládá 

na  Maslowově  teorii  hierarchie  potřeb,  kdy  je  zájem o  životní  prostředí  chápán  jako  luxusní 

potřeba, které se může jedinec věnovat poté, co uspokojil potřeby na nižších pozicích (Van Liere & 

Dunlap, 1980).

Maslow (Maslow, Frager & Cox, 1970) ve své teorii hierarchie potřeb prezentoval názor, že každý 

jedinec se rodí  s  kompletním souborem potřeb,  které  musí  naplňovat,  aby mohl fyziologicky i 

psychicky růst. Tyto potřeby jedince jsou hierarchizované a Maslow je rozdělil do pěti skupin, od 

nejnižší po nejvyšší. Jsou to fyziologické potřeby (jídlo, spánek, dýchání), potřeba bezpečí a jistoty, 

potřeba sounáležitosti, lásky, potřeba uznání a úcty a konečně potřeba seberealizace. První čtyři jsou 

deprivační, pokud je jedinec nenaplní, cítí napětí a deprivaci. Zároveň má jedinec tendenci se touto 

potřebou zabývat neustále, dokud není zcela uspokojena. Naopak potřeba seberealizace je ve své 

podstatě zcela nenaplnitelná.  Tato nejvyšší  skupina potřeb tvoří  podle Maslowova vrchol lidské 

činnosti. Nenaplnění potřeb v základní, první kategorii je neslučitelné s udržením se naživu. Člověk 

má podle Maslowova tendenci napřed uspokojit potřeby na nižší úrovni, než zatouží po uspokojení 

potřeb na úrovni vyšší. Například člověk, který hladoví, se bude napřed snažit uspokojit potřebu 
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jídla a až poté se bude snažit hledat přístřeší, které by naplnilo potřebu bezpečí. Nutno uvést, že tato 

hierarchizace není absolutní a platná v každém případě (Neher, 1991).

Svoji  teorii  Maslow ilustroval na vybraném malém vzorku lidí,  vizionářů,  umělců a lídrů,  kteří 

podle něj co možná nejvíce naplnili svůj lidský potenciál právě tím, že ve velké míře uspokojovali i  

své potřeby v nejvyšší skupině. Došel k závěru, že člověk může žít plný život až po té, co uspokojí 

všechny „nižší“ potřeby a osvobodí se od nich, což mu umožní věnovat se naplňování potřeb z 

vyšších skupin (Maslow, Frager & Cox, 1970). 

Maslowova teorie je velmi často uznávána, zároveň ale byla podrobena mnohé kritice. Například 

Neher (1991) se zaměřuje na všechny základní body, které jsme zmínili výše. Neher poukazuje na 

to, že Maslow nebere v potaz vliv kultury a společnosti na rozvoj potřeb, když prohlašuje, že člověk 

se již  rodí s  kompletním souborem potřeb.  To může být  pravda pro skupiny potřeb na nižších 

pozicích, jako jsou fyziologické potřeby a potřeba bezpečí, ale jak ukazuje Neher (1991), Maslow 

zcela ignoruje například potřebu dětí naučit se společný jazyk, která je zcela kulturní.

Neher  (1991)  se  dále  věnuje  hierarchičnosti  skupin  hodnot  a  jejich  pořadí.  Konstatuje,  že  ve 

společnosti  industrializovaného  západu  je  vcelku  snadné  uspokojit  dvě  základní  skupiny 

(fyziologické a potřeba bezpečí), zatímco lidé často vynakládají značné úsilí, aby naplnili potřebu 

sounáležitosti a lásky. Pro ostatní společnosti to ale zcela neplatí, jejich členové mají k sobě často 

bližší vztah, potřeby sounáležitosti nebo sebeuznání naplňují snadněji. A to i přes to, že se například 

dostávají  do  existenčních  krizí,  hladovějí  nebo  nejsou  v  bezpečí.  Nevidíme,  že  by  se  ve 

společnostech, kterým se jako celku nedaří uspokojovat dvě základní skupiny potřeb, jejich členové 

nesnažili uspokojovat vyšší potřeby. Z tohoto úhlu ohledu to vypadá, jako by Maslowova pyramida 

hodnot byla postavena opačně, deprivace základních potřeb vede k silnějšímu uspokojování potřeb 

na vyšších úrovních.  Neher také vznáší argument proti  Maslowově tvrzení,  že nejvyšší potřeba, 

potřeba sebe-realizace, vychází z uspokojení potřeb z nižších skupin, a tudíž pro rozvoj osobnosti 

dítěte je nejlepší,  pokud budou jeho nižší  potřeby uspokojovány co nejdříve,  jakmile se objeví. 

Terénní výzkum ale ukazuje, že rodiče, kteří se takto chovají, vychovávají spíše jedince, kteří jsou 

narcističtí, chybí jim sebeovládání a kompetentní dovednosti a zneužívají ostatní, tedy pravý opak 

skvělých jedinců, na kterých Maslow svou teorii ilustroval. Neher uvádí studie, podle kterých je 

určitá míra deprivace nutná pro rozvoj kreativních dovedností a pocitu vlastní kompetence. (Neher, 

1991).
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Neher  (1991)  argumentuje  i  proti  Maslowově  tvrzení,  že  nejvyšší  potřeba  sebe-realizace  se 

kvalitativně liší od předchozích čtyř v tom smyslu, že jedince motivuje k dalšímu jednání i když je 

naplněna, na rozdíl od čtyř nižších skupin, jejichž naplnění vede k tomu, že se jim dále nevěnujeme 

(například po jídle nevyhledáváme další jídlo, dokud nemáme opět hlad.) To by znamenalo, že se 

jedinec věnuje nejvyššímu jednání (ve smyslu Maslowovy teorie), i když před sebou nemá žádný 

cíl, který má potřebu naplnit. Neher uznává kvalitativní rozdíl mezi nejvyšší skupinou potřeb a těmi 

ostatními, ale připisuje jej tomu, že jedinec má větší svobodu si vybrat, jak tuto skupinu potřeb 

uspokojí. (Neher, 1991).

Morrison a jeho kolegové (Morisson, Hornback & Warner, 1972) nabídli pro vztah mezi sociální 

třídou a zájmem o životní prostředí podobné vysvětlení. Uvádějí, že příslušníci nižší, pracující třídy 

obvykle žijí  v horších podmínkách s ohledem na kvalitu životního prostředí.  V tomto prostředí 

zůstávají  –  hrají  si,  pracují,  žijí.  Naopak  pro  střední  a  vyšší  třídu  můžeme  podle  Morrisona 

prohlásit, že její příslušníci mají častěji zkušenost s příjemnějším prostředím v práci, bydlení a při 

rekreaci. Proto mají příslušníci střední a vyšší třídy tendenci toto prostředí více chránit a mít zájem 

o jeho kvality. Morrison navrhuje pojem relativní deprivace, naplnění potřeby příjemného prostředí 

má pro střední a vyšší třídu větší váhu než pro nižší pracující třídu. (Morisson, Hornback & Warner, 

1972).

Proti  hypotéze sociální  třídy se staví  například Buttel  a  Flinn (1978),  kteří  kritizují,  že  většina 

výzkumů, postulující vztah sociální třídy a zájmu o životní prostředí, probíhala na členech různých 

environmentálních hnutí ve Spojených státech, nikoli na široké veřejnosti. A jak uvádí autoři, je 

známé,  že členy různých společností  ve Spojených státech v době napsání  práce byli  převážně 

běloši ze střední třídy, kteří mají zajištěný alespoň průměrný příjem (Buttel & Flinn, 1978). Dále se 

také Buttel a Flinn pozastavují nad tím, že právě horší stav okolního prostředí, ve kterém žijí, by 

měl vést členy nižší pracující třídy k větší tendenci toto prostředí zlepšit. Autoři také poukazují na 

to,  že  nejtěsnější  vztah  je  obvykle  pozorovaný  mezi  zájmem o  životní  prostředí  a  vzděláním, 

zatímco vztah s příjmem nebo s prestiží povolání není vždy statisticky významný. Zde je potřeba 

zmínit další dva socio-demografické ukazatele, které jsou s předchozími třemi úzce provázané – věk 

a velikost města, na kterých má spíše zájem o životní prostředí záviset. Buttel a Flinn zastávají 

názor, že vyšší míra vzdělání respondentů s větším zájmem o životní prostředí souvisí s tím, že tito 

respondenti jsou zároveň mladší a žijící ve větších městech.

Hypotézy,  pojednávající  o  vztahu sociální  třídy,  případně finančního příjmu,  a  zájmu o  životní 
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prostředí  nebyly  zatím  ani  spolehlivě  potvrzeny  ani  zcela  vyvráceny.  Během  desítek  let 

probíhajících výzkumů na toto téma mnoho prací potvrdilo hypotézu, například (Shen & Saijo, 

2008;  Řeháková,  2001;  Clark,  Kotchen  &  Moore,  2003;  Howell  &  Laska,  1992  a  Arcury  & 

Christianson, 1990), stejně jako jako ji mnoho z nich vyvrátilo, nebo alespoň nepotvrdilo (Adeola, 

1994;  Klineberg,  McKeever  &  Rothenbach  1998).  Samdahl  a  Robertson  (1989)  zjistili  vztah 

finančního příjmu a zájmu o životní prostředí  v opačném smyslu, než jej předpokládá hypotéza 

sociální  třídy,  tedy že  se  zvyšujícím se  finančním příjmem se  snižovala  míra  zájmu o  životní 

prostředí.

Shen a Saijo (2008) ve své práci přezkoumávali vztah socio-demografických ukazatelů a zájmu o 

životní prostředí na náhodném vzorku 1200 obyvatel Šanghaje v Číně. Zpracováním získaných dat 

mimo jiné zjistili, že alespoň pro jejich data existuje skutečně vztah mezi mírou zájmu o životní 

prostředí a socio-demografickými proměnnými finančního příjmu domácnosti a vzděláním (Shen & 

Saijo, 2008), což jsou, jak jsme uvedli výše, indikátory společenské třídy (Van Liere & Dunlap,  

1980) a tento vztah byl v obou případech takový, jak jej předpovídá hypotéza sociální třídy, tedy s 

přibývajícím finančním příjmem domácnosti i s přibývajícím vzděláním se zvyšuje míra zájmu o 

životní prostředí (Shen & Saijo, 2008).

Řeháková  (2001)  pro  svůj  výzkum využila  data  z  výzkumů ISSP (International  Social  Survey 

Programme)  pro  Českou  republiku  z  let  1993  a  2000,  které  byly  přímo  zaměřené  na 

environmentalistická témata. Řeháková (2001) nalezla analýzou dat z roku 2000 vztah mezi mírou 

vzdělání (kategorizovaného podle toho, zda respondent dosáhl maturity nebo nikoli) a mírou zájmu 

o  životní  prostředí,  přičemž  podle  zjištění  Řehákové  měli  respondenti,  kteří  dosáhli  alespoň 

vzdělání s maturitou , tendenci vykazovat větší míru zájmu o životní prostředí (Řeháková, 2001). 

Vzdělání,  jak  uvádí  Van  Liere  a  Dunlap  (1980)  je  jedním ze  socio-demografických  ukazatelů 

společenské třídy.

Arcury a Christianson (1990) zjistili na datech z amerického státu Kentucky z let 1984 a 1988 dvě 

zajímavá  zjištění.  Za  prvé,  což  je  pro  naši  práci  důležité,  nalezli  zde  stabilní  souvislost  mezi 

finančním příjmem a zájmem o životní prostředí v tom smyslu, že respondenti s vyšším finančním 

příjmem vykazovali  vyšší  míru zájmu o životní  prostředí.  Za druhé zjistili,  že  zájem o životní 

prostředí má vztah také s objektivními podmínkami. Respondenti, kteří se museli potýkat se suchem 

v Kentucky v roce 1988, vykazovaly statisticky významně vyšší míru zájmu o životní prostředí. 

(Arcury & Christianson, 1990).
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Hypotéza věku: Mladší lidé mají tendenci vykazovat větší míru zájmu o životní prostředí než starší, 

věk má negativní vztah se zájmem o životní prostředí (Van Liere & Dunlap, 1980). Van Liere a 

Dunlap  (1980)  tento  vztah  vysvětlují  tím,  že  mladší  lidé  nejsou  ještě  natolik  zapojeni  do 

společensko ekonomického řádu a  vazeb své společnosti.  Ekologicky zaměřené aktivity mohou 

právě  tento  řád  z  pohledu  členů  společnosti  narušovat  a  vyžadovat  změnu  jednání  v  rámci 

společenských i ekonomických vazeb, či změnu uznávaných hodnot (Grasmick, 1977). S tím mají 

mladší lidé relativně menší potíže než starší, a tudíž budou mladší lidé spíše podporovat akce na 

ochranu životního prostředí, budou přístupnější ke změnám a i se více zajímat o životní prostředí 

(Van  Liere  &  Dunlap,  1980).  Tuto  hypotézu  potvrzují  například  Van  Liere  a  Dunlap  (1981), 

Samdahl a Robertson (1989), Řeháková (2001) a Howell a Laska (1992). Jak uvádí Fransson a 

Gärling (1999), z posledních výzkumů vyplývá, že se rozdíl v zájmu o životní prostředí ve vztahu k 

věku postupně snižuje od 80. let minulého století. Rozdíl mezi mladšími a staršími respondenty v 

míře zájmu o životní prostředí je v pozdějších výzkumech méně patrný (Howell & Laska, 1992).  

Jedním vysvětlením může být to, že v době prvních výzkumů byli mladí lidé běžně více vystavení 

informacím o životním prostředí než starší lidé. V dnešní mediální době se ale informace o této 

tématice šíří masmédii a konzumenti informací jim jsou vystaveni téměř stejně bez ohledu na svůj 

věk (Fransson & Gärling, 1999). Shen a Saijo (2008) ve svém výzkumu provedeném na vzorku 

1200  dospělých  obyvatel  Šanghaje  zjistili  překvapivě  zcela  opačný,  pozitivní  vztah.  Z  jejich 

výzkumu je patrné,  že starší  lidé mají  spíše tendenci zajímat se o životní prostředí než mladší. 

Autoři pro to nabízejí dvě možná vysvětlení. Prvním je fakt, že současná místní starší generace 

zažila  environmentální  problémy  v  Šanghaji  v  80.  a  90.  letech  minulého  století.  Druhým 

vysvětlením může být místní specifičnost, kdy si čínští rodiče tradičně cení svých dětí více, než 

sami sebe a snaží se jim zajistit co nejlepší prostředí k životu. Tento fakt byl, jak uvádí Shen a Saijo  

ještě posílen politikou jednoho dítěte, přijatou v Číně v roce 1979.

Rezidenční  hypotéza:  Obyvatelé  měst  mají  tendenci  mít  větší  zájem  o  životní  prostředí  než 

obyvatelé venkova (Van Liere & Dunlap,  1980).  Van Liere a Dunlap (1980) uvádějí  tři  možná 

vysvětlení.  Prvním  z  nich  je,  že  obyvatelé  měst  jsou  častěji  vystaveni  objektivně  horším 

podmínkám prostředí, jako je znečištění vzduchu a vody a další. Podle této teorie je místo bydliště 

indikátorem  stavu  místního  životního  prostředí  a  právě  vystavení  horším  podmínkám  vede  k 

většímu zájmu o životní prostředí.  Druhým možným vysvětlením je utilitární vztah k okolnímu 

prostředí lidí,  kteří  žijí  na venkově.  Obyvatelé vesnic vstupují  do vztahu s okolním prostředím 

každodenně  při  svých  ekonomických  aktivitách,  okolní  prostředí  proto  vidí  spíše  jako  zdroje, 
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například v zemědělství, těžbě, zpracování dřeva atd. Zaměstnání lidí na venkově jsou spíše vůči 

prostředí exploatační oproti zaměstnáním lidí, žijících ve městě. Vysoká  lidí, žijících na venkově, 

na okolních přírodních zdrojích tudíž vede k jejich relativně menšímu zájmu o ochranu tohoto 

prostředí. Třetím nastíněným vysvětlením je to, že malá města potřebují ekonomický růst ke svému 

přežití. Obyvatelé malých měst a vesnic podle tohoto vysvětlení budou spíše upřednostňovat růst 

před ochranou životního prostředí.

Rezidenční hypotézu ve svých výzkumech potvrdili například Trembley a Dunlap (1977), Arcury a 

Christianson (1990), Howell  a Laska (1992) a Bogner a Wiseman (1997).  Naopak s hypotézou 

nesouhlasí Freudenburg (1991), který poukazuje na to, že je nutné rozdělovat obyvatele venkova 

podle toho, zda se zabývají zemědělstvím. Souhlasí s tím, že lidé jsou na venkově méně zasaženi 

následky lidské činnosti  na životní prostředí,  ve své studii  ale zjistil  statisticky významně větší 

zájem o životní prostředí u zemědělců než u ostatních členů těch samých komunit.

Hypotéza politické orientace: Rychlý rozvoj podpory ekologické tématiky ve Spojených státech v 

60.  a  70.  letech  minulého  století  napříč  politickým spektrem vedl  některé  vědce  k  názoru,  že 

environmentalismus a zájem o životní prostředí je autonomní na politické orientaci (Ogden, 1971; 

Paehlke, 1989). Pozdější práce ale ukázaly, že je zde vztah mezi politickou orientací a zájmem o 

životní prostředí (Van Liere & Dunlap, 1981; Samdahl & Robertson, 1989; Howell & Laska, 1992).  

Levicově a liberálně orientovaní jedinci vykazují větší míru zájmu o životní prostředí než pravicově 

a  konzervativně  orientovaní.  Dunlap  (1975)  vysvětluje  tento  vztah  na  třech  bodech.  Za  prvé, 

ekologicky  zaměřené  zákony  a  nařízení  jsou  obvykle  odmítány  spíše  velkými  firmami  a 

průmyslem,  pro  které  znamenají  zvýšení  nákladů.  Za  druhé,  ekologické  reformy  rozšiřují 

zasahování státu a vlády do soukromé sféry. Za třetí, ekologický přístup často vyžaduje netradiční 

přístup. Pravicově orientovaní a konzervativní jedinci se obvykle kloní spíše na stranu byznysu, 

malého státu a omezené vlády a tradičních hodnot. Pro evropské prostředí tuto hypotézu potvrdil 

například Neumayer (2004). Analýzou dat z výzkumů ISSP 1993 a 2000 pro Českou republiku pak 

tuto hypotézu částečně potvrdila i Řeháková (2001).

Hypotéza pohlaví: Pro vztah pohlaví a zájmu o životní prostředí nepodávají Van Liere a Dunlap 

(1980) jednoznačné vysvětlení.  Dosavadní  práce  nemají  konzistentní  výsledky.  Zatímco někteří 

autoři uvádějí, že zájem o životní prostředí vykazují spíše muži (Arcury & Christianson, 1990), 

Stern ve svém výzkumu zjistil verbální zájem o životní prostředí spíše u žen (Stern, Dietz & Kalof, 

1993). Zatím ale nebyla podána žádná hypotéza, která by vztah mezi pohlavím a zájem o životní 
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prostředí jasně vysvětlovala.

Výše  uvedené  hypotézy naznačují,  že  mladí  lidé  z  vyšších  sociálních  tříd  s  vyšším finančním 

příjmem, vyšším vzděláním a liberálními politickými názory budou mít tendenci vykazovat větší 

zájem o  životní  prostředí.  Jak  ale  varují  Fransson a  Gärling  (1999),  tento  předpoklad  je  třeba 

přijímat opatrně. Výsledky výzkumů, které se zabývají socio-demografickými determinanty zájmu 

o životní prostředí obecně nedochází k jednotným závěrům a výsledky se často liší podle formulace 

otázek, zvoleném vzorku a metodologii zpracování dat (Řeháková, 2001). Zatímco jeden výzkum 

určitou hypotézu potvrdí, další ji naopak vyvrátí. Přesto nelze výše uvedené hypotézy odvrhnout 

jako bezpředmětné  pro  studium zájmu o  životní  prostředí.  V naší  práci  vycházíme  převážně z 

hypotéz ohledně vztahu různých socio-demografických ukazatelů a zájmu o životní prostředí (Van 

Liere & Dunlap, 1980). Jak ale bylo výše uvedeno, druhý proud výzkumů na téma zájem o životní 

prostředí  se  zabývá vztahem toho zájmu a  různými  socio-psychologickými faktory.  Nyní  proto 

zmíníme několik základních, široce používaných teorií z tohoto proudu.

Teorie materialismu a post-materialismu

Materialismus, tak jak jej shrnují ve své práci Kilbourne a Pickett (2008), je „...hodnotový systém, 

skrze který jedinci připisují více než jen instrumentální hodnotu věcem která získávají. Vytvářejí si 

s  objekty  konzumace  vztah,  který  formuje  jejich  identitu  a  zvyšuje  jejich  subjektivní  pocit 

blahobytu“ (Kilbourne & Pickett, 2008: strana 886). Materialismus je zde konstrukt s více aspekty, 

který ukazuje vztah jednotlivců k věcem, které vlastní. Ve své vyhrocené variantě jsou vlastnictví a 

spotřeba vnímány jako nejlepší způsob pro zajištění dobrého společenského statutu a dobrého života 

(Ger  &  Belk,  1996).  Tento  vztah  je  široce  institucionalizovaný  v  západní  společnosti  jako  na 

společenské, tak i na osobní úrovni. Kilbourne a Pickett dále uvádějí, že valorizování spotřeby a 

vlastnictví  má  v  souhrnu  negativní  vliv  na  životní  prostředí.  To  proto,  že  ačkoli  má  chování 

jednotlivce téměř nulový vliv na životní prostředí, sdílené hodnoty materialismu vedou v součtu 

chování  všech  jednotlivců,  kteří  se  snaží  dosáhnout  oceňovaného  „dobrého  života“  (viz 

Schmookler, 1991), ke zvýšené spotřebě bez ohledu na její ekologické následky. Vzhledem k tomu, 

že je materialismus přítomen v institucích západní společnosti, jsou její členové neustále vedeni k 

pokračování v konzumním chování a argumenty, které vybízejí ke snížení spotřeby a ekologicky 

příznivějšímu  chování  vycházejí  naprázdno,  protože  pro  jednotlivce  je  důležitější  dosáhnout 

úspěchu uvnitř  společnosti.  Kilbourne a  Pickett  (2008) prokázali,  že  materialisticky orientovaní 

jedinci vykazují nižší relativně nižší zájem o životní prostředí a jeho ochranu.
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Zároveň se ukazuje, že materialistické hodnoty se v současné době vlivem globalizace rozšiřují i  

mimo západní společnosti (Ger & Belk, 1996), a to nejen v rozvinutých ale i v rozvojových státech.

Z  teorie  materialismu  vyšel  Inglehart  (1981)  a  představil  svou  teorii  post  materialismu.  Ta  se 

zakládá na dvou hypotézách. První hypotéza je  hypotéza nedostatku. Priority jedince vycházejí z 

toho, jak se cítí materiálně dostatečně zabezpečen, přičemž tomu, co je relativně vzácnější a čeho je 

spíše  nedostatek,  připisuje  větší  subjektivní  hodnotu.  Tato  hypotéza  je  komplementární  k 

Maslowově teorii hierarchie potřeb (Maslow, Frager & Cox, 1970). Z pohledu hypotézy nedostatku 

se současná západní společnost nachází podle Ingleharta v období, které nemá v historii obdoby, 

kdy  jsou  materiální  potřeby  většiny  jejích  členů  relativně  dobře  zabezpečeny.  Zároveň  ale 

upozorňuje, že hypotéza nedostatku se týká subjektivního vnímání nedostatku, nikoli objektivních 

materiálních  podmínek.  Proto  uvádí  druhou  hypotézu,  hypotézu  socializace:  vlivem socializace 

jedince,  která  probíhá  hlavně  v  dětství  a  před  dovršením dospělosti,  se  vnímání  dostatečného 

materiálního zabezpečení a s ním spojená změna hodnot neprojeví ihned, ale až po určitém čase a to 

proto, že jedinci mají tendenci osvojovat si hodnoty převážně v dětství a tyto hodnoty si podržet 

nezávisle  na  okolních  objektivních  podmínkách.  Zároveň  i  když  jedinci  vyrůstají  v  období 

relativního materiálního dostatku, trvá to několik desetiletí, než se dostane tato generace k moci,  

která jí umožní ovlivňovat celou společnost. (Inglehart, 1981).

Na základě těchto dvou hypotéz postuluje Inglehart (1981) svoji post-materialistickou teorii. Podle 

této teorie vede relativně snadné uspokojování materiálních potřeb v době socializace jedince k 

tomu,  že  tento  jedinec  připisuje  uspokojování  materiálních  potřeb  a  získávání  majetku  nižší 

důležitost. Protože je pro něj ze subjektivního úhlu ohledu snadné získat materiální zabezpečení, 

nenese pro něj materiální bohatství takovou prestiž.  S přibývajícím bohatstvím společnosti  (obě 

teorie,  jak  materialistická,  tak  post-materialistická  se  zabývají  bohatstvím  a  stupněm  vývoje 

společnosti jako celku, nikoli rozdílem v bohatství a materiálním zabezpečením jedince v poměru k 

ostatním členům té samé společnosti) se tak její členové odklánějí od materialistických hodnot a 

přijímají hodnoty post-materialistické. Pro post-materialisty je výzvou spíše dosáhnout cílů, které 

nejsou spojené s vlastnictvím věcí. (Inglehart, 1981)

Zatímco materialisté upřednostňují ekonomický růst a zvyšování bohatství, které vidí jako způsob, 

jak získat lepší společenský statut a zajistit si blahobyt, post-materialisté před ekonomickým růstem 

upřednostňují jiné nemateriální statky, jako je právě kvalitní životní prostředí. Inglehart to ilustruje 
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na odporu post-materialistů k výstavbě nukleárních elektráren ve Spojených státech v 70. letech 

minulého století (Inglehart, 1981). 

Teorii  post-materialismu  potvrzuje  Inglehart  například  na  datech  z  dlouhodobého  Světového 

výzkumu hodnot (World Values Survey – WVS), a to na vlnách z let 1981, 1990 a 1991 (Inglehart, 

1995; 2000). Ukazuje, že se v západních společnostech skutečně zvyšuje procentuální zastoupení 

post-materialistů.  Zároveň se podle Ingleharta  post-materialistické hodnoty šíří  i  do zemí,  které 

právě dosáhly dostatečného materiálního zabezpečení  svých členů.  Materiální  bohatství  při  tom 

poměřuje hodnotou hrubého domácího produktu na hlavu. Kromě toho ale poukazuje i na to, že 

vyšší míra zájmu o životní prostředí vychází i z objektivně horších podmínek prostředí, kterým 

musí lidé v některých, i chudších společnostech čelit (Inglehart, 1995). Z teorie post-materialismu 

vyplývá, že zájem o životní prostředí budou vykazovat spíše lidé v bohatších společnostech než v 

chudších (Franzen, 1993).  To potvrzují  například práce Diekmana a Franzena (1999),  Franzena 

(2003) a Franzena a Meyera (2009). Ve všech třech pracích provádějí autoři analýzu dat z výzkumů 

ISSP z let 1993 (Diekman & Franzen, 1999) a z let 1993 a 2000 (Franzen, 2003; Franzen & Meyer,  

2009). Franzen (2003) doplňuje Ingleharta (1995) a uvádí, že lidé z bohatších společností s post-

materialistickými hodnotami vykazují zvýšený zájem o globální ekologické problémy, zatímco lidé 

z chudších společností, potýkající se s objektivními environmentálními problémy vykazují zvýšený 

zájem spíše o lokální ekologická témata. Vztah post-materialismu a míry zájmu o životní prostředí 

v některých oblastech potvrdila na datech z ISSP 1993 a 2000 pro Českou republiku i Řeháková 

(2001). 

Teorie  post-materialismu  byla  podrobena  velké  vlně  kritiky.  Například  Duch  a  Taylor  (1993) 

podávají argument a ve své práci zjišťují,  že nezáleží na materiálním zabezpečení jednotlivce v 

době socializace, ale v době provádění výzkumu. Ger a Belk (1996) ve své studii ukazují, že se s 

narůstajícím bohatstvím společností šíří naopak materialistické hodnoty a že tyto hodnoty přijímají i 

společnosti rozvojových států. Podle Dunlapa a Yorka (2008) nelze statisticky dokázat pozitivní 

vztah bohatství společnosti a z něho pramenících post-materialistických hodnot a zájmu o životní 

prostředí,  který  je  v  některých  případech  dokonce  negativně  korelován  se  zájmem  o  životní 

prostředí. 

Teorie Nového environmentálního paradigmatu

Nárůst zájmu o ekologická témata v 70. letech minulého století a s ním i zvýšený zájem o zkoumání 
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tohoto tématu přivedl  Dunlapa a  Van Liereho (1978) k jejich teorii  Nového environmentálního 

paradigmatu (NEP). Tato teorie navazuje na koncept Dominantního sociálního paradigmatu (DSP) 

(Pirages & Ehrlich, 1974; Kilbourne, Beckmann & Thelen, 2002). Dominantní sociální paradigma 

můžeme chápat jako soubor hodnot, přesvědčení, institucí atd., které formují světonázor dominantní 

skupiny obyvatel  určité  společnosti.  (Kilbourne,  Beckmann  & Thelen,  2002).  Tato  dominantní 

skupina skrze něj ospravedlňuje a legitimizuje instituce ve společnosti.  Dominantní společenské 

paradigma  má  tendenci  být  proti-environmentalisticky  zaměřené  (Dunlap  et  al.,  2000). 

Environmentalismus  představuje  soupeře  pro  hodnotový  systém  Dominantního  společenského 

paradigmatu. 

Dunlap a Van Liere zjistili, že lidé, o kterých bylo známo, že jsou pro-environmentálně zaměření, se 

skutečně od Dominantního společenské paradigmatu odklánějí a přijímají nové paradigma, nový 

světonázor.  Ten  autoři  nazvali  Nové  environmentální  paradigma  (NEP)  (Dunlap  & Van  Liere, 

1978).  Na  datech  z  Washingtonského  celostátního  výzkumu  z  roku  1976  ověřili,  Nové 

environmentální  paradigma odlišují  tři  hlavní  aspekty:  názory na to,  zda lidská činnost  dokáže 

rozvrátit rovnováhu přírody , zda existují limity pro růst lidské společnosti a zda má lidstvo právo 

ovládat zbytek přírody. Pro NEP je typický souhlas s prvními dvěma a nesouhlas s třetím aspektem.  

Podle  Dunlapa  a  Van  Liereho  existuje  statisticky  významný  pozitivní  vztah  mezi  zájmem 

jednotlivce o životní prostředí a hodnotami Nového environmentálního paradigmatu. (Dunlap & 

Van Liere, 1978).

Value-belief-norm teorie

Další možný způsob, jak teoreticky pojmout zájem o životní prostředí prizmatem nejen verbálně 

vyjádřeného zájmu, ale i ekologického jednání, navrhli Stern a jeho kolegové (Stern, Dietz & Kalof, 

1993).  Jejich  pojetí  vychází  z  teorie  normy-aktivace  (norm-activation  theory),  kterou  vytvořil 

Schwartz  (1973).  Model  teorie  normy-aktivace  vysvětluje,  že altruistické  jednání  vůči  ostatním 

lidem má tendenci vycházet z osobních nebo společenských norem. Tyto normy se v jedinci aktivují 

a vyústí v jednání, pokud si jedinec uvědomuje, že současné podmínky, ve kterých se nacházejí 

ostatní, jim působí nějakou hrozbu (uvědomování si následků) a zároveň, pokud si myslí, že jeho 

jednání by mohlo tyto podmínky změnit (připisování si odpovědnosti). Stern a jeho kolegové tento 

model upravili pro specifické použití ve výzkumu zájmu o životní prostředí. 

Vytvořili tzv. Value-belief-norm theory (VBN), podle které se zájem o životní prostředí zakládá na 

třech objektech hodnotově významných pro jedince. Jsou to egocentrické hodnotová (zájem o sebe), 
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socio-altruistické hodnoty (zájem o ostatní) a biosférické hodnoty (zájem o přírodu bez vazby na 

předchozí dvě kategorie) (Stern, 2000).  Teorie VBN v sobě spojuje Schwartzovu teorii normy-

aktivace (Schwartz, 1973) a teorii Nového environmentálního paradigmatu (Dunlap & Van Liere, 

1978). Model VBN (Stern, 2000) obsahuje pět kauzálně spojených proměnných. Na prvním místě 

jsou to upravené hodnoty teorie normy-aktivace: egocentrické, altruistické a biosférické hodnoty. 

Na těch podle autora závisí Nové environmentální paradigma, které je na druhém místě. Na třetím 

místě jsou předpokládané vlivy jednání na hodnotově významné objekty. Na čtvrtém místě jsou pak 

subjektivně  vnímané  možnosti  tyto  následky  odvrátit.  NEP,  předpokládané  vlivy  a  subjektivně 

vnímané možnosti ovlivnit situaci mají kauzální vztah k osobním normám, které tvoří pátý prvek 

modelu. Konečně na šestém místě je samotné ekologicky prospěšné jednání (Stern, 2000). Kauzální 

model  směřuje  od  relativně  stálých  a  obecných  prvků  (hodnoty)  k  více  konkrétním  prvkům 

(vnímání předpokládaných následků, vnímání možnosti situaci ovlivnit.) Stern uvádí, že mezi prvky 

existuje  přímá  kauzalita,  hodnoty  (Values)  ovlivňují  názory  (beliefs  -  NEP,  vnímání 

předpokládaných  následků,  vnímání  možnosti  situaci  ovlivnit),  které  následně  aktivují  osobní 

normy  a  podle  kterých  jedinec  nakonec  jedná  ve  prospěch  životního  prostředí  (Stern,  2000). 

Důležitým  prvkem  je  zde  právě  mediace  hodnot  a  jednání  prostřednictvím  názorů  (beliefs), 

konkrétně předpoklad očekávaných následků situace pro hodnotově významné objekty (biosféra, 

ostatní lidé, já sám) a vnímaná možnost tyto následky odvrátit (Stern, 2000).

Platnost teorie byla ověřena zvláště při vysvětlení podnětů k ekologickému jednání v soukromé 

sféře,  pro  ekologické  občanství  „environmental  citizenship“  a  podnětů  pro  podporu ekologicky 

zaměřených zákonů (Stern et al., 1999). V dostupné literatuře však nepanuje jednotný názor, které 

konkrétní hodnoty ovlivňují názory (beliefs) jednotlivce. Například Hansla a kolegové (Hansla et 

al., 2008) model dále upravují a navrhují jako výchozí hodnoty universalismus, benevolenci a moc. 

Hodnoty definují v podobě kontrastních dvojic universalismus vs. benevolence a úspěch vs. moc. 

„Universalismus je širší formou altruismu, který zahrnuje celé lidstvo (příklady universalistických 

hodnot  budou zahrnovat  sociální  spravedlnost,  rovnost  a  mír  na  zemi).  V kontrastu  k  tomu je 

benevolence definována jako altruismus vůči vnitřním skupinám. Příklady benevolentních hodnot 

jsou loajalita, odpouštění a odpovědnost.“ (Hansla et al.,  2008). Hodnotu úspěchu výše uvedení 

autoři popisují jako hodnotu dosáhnout osobních cílů v zájmu současných společenských norem, 

zatímco hodnotu moci lze popsat jako hodnotu kontroly a ovládání lidí a zdrojů (například autorita, 

společenská moc a bohatství) (Hansla et  al.,  2008). Hansla a jeho kolegové dále popisují vztah 

těchto skupin hodnot a jednotlivých skupin zájmu o ochranu prostředí (biosférické, altruistické a 

egocentrické). Zájem o biosféru má pak vztah k universalistickým hodnotám, altruistický zájem  k 
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benevolentním hodnotám a egocentrický zájem k mocenským hodnotám. Model, který Hansla a 

kolegové (Hansla et al., 2008) představili, má tři prvky. Prvním prvkem jsou skupiny hodnot tak, 

jak jsme je zmínili výše. Z nich vychází subjektivní vnímání předpokládaných následků současné 

situace a ohrožení pro hodnotově významné objekty. Toto vnímání předpokládaných následků pak 

kauzálně ovlivňuje zájem o životní prostředí ve vztahu k danému hodnotově významnému objektu 

(Hansla et al., 2008). Například universalistické hodnoty vedou k uvědomování si předpokládaného 

ohrožení biosféry (například ohrožení určitého živočišného druhu) a toto uvědomění vede k zájmu o 

ochranu  biodiverzity.  Tuto  hypotézu  potvrdili  při  výzkumu  na  náhodném vzorku  494  obyvatel 

Švédska. Výzkum potvrdil také to, že jednotlivé skupiny hodnot vždy pouze s vnímáním. Zároveň 

ale autoři zjistili, že hodnoty mají vliv nejen na vnímání následků situace pro hodnotově významné 

objekty, ale i na samotný zájem o životní prostředí (Hansla et al, 2008).

V dostupné literatuře bývá Value-belief-norm teorie obecně přijímána jako platná. Z výzkumů, které 

ji potvrzují,  kromě výše zmíněných: Poortinga,  Steg a Vlek (2004), Nordlund a Garvill (2003),  

Gärling et al. (2003) a Schultz (2001). Steg a Vlek (2009) ale uvádějí, že teorie Value-belief-norm 

tak,  jak ji  přednesl  Stern (2000) neukázala  při  výzkumu schopnost vysvětlit  situace,  které  jsou 

spojeny s vysokou cenou změny chování nebo velkými společenskými omezeními chování (viz 

Bamberg & Schmidt, 2003).

Shrnutí teorií

V teoretické části naší práce jsme shrnuli nejdůležitější teorie, zabývají se determinanty zájmu o 

životní prostředí. V praktické části práce budeme vycházet převážně z hypotéz, které vysvětlují 

vztah různých socio-demografických ukazatelů a zájmu o životní prostředí. K tématu naší práce, 

souvislosti zájmu o životní prostředí a finančního příjmu domácnosti, se ale vztahují i teorie, které 

zkoumají souvislost zájmu o životní prostředí a faktorů, jako jsou hodnoty, názory na svět a osobní 

normy chování. Uvedli jsme teorii Post-materialismu (Inglehart, 1981), ve které její autor popisuje 

vztah  zájmu  o  životní  prostředí  a  specifickým druhem hodnot,  který  se  ve  společnosti  začíná 

objevovat a tím jak bohatne. A dále také teorii Nového Environmentálního paradigmatu (Dunlap  & 

Van Liere, 1978) a jí obsahující Value-belief-norm teorii (Stern, 2000), která představuje model, kde 

z  obecnějších  hodnot  vycházejí  konkrétnější  zájem  o  následky  současné  situace  pro  životní 

prostředí a vnímání možnosti osobního odvrácení těchto následků. Z těchto konkrétnějších názorů 

pak vycházejí osobní normy, jejichž aktivováním dochází k ekologickému jednání. Value-belief-

norm teorii k naší praktické části pojí to, že zmíněné názory na dopady situace a možnost je ovlivnit 
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souvisí i s naším formulováním výzkumné otázky.

Metodologie výzkumu

Výzkumný problém a hypotézy

V naší práci jsme se zabývali souvislostí zájmu o ochranu životního prostředí, finančního příjmu a 

dalších socio-demografických ukazatelů. Jak jsme již uvedli výše, je téměř nemožné stanovit, co to 

znamená  obecný  zájem  o  životní  prostředí,  stejně  jako  pojem  „ochrana  životního  prostředí.“ 

Zkoumání všech projevů určitých pohledů na ochranu životního prostředí a projevů těchto pohledů 

by bylo nad rámec i možnosti této práce. Proto jsme se rozhodli téma zúžit tak, abychom dokázali 

podat sice omezené, ale reliabilní a validní výsledky. 

Naším  konkrétním  výzkumným  problémem  tedy  bylo  ověřit,  zda  v  České  republice  existuje 

statisticky významný vztah mezi finančním příjmem a tím, jak jednotlivec vnímá míru existence 

hrozeb pro životní prostředí a akutnosti svého osobního zapojení do aktivit zaměřených na ochranu 

životního prostředí. Rádi bychom zdůraznili, že jsme zkoumali pouze verbalizované projevy míry 

zájmu,  nikoli  chování,  které  by  těmto  zájmům  odpovídalo.  Mezi  verbalizovaným  projevem  a 

ekologicky zaměřeným chováním existuje kauzální vztah (Kilbourne & Pickett, 2007).Tento vztah 

ale není tématem této práce.

Jak jsme uvedli v teoretické části, Stern (2002) ve své Value-belief-norm teorii uvádí, že ekologicky 

příznivé jednání  a  normy,  na kterých se zakládá,  je ovlivněno názory (beliefs),  které  jsou opět 

kauzálně ovlivněny hodnotovým systémem jedince. Tyto názory jsou: subjektivní vnímání ohrožení 

hodnotově významného objektu a  vnímání  možnosti  toto ohrožení  vlastním přičiněním odvrátit 

(Stern, 2000). Van Liere a Dunlap (Van Liere & Dunlap, 1980) přednesli hypotézu, že finanční 

příjem a vzdělání statisticky souvisí se zájmem o životní prostředí a to ve smyslu většího zájmu o 

životní prostředí u jednotlivců s vyšším příjmem. Na základě toho jsme stanovili naše hypotézy:

H1: Míra vnímání existence hrozeb pro životní prostředí se zvyšuje s rostoucím finančním příjmem.

H2: Míra vnímání akutnosti osobního zapojení do aktivit na ochranu životního prostředí se zvyšuje 

s rostoucím finančním příjmem.
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Design a metody výzkumu

Abychom mohli ověřit výše uvedenou hypotézu, rozhodli jsme se provést sekundární analýzu dat 

získaných  v  rámci  výzkumu  International  Social  Survey Programme  (ISSP)  2010  pro  Českou 

republiku  (Smith,  2012).  Sekundární  analýza  nám  umožnila  využít  již  nasbíraných  dat  z 

mezinárodně  zaštítěného  výzkumu.  Díky  tomu  jsme  se  mohli  spolehnout  na  reprezentativnost 

vzorku pro Českou republiku, které bychom jinak v rámci vlastního bakalářského výzkumu těžko 

dosáhli. Terénní sběr dat ISSP 2010 probíhal od 1.6. 2010 do 30.6. 2010. Výběr respondentů byl 

uskutečněn formou tří stupňového náhodného stratifikovaného výběru. Konečný počet respondentů 

byl  1428.  Terénní  sběr  dat  probíhal  formou  standardizovaného  přímého  rozhovoru  terénního 

pracovníka s respondentem, při kterém terénní pracovník data zaznamenával do standardizovaného 

dotazníku (PPM FACTUM RESEARCH S.R.O., 2010).

Výzkum ISSP 2010 byl již třetí vlnou na téma životní prostředí, předchozí vlny proběhly v letech 

1993 a 2000. Data z předchozích dvou vln výzkumu byla intenzivně využívána výzkumníky pro 

kvantitativní analýzy při zkoumání podobných výzkumných problémů, jako je ten náš, viz například 

Franzen (2003), Franzen a Meyer (2009), Rivera a Satorra (2000), Diekmann a Franzen (1999), 

Hunter,  Hatch  a  Johnson  (2004),  Ignatow  (2006),  Řeháková  (2001).  Data  z  nejnovější  vlny 

zpracoval například Reyes a Franzen a Vogl (2013). Data pro Českou republiku byla zpracována i v 

(Hadler & Wohlkonig, 2012). Nenalezli jsme žádnou práci, která by data z roku 2010 pro Českou 

republiku  zpracovala  na  mikro  úrovni.  Vysoká  reliabilita  výzkumů  v  rámci  programu  ISSP je 

výzkumníky obecně přijímána (Rydzewski, 2010).  

Data  jsme  zpracovali  formou  kvantitativního  výzkumu,  který  je  doporučovaný  pro  výzkum 

statistické i (Disman, 2008). Zároveň všechny zde citované práce, které pracovaly s daty z výzkumů 

ISSP prováděly kvantitativní analýzy. Nejprve jsme si zvolili vysvětlované a vysvětlující proměnné 

a na těch jsme pak provedli statistickou analýzu.

Výběr a Popis proměnných

Z řady otázek kladených v rámci výzkumu ISSP 2010 jsme pro účely ověření našich hypotéz zvolili  

pro stanovení vysvětlovaných proměnných baterii otázek 13a – 13g (viz obrázek 2.1 na straně 21). 

Na  tyto  otázky  odpovídali  respondenti  formou  míry  souhlasu  na  pětibodové  Likertově  škále 

(rozhodně souhlasím – rozhodně nesouhlasím) s možností neodpovědět vůbec.
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„Likertovo škálování je metodou, která je používána pro určení míry stupně souhlasu či 

nesouhlasu s tvrzením, se kterým jsou respondenti výzkumu konfrontováni. Likertova škála, 

vyvinuta roku 1932, představuje jednu z nejspolehlivějších technik měření postojů. Protože 

se jedná o jednorozměrnou metodu, měla by být podstata zkoumaného problému zaměřena 

na jeden předmět.  K tomu, aby bylo možné respondenta identifikovat na škále,  je nutné 

nejen  vhodným  způsobem  tuto  škálu  polarizovat,  ale,  samozřejmě,  i  vhodným, 

nezavádějícím způsobem zformulovat konfrontující tvrzení.“ (Rod, 2012: strana 8)

Odpovědi na Likertově škále je možné seřadit podle číselné hodnoty od nejmenší po nejvyšší (1 – 

5) a proto je možné s nimi provádět ordinální operace (Disman, 2008). 

 Obr. 2.1. - Otázky 13a – 13g (formulář pro tazatele)

Stejnou baterii otázek (otázky 13a, 13c, 13d a 13e) z vln výzkumu ISSP 1993 a 2000 pro Českou 

republiku  využila  ve  své  práci  již  Řeháková  (Řeháková,  2001),  která  je  ale  klasifikovala  jako 

výmluvy, proč se jedinci nezapojují do ekologických aktivit. Ze socio-demografických ukazatelů 

Řeháková nalezla pozitivní vztah (více se vymlouvají) mezi touto proměnnou a věkem respondentů, 

negativní vztah (méně se vymlouvají) mezi touto proměnnou a vzděláním a religiozitou.

Domníváme se, že pojetí Řehákové není v rozporu s tím naším. Řeháková bere odpovědi na tyto 

otázky  jako  indikátory  nezájmu  o  zapojení  se  do  ekologických  aktivit,  což  souvisí  s  naším 

výzkumným problémem vnímání akutnosti osobního zapojení se do aktivit na ochranu životního 

prostředí a vnímání existence ekologických hrozeb.
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Vybrané  otázky  jsme  rozdělili  do  dvou  skupin  podle  očekávaného  vztahu  k  našim  dvěma 

hypotézám. První skupinu jsme nazvali existence hrozeb a zařadili jsme do ní otázky 13c, 13e, 13f 

a 13g (V životě jsou důležitější věci, než se starat o životní prostředí; Mnohá tvrzení o ekologických  

hrozbách jsou zveličena; je pro mě těžké rozeznat, zda je můj způsob života prospěšný nebo škodlivý  

pro  životní  prostředí;  ekologické  problémy mají  přímý dopad na můj  život).  Odpovědi  na  tyto 

otázky jsme použili pro ověření naší hypotézy H1. Otázku „je pro mě těžké rozeznat, zda je můj 

způsob života prospěšný nebo škodlivý pro životní prostředí“ jsme do této skupiny zařadili proto, že 

předpokládáme, s větší mírou uznávání existence hrozeb bude spojeno i vědomí toho, zda jedinec k 

těmto hrozbám přispívá či nikoli.

Druhou skupinu jsme nazvali akutnost zapojení a zařadili jsme do ní otázky 13a, 13b a 13d (Pro 

člověka jako jsem já je vlastně těžké dělat toho moc pro životní prostředí; dělám, co je dobré pro  

životní prostředí, i když to stojí více peněz nebo to zabírá více času; Nemá cenu, abych něco dělal  

pro životní prostředí, pokud to nebudou dělat také ostatní lidé). Odpovědi na tyto otázky použijeme 

pro ověření naší hypotézy H2.

Jako  zájmovou  vysvětlující  proměnnou  jsme  zvolili  finanční  příjem domácnosti.  Jako  filtrační 

proměnné jsme použili  dostupné socio-demografické ukazatele:  pohlaví,  věk,  nejvyšší  dosažené 

vzdělání a velikost obce, kde respondent bydlí (viz tabulka 2.1 na další straně). Proměnné finanční 

příjem domácnosti a věk jsou v našich datech spojité proměnné. Proměnné pohlaví, velikost obce a 

nejvyšší dosažené vzdělání jsou kategoriální. Poslední proměnnou jsme upravili a data pro nejmenší 

velikost sídla (vesnice s méně než 1000 obyvateli) jsme překódovali pro jejich nízký výskyt (N=5) a 

spojili s druhou nejmenší velikostí (obec s 1000 až 2000 obyvateli). Proměnná nejvyšší dosažené 

vzdělání byla v dotazníku formulována jako 11 stupňová ordinální kategorická proměnná (neúplné 

základní – postgraduální vzdělání), v dostupných datech je ale kódována jako pouze šesti stupňová 

(bez formálního vzdělání – dokončené vyšší nebo vysokoškolské vzdělání). Pro relativní nízkou 

četnost  výskytů  hodnot  bez  formálního  vzdělání (N=2)  a  nedokončené  vysokoškolské  vzdělání 

(N=24) jsme se rozhodli i tuto proměnnou překódovat následovně: bez formálního vzdělání nebo 

základní  vzdělání  =  1,  střední  vzdělání  neukončené  maturitou  =  2,  střední  vzdělání  ukončené 

maturitou  =  3,  vyšší  a  vysokoškolské  vzdělání  i  nedokončené  =  4.  Všimněme si,  že  pro  údaj 

Finanční  příjem domácnosti  máme pouze 882 platných pozorování  a  546 chybějících.  Finanční 

příjem je jeden z údajů, který je obvykle lidmi chápán jako citlivý. Přesto jsme přesvědčeni, že to 

neohrozí reliabilitu našich výsledků.
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Tabulka 2.1 – Deskriptivní statistika vysvětlujících proměnných

Výsledky výzkumného šetření

Analýza dat

Pro analýzu dat jsme zvolili metodu ordinální regresní analýzy pro každou otázku zvlášť.  Míra 

souhlasu  respondenta  na  Likertově  škále  byla  vždy  brána  jako  vysvětlovaná  proměnná.  Jako 

zájmovou  vysvětlující  proměnnou  jsme  použili  finanční  příjem  domácnosti  (covariate),  jako 

filtrační  vysvětlující  proměnné jsme použili  pohlaví  (covariate),  věk (factor),  nejvyšší  dosažené 

vzdělání (factor) a velikost obce (factor). 

Metodu ordinální regrese jsme zvolili proto, že nám umožňuje vytvořit model pravděpodobnosti 

výskytu nějakého jevu (v tomto případě míra souhlasu či nesouhlasu s uvedeným výrokem) pomocí 

jedné  či  více  vysvětlujících  proměnných.  Pokud  se  nám podaří  předpovědět  míru  souhlasu  na 

základě modelu vytvořeného pomocí  vysvětlujících proměnných,  můžeme hovořit  o určité  míře 

statistické  i  (která  však  nutně  nemusí  být  funkční)  (Pecáková,  2007).  Ordinální  regrese  je 

nadstavbou logistické regrese, kde může vysvětlovaná proměnná nabývat pouze dvou hodnot. Na 

rozdíl  od  logistické  regrese  dokážeme  za  použití  ordinální  regrese  pracovat  i  s  vysvětlovanou 

proměnnou,  která  nabývá dvě a  více  hodnot.  Podmínkou je,  aby proměnná,  kterou se snažíme 

vysvětlit,  byla  ordinální  nebo  intervalovou.  To  v  našem  případě  splňujeme,  míra  souhlasu  na 

Likertově škále je obecně považována za ordinální proměnnou, hodnoty, kterých nabývá, můžeme 

seřadit od nejmenší po největší (Disman, 2008).
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Proměnná Hodnoty
N

Platné Chybějící

Nejnižší = 3 200, Nejvyšší = 140 000 882 546

Pohlaví 1 = muž, 2 = žena 1428 0

Věk Nejnižší = 18, Nejvyšší = 91 1414 14

1423 5

Velikost obce 1424 4

Finanční příjem 
domácnosti

Nejvyšší dosažené 
vzdělání

1 = bez formálního vzdělání nebo základní vzdělání, 2 = střední 
vzdělání neukončené maturitou, 3 = střední vzdělání ukončené 
maturitou, 4 = vyšší a vysokoškolské vzdělání i nedokončené

1 = velkoměsto, 2 = satelitní město, středně velké město,   3 = 
malé město, městečko, 4 = vesnice a samostatné usedlosti



Kromě samotné ordinální regresní analýzy budeme sledovat i Pseudo R2 test. Hladinu významnosti 

jsme stanovili na 5 %. Pokud naše analýza ukáže sig.<0,05, potvrzujeme hypotézu, že vztah mezi 

vysvětlovanou a vysvětlující  proměnnou je statisticky významný.  Hodnotu estimate (koeficient) 

jsme v naší analýze použili pro určení směru i vysvětlované proměnné na vysvětlující proměnné. 

Pseudo R2 test  provedeme podle Nagelkerkeho metody. Pro ordinální regresi  nemůžeme použít 

klasický determinační koeficient jako u regresní analýzy, proto používáme tento test. Stejně jako 

determinační  koeficient  určuje,  jak  naše  regresní  funkce  popisuje  průběh  měřených  hodnot 

vysvětlované proměnné. Nabývá hodnot 0 až 1, kdy 0 znamená, že křivka modelu nezachytí vůbec 

žádné naměřené hodnoty a 1 znamená, že křivka našeho modelu zcela popisuje měřenou skutečnost 

(Nagelkerke, 1992).

Nejprve si uvedeme hodnoty, kterých nabývaly odpovědi na otázky 13a – 13g:

Tabulka 3.1 – Deskriptivní statistika k otázkám 13a – 13g; Chybějící hodnoty do celkového počtu 

respondentů 1428 značí případy, kdy respondent nedokázal nebo nechtěl odpovědět.

Vnímání existence hrozeb pro životní prostředí

Jako první jsme provedli řadu regresí na skupině otázek pracovně nazvané existence hrozeb (otázky 

13c, 13e, 13f a 13g), na kterých jsme ověřovali hypotézu H1: Míra vnímání existence hrozeb pro 

životní prostředí se zvyšuje s rostoucím finančním příjmem. Výsledky regresí viz tabulka 3.2.
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souhlasím Nesouhlasím Celkem

13a 179 462 311 361 106 1419

13b 98 456 489 268 93 1404

13c 150 317 503 341 100 1411

13d 213 368 273 411 142 1407

13e 135 401 364 351 107 1358

13f 76 283 419 489 126 1393

13g 100 320 444 393 116 1373

Rozhodně 
souhlasím

Ani souhlas, 
ani nesouhlas

Rozhodně 
nesouhlasím



Tabulka 3.2 – Výsledky ordinální regresní analýzy pro otázky 13c (V životě jsou důležitější věci,  

než se starat o životní prostředí.), 13e (Mnohá tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena.), 13f 

(Je pro mě těžké rozeznat, zda je můj způsob života prospěšný nebo škodlivý pro životní prostředí.) 

a 13g (Ekologické problémy mají přímý dopad na můj život.)

Tabulka 3.3 – Pseudo R2 test

Naše analýza nám neposkytla stabilní výsledky, které by byly stejné nebo alespoň podobné napříč 

otázkami. Statisticky významný vztah se zájmovou proměnnou finanční příjem domácnosti jsme 

zjistili u otázky 13c (V životě jsou důležitější věci, než se starat o životní prostředí.) (sig.=0,008). 

Kladná  hodnota  parametru  estimate  (koeficient)  nám  značí,  že  s  větším  finančním  příjmem 

domácnosti se zvyšuje pravděpodobnost nesouhlasu s tvrzením „V životě jsou důležitější věci, než 

se starat o životní prostředí.“ To odpovídá našemu očekávání a předpovídá to i teoretická část naší  

práce (Van Liere, Dunlap, 1980). Statisticky významný vztah se zájmovou proměnnou jsme nenašli 

ani u jedné ze zbývajících otázek. Signifikance byly: sig.=0,917 (13e), sig.=0,899 (13f) a sig.=0,979 

(13g). 
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Vysvětlující proměnná
13c 13e 13f 13g

Estimate Sig. Estimate Sig. Estimate Sig. Estimate Sig.

2,00E-5* 0,008 -7,65E-007 0,917 9,39E-007 0,899 -1,98E-007 0,979

Věk 0,010* 0,008 0,003 0,361 0,005 0,151 -0,004 0,228

Pohlaví Muž -0,308* 0,015 -0,177 0,165 -0,140 0,269 0,047 0,713

-1,178* 0,000 -0,617* 0,032 -1,082* 0,000 0,752* 0,008

-0,507* 0,022 -0,403 0,069 -0,777* 0,000 0,454* 0,038

Střední s maturitou -0,216 0,326 -0,138 0,533 -0,363 0,100 0,377 0,084

Velkoměsto 0,045 0,783 0,164 0,316 0,059 0,716 0,105 0,519

0,034 0,906 -0,074 0,796 -0,120 0,967 -0,044 0,880

-0,178 0,248 -0,138 0,639 0,140 0,366 0,202 0,193

N 895 862 888 875

funkce: Logit

* Statisticky významné koef icienty při 5% hladině významnosti

Referenční promnné jsou: Pohlaví – žena, Nejvyšší dosažené vzdělání – Vyšší a vysokoškolské, Velikost obce- Vesnice a samostatné usedlosti

Finanční 
příjem 

domácnosti

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Žádné formální nebo 
základní

Střední neukončené 
maturitou

Velikost 
obce

Sat. Město, středně 
velké město

Malé město, 
městečko

13c 13e 13f 13g

Nagelkerte 0,052 0,015 0,033 0,012



Hypotézu H1 jsme potvrdili pouze na datech pro jednu otázku ze čtyř, které jsme zařadili do  

skupiny existence hrozeb, a to u otázky 13c (V životě jsou důležitější  věci, než se starat o 

životní prostředí) . Analýzou dat pro otázky 13e, 13f a 13g jsme nedokázali najít statistickou 

souvislost, která by hypotézu H1 potvrzovala.

Z výsledků analýzy pro filtrační proměnné zmíníme statisticky významnou souvislost pozitivního 

směru  na  věku  u  otázky  13c  (sig.=0,008;  est.=0,010)  -  čím  starší  je  respondent,  tím  větší  je 

pravděpodobnost, že bude nesouhlasit s tvrzením „V životě jsou důležitější věci, než se starat o 

životní  prostředí.“  Dále  jsme  zjistili  statisticky  významnou  souvislost  s  pohlavím respondenta 

(sig.=0,015; est.= -0,308) taktéž u otázky 13c (V životě jsou důležitější věci, než se starat o životní  

prostředí), ženy mají tendenci s tvrzením souhlasit více než muži.

Zajímavé jsou i výsledky analýzy z pohledu filtrační proměnné nejvyššího dosaženého vzdělání. 

Zjistili jsme statisticky významný vztah s touto proměnnou pro všechny čtyři otázky, ale pouze pro 

první dva prahy přechodu mezi kategoriemi „bez formálního vzdělání nebo základní vzdělání“ a 

„střední  vzdělání  neukončené maturitou“  a  mezi  těmito  dvěma kategoriemi  a  kategorií  „střední 

vzdělání  ukončené  maturitou“  (zde  vyjma  otázky 13e,  kde  sig.=0,069).  Můžeme tedy sledovat 

statistickou souvislost se vzděláním, ale ta se vytrácí, pokud respondent dosáhl nebo se zúčastnil 

terciálního  vzdělání.  S  přibývající  mírou  dosaženého  vzdělání  respondenti  spíše  souhlasili  s 

tvrzeními 13c (V životě jsou důležitější věci, než se starat o životní prostředí), 13e (Mnohá tvrzení o 

ekologických hrozbách jsou zveličena) a 13f (Je pro mě těžké rozeznat, zda je můj způsob života 

prospěšný nebo škodlivý  pro životní  prostředí)  a  s  přibývajícím vzděláním spíše  nesouhlasili  s 

tvrzením v otázce 13g (ekologické problémy mají přímý dopad na můj život.).

Ani v jednom případě jsme nezjistili statisticky významný vztah vysvětlovaných proměnných  a 

velikosti obce, ve které respondent bydlí.

V  tabulce  3.3  nalezneme  výsledky  Nagelkerkeho  Pseudo  R2  testu.  Poměrně  nízké  dosažené 

hodnoty (nejvyšší je 0,052 pro otázku 13c) značí, že velká většina variability zjištěných dat zůstává 

naším modelem nevysvětlena.

Vnímání akutnosti zapojení se do ekologických aktivit

Druhou řadu ordinálních regresních analýz jsme provedli na otázkách 13a (Pro člověka jako jsem já 

26



je vlastně těžké dělat toho moc pro životní prostředí), 13b (Dělám, co je dobré pro životní prostředí, 

i když to stojí více peněz nebo to zabírá více času) a 13d (Nemá cenu, abych něco dělal pro životní 

prostředí, pokud to nebudou dělat i ostatní lidé), které jsme zařadili do druhé skupiny s pracovním 

názvem  akutnost  zapojení.  Odpovědi  na  tyto  otázky sloužily pro  ověření  hypotézy H2:  Míra 

vnímání  akutnosti  osobního  zapojení  do  aktivit  na  ochranu  životního  prostředí  se  zvyšuje  s 

rostoucím finančním příjmem. Výsledky regresí následují v tabulce 3.4.

Tabulka 3.4 – výsledky ordinálních regresních analýz pro otázky 13a (Pro člověka jako jsem já je 

vlastně  dost  těžké  dělat  toho moc pro životní  prostředí.),  13b (Dělám, co je  dobré pro životní 

prostředí, i když to stojí více peněz nebo zabírá více času.) a 13d (Nemá cenu, abych něco dělal pro 

životní prostředí, pokud to nebudou dělat i ostatní lidé.)

Tabulka 3.5 – Pseudo  R2 test

Regresní  analýza  nám  stejně  jako  u  první  skupiny  neposkytla  výsledky,  které  by  byly  zcela 
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Vysvětlující proměnná
13a 13b 13d

Estimate Sig. Estimate Sig. Estimate Sig.

3,36E-5* 0,000 -6,97E-006 0,351 1,56E-5* 0,038

Věk -0,009* 0,012 -0,004 0,251 -0,003 0,438

Pohlaví Muž -0,115 0,367 0,382* 0,003 -0,208 0,095

-1,206* 0,000 0,598* 0,035 -0,889* 0,001

-0,558* 0,012 0,366 0,099 -0,535* 0,014

Střední s maturitou -0,138 0,527 0,040 0,856 -0,247 0,256

Velkoměsto -0,209 0,196 0,271 0,098 0,109 0,497

-0,734* 0,011 -0,170 0,560 -0,285 0,317

0,174 0,256 0,093 0,550 0,126 0,406

N 900 891 893

funkce: Logit

* Statisticky významné koef icienty při 5% hladině významnosti

Finanční 
příjem 

domácnosti

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

Žádné formální nebo 
základní

Střední neukončené 
maturitou

Velikost 
obce

Sat. Město, středně 
velké město

Malé město, 
městečko

Referenční promnné jsou: Pohlaví – žena, Nejvyšší dosažené vzdělání – Vyšší a vysokoškolské, Velikost obce- Vesnice a samostatné 
usedlosti

13a 13b 13d

Nagelkerte 0,098 0,028 0,037



konzistentní  pro  všechny tři  otázky.  Statisticky významnou  souvislost  se  zájmovou proměnnou 

finanční příjem domácnosti jsme zjistili pro data získaná odpověďmi na otázku 13a  (Pro člověka 

jako jsem já je vlastně těžké dělat toho moc pro životní prostředí) (sig.=0,000; est.=3,36E-005) a 

otázku 13d (sig.=0,038; est.= 1,56E-005). Obě souvislosti mají pozitivní směr, který u obou otázek 

značí větší pravděpodobnost nesouhlasu s tvrzeními „Pro člověka jako jsem já je vlastně dost těžké 

dělat toho moc pro životní prostředí.“ (otázka 13a) a „Nemá cenu, abych něco dělal pro životní 

prostředí, pokud to nebudou dělat také ostatní lidé.“ (otázka 13d) s přibývajícím finančním příjmem 

domácnosti. To je opět očekávaný směr vztahu, který je v souladu s námi předestřenou teorií (Van 

Liere & Dunlap,  1980) a který jsme si stanovili v hypotéze H2. Statisticky významný vztah se 

zájmovou proměnnou jsme nezjistili pro otázku 13b  (Dělám, co je dobré pro životní prostředí, i 

když to stojí více peněz nebo to zabírá více času) (sig.=0,351; est.= -6,97E-006).

Hypotézu H2 jsme potvrdili ordinální regresní analýzou dat získaných odpověďmi na otázky 

13a  (Pro člověka jako jsem já je vlastně těžké dělat toho moc pro životní prostředí)  a 13d 

(Nemá cenu, abych něco dělal pro životní prostředí, pokud to nebudou dělat i ostatní lidé) . Na 

těchto datech jsme zjistili statisticky významný vztah se zájmovou vysvětlující proměnnou a 

zjištěný vztah měl směr, který hypotéza stanovila. Hypotézu se nám nepodařilo potvrdit pro 

otázku 13b (Dělám, co je dobré pro životní prostředí, i když to stojí více peněz nebo to zabírá 

více času) a to z důvodu nezjištěné statisticky významné souvislosti  s vysvětlující proměnnou.

Výsledky analýzy taktéž ukázaly statisticky významnou souvislost s věkem pro otázku 13a  (Pro 

člověka  jako  jsem já  je  vlastně  těžké  dělat  toho  moc  pro  životní  prostředí) (sig.=0,012;  est.= 

-0,009).  Tento  vztah  má  negativní  směr,  který  značí,  že  s  přibývajícím věkem respondentů  se 

zvyšuje i pravděpodobnost, že budou s výrokem souhlasit. Souvislost s proměnnou pohlaví jsme 

zjistili pro otázku 13b (sig.=0,003; est.=0,382). Tento vztah má pozitivní směr, ženy měly tendenci s 

výrokem „Dělám, co je dobré pro životní prostředí, i  když to stojí více peněz nebo zabírá více 

času.“ spíše nesouhlasit než muži.

Stejně jako u první skupiny jsme zjistili  pro všechny otázky statisticky významnou souvislost s 

proměnnou nejvyšší dosažené vzdělání, opět ale pouze pro první dva prahy (vyjma otázky 13b, kde 

se nepotvrdila statisticky významná souvislost pro práh mezi kategoriemi „bez formálního vzdělání 

nebo základní vzdělání“,  „střední vzdělání neukončené maturitou“ a „střední vzdělání ukončené 

maturitou“ (sig.=0,099). Pro otázky 13a (Pro člověka jako jsem já je vlastně těžké dělat toho moc 

pro životní prostředí) a 13d (Nemá cenu, abych něco dělal pro životní prostředí, pokud to nebudou 
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dělat i ostatní lidé) má souvislost pozitivní formu, která značí, že s přibývajícím vzděláním roste i 

pravděpodobnost,  že  budou  respondenti  souhlasit  s  předloženými  tvrzeními.  Pro  otázku  13b 

(Dělám, co je dobré pro životní prostředí, i když to stojí více peněz nebo to zabírá více času) byl 

směr i pozitivní; respondenti s vyšším dosaženým vzděláním spíše s výrokem nesouhlasili.

Statisticky významnou souvislost s filtrační proměnnou velikost obce jsme zjistili pouze pro otázku 

13a (Pro člověka jako jsem já je vlastně těžké dělat toho moc pro životní prostředí), a to pouze pro 

kategorii satelitní město, středně velké město (sig.= 0,011; est.= -0,734).

I pro tuto sadu ordinálních regresních analýz jsme provedli Pseudo R2 test podle Nagelkerkeho 

metody (viz tabulka 3.5). Opět jsme zjistili relativně nízké hodnoty, která nám říkají, že většina 

variability  zjištěných  dat  zůstává  naším  modelem  nepokryta.  Všimněme  si  ale  výrazně  vyšší 

hodnoty pro model použitý pro data z otázky 13a (Pro člověka jako jsem já je vlastně těžké dělat 

toho moc pro životní prostředí) než u ostatních otázek. 

Shrnutí a diskuze

Na datech pro Českou republiku získaných v rámci mezinárodního výzkumu International Social 

Survey  Programme  2010  jsme  analýzou  ověřovali  dvě  předem  stanovené  hypotézy.  Ordinální 

regresní  analýzy  dat  odpovědí  na  otázky v  obou  skupinách  za  použití  finančního  příjmu  jako 

zájmové vysvětlující proměnné a věku, pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání a velikosti obce, 

ve které respondent bydlí jako filtračních proměnných ukázaly zajímavé výsledky, kterým bychom 

rádi věnovali místo v následující diskuzi.

Ukázalo se, že výsledky pro naši zájmovou proměnnou finančního příjmu nejsou konsistentní pro 

všechny otázky. Na první skupině otázek, kterou jsme pracovně nazvali  existence hrozeb, jsme 

ověřovali platnost hypotézy, zda se zvyšujícím se příjmem domácnosti roste i vnímání existence 

hrozeb pro životní prostředí (H1: Míra vnímání existence hrozeb pro životní prostředí se zvyšuje s 

rostoucím  finančním  příjmem.)  Jak  jsme  zjistili,  statisticky  významný  vztah  mezi  finančním 

příjmem domácnosti a mírou vnímání existence hrozeb pro životní prostředí jsme nalezli u otázky 

13c, ve které respondenti vyjadřovali míru souhlasu s tvrzením „V životě jsou důležitější věci, než 

se starat o životní prostředí.“ Směr vztahu byl podle očekávání naší hypotézy, tedy s přibývajícím 

příjmem domácnosti se u respondentů zvyšuje pravděpodobnost nesouhlasu s tvrzením. Pro tuto 

otázku jsme tedy potvrdili hypotézu H1. Pro zbývající tři otázky ve skupině existence hrozeb jsme 
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ale  statisticky významný vztah mezi  finančním příjmem domácnosti  a mírou vnímání existence 

hrozeb pro životní prostředí nenalezli. Byly to otázky 13e (Mnohá tvrzení o ekologických hrozbách 

jsou zveličena), 13f (Je pro mě těžké rozeznat, zda je můj způsob života prospěšný nebo škodlivý 

pro životní prostředí) a 13g (ekologické problémy mají přímý dopad na můj život.) Pro tyto otázky 

se nám nepodařilo hypotézu H1 potvrdit. Protože se nám hypotéza potvrdila pouze u jedné otázky 

ze  čtyř,  nemůžeme  ji  celkově  zcela  potvrdit.  Přesto  ji  nemůžeme  ani  zcela  odmítnout  jako 

nepotvrzenou.

Ordinální regresní analýzu jsme provedli i na otázkách, které jsme zařadili do skupiny pracovně 

nazvané  akutnost zapojení.  V této skupině jsme na vztahu zájmové proměnné finanční  příjem 

domácnosti,  za pomoci filtračních proměnných věku, pohlaví, nejvyššího dosaženého vzdělání a 

velikosti obce, kde respondent bydlí, a odpovědí respondentů na otázky 13a (Pro člověka jako jsem 

já  je  vlastně  těžké dělat  toho moc pro životní  prostředí),  13b (Dělám, co je  dobré  pro životní 

prostředí, i když to stojí více peněz nebo to zabírá více času) a 13d (Nemá cenu, abych něco dělal  

pro životní prostředí, pokud to nebudou dělat také ostatní lidé) ověřovali hypotézu, že s rostoucím 

příjmem domácnosti mají respondenti více vnímat nutnost svého osobního zapojení do aktivit na 

ochranu životního prostředí (H2: Míra vnímání akutnosti osobního zapojení do aktivit na ochranu 

životního  prostředí  se  zvyšuje  s  rostoucím  finančním  příjmem.)  Ve  skupině  otázek  akutnost 

zapojení se nám podařilo zjistit statisticky významný vztah mezi finančním příjmem domácnosti a 

mírou souhlasu respondenta s tvrzeními 13a (Pro člověka jako jsem já je vlastně těžké dělat toho 

moc pro životní prostředí) a 13d  (Nemá cenu, abych něco dělal pro životní prostředí, pokud to 

nebudou dělat také ostatní lidé). Vztah nabýval směr, předpokládaný hypotézou H2. S přibývajícím 

finančním příjmem domácnosti  se  zvyšuje  pravděpodobnost,  že  respondent  nebude  souhlasit  s 

tvrzením, že „Pro člověka jako jsem já je vlastně dost těžké dělat toho moc pro životní prostředí“ a  

zároveň se s přibývajícím finančním příjmem domácnosti zvyšuje pravděpodobnost, že respondent 

nebude souhlasit  s  tvrzením, že „Nemá cenu,  abych něco dělal  pro životní  prostředí,  pokud to 

nebudou dělat také ostatní lidé“. Oba nalezené statisticky významné vztahy tedy potvrdily hypotézu 

H2. Analýzou otázky 13b (Dělám, co je dobré pro životní prostředí, i když to stojí více peněz nebo 

zabírá více času) se nám nepodařilo nalézt statisticky významný vztah mezi finančním příjmem 

domácnosti a mírou souhlasu s daným tvrzením. Hypotézu se nám podařilo potvrdit pro dvě ze tří 

otázek ve skupině akutnost zapojení, celkově ji tedy nemůžeme zcela potvrdit.

Tam, kde se nám podařilo hypotézy H1: Míra vnímání existence hrozeb pro životní prostředí se 

zvyšuje s rostoucím finančním příjmem a H2:Míra vnímání akutnosti osobního zapojení do aktivit  
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na  ochranu  životního  prostředí  se  zvyšuje  s  rostoucím finančním příjmem potvrdit,  jsou  námi 

zjištěné  skutečnosti  v  souladu  s  hypotézou  sociální  třídy  (Van  Liere  &  Dunlap,  1980)  která 

vysvětluje vztah mezi  sociální  třídou,  do které jedinec spadá a  jejímiž indikátory jsou finanční 

příjem,  vzdělání  a  prestiž  zaměstnání,  a  mírou  zájmu o  životní  prostředí.  Podle  této  hypotézy 

existuje statisticky významný vztah mezi indikátory příslušnosti k sociální třídě a mírou zájmu o 

životní prostředí v tom smyslu, že s růstem hodnot těchto indikátorů roste i míra zájmu o životní  

prostředí  (Van Liere  & Dunlap,  1980).   Zároveň jsme zjistili  vztah  stejného směru,  tedy,  že  s 

přibývajícím finančním příjmem roste i zájem o životní prostředí (v našem případě projevující se 

větší  mírou  vnímání  existence  hrozeb  pro  životní  prostředí  a  větší  mírou  vnímání  akutnosti  

osobního zapojení se do aktivit na ochranu životního prostředí) jako autoři, z jejichž prací jsme 

vycházeli a kteří potvrdili statisticky významný vztah mezi finančním příjmem a zájmem o životní 

prostředí, například (Shen & Saijo, 2008; Clark, Kotchen & Moore, 2003; Howell & Laska, 1992 a 

Arcury & Christianson, 1990). 

Konečně nekonzistentnost  výsledků napříč  otázkami je  také  v souhlasu s  dosavadními  pracemi 

výzkumníků.  Řeháková  (2001)  uvádí,  že  zjištění  případného  vztahu  mezi  zájmem  o  životní 

prostředí a finančním příjmem a dalšími socio-demografickými ukazateli velice závisí na formulaci 

otázek,  zvoleném  způsobu  statistického  zpracování  dat  i  zvoleném  způsobu  výběru  vzorku. 

Klineberg,  McKeever  a  Rothenbach  (1998)  k  problematice  nekonzistentnosti  předkládaných 

výsledků taktéž uvádějí,  že výzkumy vztahu socio-demografických ukazatelů a zájmu o životní 

prostředí jsou velmi citlivé na způsob, jakým jsou měřeny. Jedním jimi uváděným činitelem, který 

má tendenci výsledky výzkumu ovlivňovat je formulování otázek v dotazníků, konkrétně uváděná 

cena ekologicky příznivého chování.

Dalším možným vysvětlením nekonzistentnosti  výsledků by mohl být  pohled z  hlediska Value-

belief-norm teorie (Stern, 2000). Podle této teorie vycházejí názory (beliefs) na ochranu životního 

prostředí  z  hodnotového systému jedince  (values)  a  jsou jimi  ovlivňovány.  Hodnotové skupiny 

rozděluje Stern (2000) do tří skupin podle toho, ke kterému hodnotově významnému objektu se 

pojí, na biosférické, altruistické a egocentrické. Jak dokazuje Hansla a další  (Hansla et al., 2008), 

stejně tak lze rozdělit i zájem o životní prostředí na biosférický, altruistický a egocentrický. Přitom 

Vaske  a  kolegové  (Vaske  et  al.,  2001)  potvrdili,  že  existuje  vztah  mezi  socio-demografickými 

ukazateli a hodnotami, které se pojí s názory v rámci Value-belief-norm teorie. Je proto možné, že 

námi  vybrané  otázky  spadají  do  různých  kategorií  zájmu  o  životní  prostředí  (biosférický, 

altruistický a egocentrický) a pouze některé z hodnot, kterými jsou tyto názory kauzálně ovlivněny 
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(Stern, 2000), mají vztah se socio-demografickým ukazatelem finančního příjmu. Tuto hypotézu by 

bylo ale nutné ověřit v samostatné práci, než by bylo možné ji přijmout.

Z filtračních proměnných jsme jsme ordinální regresní analýzou zjistili statisticky významný vztah 

mezi věkem respondenta a mírou vnímání existence hrozeb pro životní prostředí u otázky 13c (v 

životě jsou důležitější  věci,  než se starat  o životní prostředí),  mezi věkem respondenta a mírou 

vnímání akutnosti vlastního zapojení do ekologických aktivit u otázky 13a (Pro člověka jako jsem 

já  je  vlastně těžké dělat  toho moc pro životní  prostředí),  mezi  pohlavím respondenta a   mírou 

vnímání existence hrozeb pro životní prostředí u otázky 13c, mezi pohlavím respondenta a  mírou 

vnímání akutnosti vlastního zapojení do ekologických aktivit u otázky 13b (Dělám, co je dobré pro 

životní prostředí,  i  když to stojí  více peněz nebo zabírá více času),  mezi nejvyšším dosaženým 

vzděláním respondenta a  mírou vnímání existence hrozeb pro životní prostředí u otázek 13c, 13e 

(Mnohá tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena), 13f (Je pro mě těžké rozeznat, zda je můj 

způsob života prospěšný nebo škodlivý pro životní prostředí)  a 13g (ekologické problémy mají 

přímý dopad na můj život.) a mezi nejvyšším dosaženým vzděláním respondenta a mírou vnímání 

akutnosti vlastního zapojení do ekologických aktivit u otázek u otázek 13a, 13b a 13d. Neprokázali 

jsme statisticky významný vztah mezi velikostí obce, ve které respondent bydlí a mírou vnímání 

existence hrozeb pro životní prostředí ani mezi  velikostí obce, ve které respondent bydlí a  mírou 

vnímání akutnosti vlastního zapojení do ekologických aktivit.

Vztah socio-demografické proměnné věku a zájmu o životní prostředí bývá v literatuře označován 

jako jeden z nejsilnějších mezi všemi socio-demografickými ukazateli (například Řeháková, 2001; 

Klineberg, McKeever & Rothenbach, 1998). My jsme ale zjistili statisticky významný vztah pouze 

u dvou otázek z celkových sedmi. V prvním zjištěném případu statisticky významného vztahu měli 

starší respondenti tendenci spíše nesouhlasit s tvrzením „V životě jsou důležitější věci, než se starat 

o  životní  prostředí“.  To  je  v  rozporu  s  hypotézou  věku  (Van  Liere  &  Dunlap,  1980),  která 

předpokládá, že starší lidé budou vykazovat menší míru zájmu o životní prostředí. Zároveň je to v 

rozporu s většinou prací, které nalezly statisticky významný vztah mezi věkem a zájmem o životní 

prostředí  respondenta  (například  Klineberg,  McKeever  &  Rothenbach,  1998;  Dunlap,  1981; 

Samdahl  & Robertson,  1989;  Řeháková,  2001 a  Howell  & Laska,  1992).  V druhém zjištěném 

případu měli starší respondenti tendenci spíše souhlasit s tvrzením „pro člověka jako jsem já je 

vlastně těžké dělat toho moc pro životní prostředí“. To je v souladu jak s hypotézou věku (Van Liere 

& Dunlap, 1980) tak i s výsledky prací uvedených v tomto odstavci. To, že jsme u většiny otázek 

nenalezli  statisticky významný vztah  pro proměnnou věk odpovídá  tomu,  že  se  v dnešní  době 
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informačních médií zvyšuje informovanost o ekologické problematice bez ohledu na věk, což má za 

následek,  že  se  postupně  snižuje  vliv  socio-demografické  proměnné  věku  na  zájem  o  životní 

prostředí (Howell & Laska, 1992).

Uvedli jsme, že v současné literatuře nepanuje shoda ohledně vztahu pohlaví a zájmu o životní 

prostředí (Van Liere & Dunlap, 1980; Shen & Saijo, 2008). V našem případě jsme zjistili, že ženy 

mají spíše tendenci souhlasit s tvrzením „mnohá tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena“ a 

zároveň mají ženy spíše tendenci nesouhlasit s tvrzením „dělám, co je dobré pro životní prostředí, i 

když to stojí více peněz nebo zabírá více času.“ To naznačuje,  že muži v České republice více 

vnímají existenci hrozeb pro životní prostředí než ženy a také,  že muži v České republice více 

vnímají akutnost osobního zapojení se do aktivit na ochranu životního prostředí než ženy.  Toto 

zjištění je v souladu s jedním směrem argumentace v rámci hypotézy pohlaví (Van Liere & Dunlap,  

1980), podle kterého muži vykazují větší zájem o životní prostředí než ženy (Arcury & Christianson 

1990; Shen & Saijo 2008; Řeháková, 2001).

Z  našich  výsledků  je  patrné,  že  nejčastější  statisticky významný  vztah  jsme  zjistili  pro  socio-

demografický ukazatel nejvyššího dosaženého vzdělání, existuje pro všechny námi zvolené otázky. 

Statisticky významný vztah  ale  ve  všech  případech  nacházíme  pouze  u  kategorií  základního  a 

středního vzdělání. Značí to, že vzdělání hraje roli pouze u respondentů, kteří nestudovali vysokou 

školu. Zdůvodnění, proč tomu tak je, by vyžadovalo další rešerši, kterou jsme zde ale neprováděli,  

jelikož vzdělání nebylo naší zájmovou proměnnou. 

Zajímavý je zde ale směr vztahu, který jsme zjistili.  V první skupině otázek pracovně nazvané 

existence hrozeb, měli respondenti s přibývající mírou vzdělání, vyjádřenou nejvyšším dosaženým 

vzděláním, tendenci spíše souhlasit s tvrzeními „v životě jsou důležitější věci, než se starat o životní 

prostředí“, „mnohá tvrzení o ekologických hrozbách jsou zveličena“ a „je pro mě těžké rozeznat, 

zda  je  můj  způsob  života  prospěšný  nebo  škodlivý  pro  životní  prostředí“.  Pouze  s  výrokem 

„ekologické problémy mají přímý dopad na můj život“ měli respondenti s přibývajícím vzděláním 

tendenci spíše nesouhlasit. Pro druhou skupinu otázek, pracovně nazvanou akutnost zapojení, jsme 

zjistili, že s přibývající mírou vzdělání mají respondenti tendenci spíše souhlasit s tvrzeními „pro 

člověka jako jsem já je vlastně těžké dělat toho moc pro životní prostředí“, „nemá cenu, abych něco 

dělal  pro životní prostředí, pokud to nebudou dělat i ostatní lidé“ a naopak s přibývající mírou 

vzdělání spíše nesouhlasit s výrokem „dělám, co je dobré pro životní prostředí, i když to stojí více 

peněz nebo zabírá více času“. To je v rozporu s hypotézou sociální třídy (Van Liere & Dunlap, 
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1980),  podle  které  se  s  přibývající  mírou vzdělání  respondenta  zvyšuje  i  jeho zájem o životní 

prostředí. My jsme ale zjistili, že s přibývajícím vzděláním mají respondenti tendenci méně vnímat 

existenci hrozeb pro životní prostředí i méně vnímat akutnost vlastního zapojení se do aktivit na 

ochranu životního prostředí.  Zároveň je tento výsledek v rozporu s dosavadními pracemi,  které 

nalezly vztah vzdělání a zájmu o životní prostředí (Řeháková, 2001; Dietz, Stern & Guagnamo, 

1998; Samdahl & Robertson, 1989). 

Ani v jednom případě se nám nepodařilo najít statisticky významný vztah mezi velikostí obce, ve 

které respondent bydlí a mírou vnímání existence hrozeb pro životní prostředí ani mírou vnímání 

akutnosti osobního zapojení se do aktivit na ochranu životního prostředí.

Závěr

V této práci jsme zkoumali,  zda existuje statisticky významný vztah mezi finančním příjmem a 

zájmem o životní prostředí. Nejprve jsme definovali obecně zájem o životní prostředí jako zájem o 

stav životního prostoru, který není motivovaný jeho ekonomickou využitelností ale ochranou jeho 

současného stavu a jeho zlepšení do budoucna. Uvedli jsme tři škály, které se obvykle pro zjištění  

obecného zájmu o životní prostředí používají, z nichž tou nejčastěji využívanou je škála Nového 

environmentálního paradigmatu (Dunlap et al, 2000). Zároveň jsme ale uznali, že v rámci naší práce 

je obecný zájem o životní prostředí stále ještě příliš široký pojem, proto jsme pracovali pouze s 

částmi,  které pojem zájmu o životní prostředí zahrnuje.  Zkoumali  jsme míru vnímání existence 

hrozeb pro životní prostředí a míru vnímání akutnosti osobního zapojení se do aktivit na ochranu 

životního prostředí a jejich vztah s finančním příjmem domácnosti. 

Tento očekávaný vztah jsme popsali a vysvětlili v teoretické části,  kde jsme uvedli teorie, které 

postihují vztah zájmu o životní prostředí a různých socio-demografických ukazatelů a zdůraznili 

jsme pět hypotéz,  které shrnuli  Van Liere a Dunlap (1980) – Hypotézu sociální třídy,  hypotézu 

věku, rezidenční hypotézu, hypotézu politické orientace a hypotézu pohlaví. Tyto hypotézy jsme 

označili  jako stěžejní  pro  naši  empirickou  část.  Kromě toho  jsme  ale  představili  tři  teoretické 

proudy, které mají také vztah k našemu tématu – teorii Post-materialismu (Inglehart, 1981; 1995), 

teorii  nového environmentálního paradigmatu (Dunlap a Van Liere,  1978; 2000) a Value-belief-

norm teorii (Stern, 2000).
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V empirické části jsme se snažili potvrdit naše dvě hypotézy, že s přibývajícím finančním příjmem 

domácnosti  roste  i  míra  vnímání  existence  hrozeb  pro  životní  prostředí  a  že  s  přibývajícím 

finančním příjmem domácnosti roste i míra vnímání akutnosti osobního zapojení se do aktivit na 

ochranu  životního  prostředí.  Hypotézy  jsme  ověřovali  na  datech  z  mezinárodního  výzkumu 

International Social Survey Programme (ISSP) pro Českou republiku, a to na datech z vlny z roku 

2010, která se zaměřovala právě na environmentalistická témata. Obě hypotézy se nám podařilo 

částečně potvrdit, výsledky ale nebyly zcela konzistentní. Potvrzení našich hypotéz se shoduje s 

výzkumy v dostupné literatuře  (Shen & Saijo, 2008; Clark, Kotchen & Moore, 2003; Howell & 

Laska,  1992  a  Arcury  &  Christianson,  1990).  Mimo  to  jsme  zjistili  zajímavé,  až  překvapivé 

výsledky pro další socio-demografické ukazatele, které jsme použili jako filtrační proměnné. Zjistili 

jsme, že vztah mezi věkem a zájmem o životní prostředí nemá vždy takový směr, jaký předpokládá 

teorie  (Van  Liere  &  Dunlap,  1980),  tedy  že  by  mladší  lidé  vykazovali  větší  zájem o  životní  

prostředí. V jednom případě jsme takový vztah nalezli, v druhém jsme ale nalezli vztah opačný a 

pro většinu  otázek jsme statisticky významný vztah  mezi  věkem a  zájmem o životní  prostředí 

nenalezli vůbec. Dále jsme zjistili, že v našem vzorku měli muži tendenci více vnímat existenci 

hrozeb  pro  životní  prostředí  i  akutnost  osobního  zapojení  se  do  aktivit  na  ochranu  životního 

prostředí. Konečně z našeho pohledu nejzajímavější výsledek jsme zjistili pro vzdělání. Z našich 

výsledků je patrné, že zde s přibývajícím vzděláním klesá míra vnímání jak existence hrozeb pro 

životní prostředí, tak i akutnosti osobního zapojení se do aktivit na jeho ochranu. To jde zcela proti  

představené teorii (Van Liere & Dunlap, 1980).

Přesto,  že naše výsledky nebyly zcela konzistentní, jsme přesvědčeni,  že výzkum vztahu socio-

demografických ukazatelů a zájmu o životní prostředí má co nabídnout pro další porozumění této 

problematice. Doufáme také, že tato práce bude v budoucnu nápomocna dalším výzkumům na toto 

téma.

Omezení výzkumu a etické podmínky

Validitu i reliabilitu naší práce podporuje fakt, že jsme při statistickém zpracování dat vycházeli z 

dat získaných v rámci  mezinárodně zaštítěného výzkumu ISSP 2010, v rámci něhož jsme měli 

přístup  k  datům  sebraným  od  vzorku  1428  respondentů  z  celé  České  republiky.  Statistické 

zpracování dat jsme provedli podle standardní metodologie za požití programu IBM SPSS Statistics 

22.
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Před zpracováním a zveřejněním byla všechna data výzkumu ISSP 2010 anonymizována. Z toho 

důvodu se neobáváme,  že  bychom jejich  zpracováním mohli  způsobit  původním respondentům 

jakékoli problémy. Zároveň také výsledky tohoto výzkumu nemají potenciál způsobit etický rozruch 

ve společenských vědách.
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