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ABSTRAKT 

 Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu úrovně ekologické gramotnosti 

učitelů základních škol na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol v regionu Žatec. 

Práce navazuje na diplomovou práci Silvie Svobodové z roku 2013 Vliv environmentální 

výchovy na úroveň ekogramotnosti žáků základních škol regionu Žatec a doplňuje závěry 

týkající se míry vlivu environmentální výchovy na ekogramotnost žáků 2. stupně. Zkoumá 

rozsah vlivu úrovně environmentální gramotnosti učitelů na úroveň environmentální 

gramotnosti žáků. 

Teoretická část práce obsahuje včetně literárních rešerší charakteristiku žateckého 

regionu. V úvodu praktické části je prezentován souhrn rozsahu environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty praktikované na testovaných základních školách. Šetření bylo 

realizováno formou sekvenčního smíšeného výzkumu, schéma QUAN-qual. Dotazníkové 

testování proběhlo v červnu 2015 s 84 respondenty, 13 muži a 71 ženami. Strukturovaného 

rozhovoru se v říjnu 2015 zúčastnilo 12 učitelů, z toho 8 žen a 4 muži. 

Rozbor rozsahu a úrovně environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na 

testovaných školách regionu Žatec potvrdila poměrně příznivé výsledky. Testování učitelů 

prokázalo v porovnání s žáky vyšší zastoupení environmentálně gramotných respondentů, 

38%, ovšem předpokládaná přímá úměra mezi úrovní učitelů a žáků nebyla verifikována. 

Téměř všichni oslovení učitelé se shodně domnívají, že zásadnějšími determinanty jsou 

zejména rodinné prostředí, vrstevníci a společnost. Zjištěné výsledky mohou poskytnout 

nezbytné informace pro podobně zaměřené výzkumy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

environmentální gramotnost, měření environmentální gramotnosti, environmentální 

výchova, vzdělávání a osvěta, školní vzdělávací program, kvantitativní výzkum  



ABSTRACT 

The thesis is focused on an assessing the impact of the level of an  environmental 

literacy of primary school teachers to the level of the environmental literacy of pupils in 

primary schools in the region Zatec.  This work continues on a thesis Silvie Svobodové 

(2013) The influence of environmental education at the level of environmental literacy of 

pupils in primary schools Zatec region and complements the conclusions on the extent of 

influence of environmental education on environmental awareness of  the 2nd degree. It 

examines the extent of the influence level of  teachers´environmental literacy to the level 

of the environmental literacy among students. 

The theoretical part includes a literature search, including the characteristics of the 

Saaz region. The introduction of practical part presents an overview of environmental 

education and awareness practiced in tested primary schools. Survey was carried out 

through sequential combined research, scheme QUAN-qual. The questionnaire was tested 

in June 2015 with 84 respondents, 13 men and 71 women. Structured interview in October 

2015 attended 12 teachers, 4 men and 8 women. 

Analysis of the scope and level of environmental education and awareness on the 

tested schools in Zatec region confirmed relatively positive results. Testing of teachers 

demonstrated in comparison with pupils  higher proportion of  environmentally literate 

respondents, 38%, however, predicted a direct correlation between the level of teachers 

and pupils has not been verified. Almost all addressing teachers agree that more 

fundamental determinants are mainly family environment, peers and society. These results 

can provide necessary information for  similarly focused researches. 

 

KEYWORDS 

environmental awareness, measurement environmental awareness, environmental 

upbringing, education and public education, the School education program, quantitative 

research  
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Úvod  

 Problematika úrovně kvality a ochrany životního prostředí je v podstatě stejně stará 

jako  lidstvo samo a je velmi úzce spjata s kulturou a způsobem života lidí. Lidé sice byli 

na rozdíl od ostatních organismů obdařeni tzv. rozumem, lze ovšem jejich chování ve 

vztahu k životnímu prostředí považovat za "rozumné"? Hledáním odpovědí se zabývají 

nejenom filozofové celá staletí, přesto by se mohlo zdát, že odpověď je přeci naprosto 

jednoznačná. Samotný aktuální stav životního prostředí na pokraji hrozící globální 

ekologické krize je zřetelným důkazem kořistnického přístupu člověka k přírodě, která mu 

skýtá základní hodnoty nezbytné k jeho životu. Lidé si uvedený fakt sice uvědomují, ale 

pokud množství přírodních zdrojů postačuje k naplnění potřeb jejich generace, příliš se 

otázkou ochrany těchto zdrojů nezabývají.  

 Kompetentní lidé, politici, zástupci různých firem atd., často argumentují nutností 

diskutovat o problematice ochrany životního prostředí s ohledem na trvale udržitelný 

rozvoj, většinou však bohužel zůstane pouze u plánů a slibů, protože skutečně efektivní 

opatření, která by přispěla ke zvýšení, či alespoň udržení úrovně kvality životního 

prostředí, jsou spojena s vysokými náklady a oběťmi, kterých není doposud mnoho lidí 

schopno. Ekonomické hledisko je pro současnou společnost tím nejzásadnějším oproti 

sociálnímu, či ekologickému, přičemž pouze soulad a rovnocennost všech tří hledisek je 

nezbytnou podmínkou rovnováhy efektivně fungující společnosti, lidské společnosti, která 

je ovšem neoddělitelnou součástí přírody a právě ona hlediska tvoří její pilíře. 

 O samozřejmosti potřeby ochrany prostředí, v němž žijeme, tedy i ochrany sama 

sebe není třeba diskutovat, lidé ji vlastně realizují po celou dobu své existence, ať vědomě, 

či nevědomě, přirozeně, či úmyslně. Mnohem složitější se jeví otázka motivací, smyslu, 

účelů a cílů tzv. ochranných činností, s tím také souvisí časový rozsah a reálné důsledky v 

krátkodobém, ale především v dlouhodobém horizontu. Pohled do historie nám nabízí 

mnohé příklady přirozené ochrany přírody, jejíž prostý účel spočíval v zajištění obživy 

nejenom vlastní, ale i dalších generací. Mnohé z lidských zásahů byly však pro přírodu 

více, či méně negativní a stav životního prostředí se neustále zhoršoval.  
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 Znatelněji se ekologické problémy začaly projevovat především s rozvojem 

zemědělství a průmyslu, nárůstem počtu lidí, jejich konzumním přístupem k životu, což 

samozřejmě prudce urychlilo snižování kapacit přírodních zdrojů, z nichž některé jsou již 

na pokraji vyčerpání, a výrazně zhoršilo stav životního prostředí až na neúnosnou hranici.  

 Výše uvedená fakta a současné neustále se prohlubující odcizení konzumně žijících 

lidí od vlastní přirozenosti spojené s životem v souladu s přírodou vyvolávají potřebu 

důrazně upozornit na hrozící ekologické nebezpečí a přimět lidi uvědomit si reálnost blížící 

se globální ekologické krize a nabídnout jim řešení ve formě kvalitního, smysluplného a 

efektivního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Vzhledem ke složitosti 

současného světa, společnosti, lidské povahy a dalším determinantům je třeba k tomuto 

náročnému úkolu přistupovat opravdu zodpovědně a komplexně.  

 Oficiálně byla oblast environmentální výchovy a vzdělávání blíže specifikována na 

přelomu 60. a 70. let minulého století, jedná se tudíž o poměrně mladý obor, jehož 

výsledky s ohledem na dlouhodobý časový horizont, ve kterém se mohou projevit, nelze 

jednoznačně ověřit. Moderní technologie sice skýtají zajímavé možnosti obohatit použité 

formy a metody environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, zpřístupnit je například 

dnešní mladé generaci, ale zdaleka nemusí být zajištěn požadovaný efekt. Podobně 

můžeme při tvorbě ekologických vzdělávacích, či výchovných programů, při volbě 

vhodných organizačních forem a vyučovacích metod, využít dlouhodobých, opakovaně 

ověřených zkušeností z jiných vyučovacích oblastí. Od počátku realizace environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty jsou současně prováděna šetření zaměřená na ověřování 

kvality, účinnosti a efektivity jednotlivých aktivit a činností. Některé výzkumy spočívají v 

posuzování samotné realizace, jiné hodnotí konkrétní výsledky, např. ověřují znalosti 

respondentů, jejich environmentálně vstřícné postoje, jednání a chování, úroveň jejich 

ekologické gramotnosti. Rozsah vlivu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na 

úroveň ekologické gramotnosti jedince je stále předmětem mnoha dalších zkoumání, 

rozhodně není jediným ani zcela stěžejním faktorem. Neméně  důležitým determinantem 

může být například vliv rodiny, blízkých přátel, společnosti, učitelů atd. 
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 Dosáhnout objektivity při ověřování úrovně kvality a efektivity environmentální 

výchovy a vzdělávání je poměrně náročné a v podstatě možné až v dlouhodobém 

horizontu, přičemž je třeba neopomenout  vliv mnoha dalších faktorů a možná rizika 

zkreslení, která se s časem stupňují. Lze se tedy domnívat, že měření ekologické 

gramotnosti je jedna z dosažitelných možností, jak alespoň orientačně ověřit efekt 

environmentální výchovy na postoje, jednání a chování jedince. V oblasti ochrany 

životního prostředí jsou totiž postoje, jednání a chování mnohem hodnotnější než samotné 

znalosti, jejichž vliv na transformaci postojů lidí a přehodnocení důležitých potřeb není 

natolik zásadní, aby evokoval jejich ochotu k vyšším obětem ve prospěch kvality životního 

prostředí. Některé výzkumy ekogramotnosti nejenom v zahraničí, ale i u nás prokázaly, že 

míra znalostí zdaleka neodpovídá úrovni egocentrických postojů a chování, ne vždy jsou 

teoretické vědomosti podmínkou pozitivní chování k životnímu prostředí. Od vědění vede 

ještě dlouhá cesta k vnitřnímu uvědomění si nevyhnutelnosti aktivní ochrany životního 

prostředí z důvodu trvale udržitelného rozvoje a k přímé aplikaci proenvironmentálního 

chování, jedná se totiž o dlouhodobý proces a bohužel ne vždy ekonomicky příznivý. 

 Měření ekologické gramotnosti je věnována i tato práce, jejíž součástí je výzkum 

zaměřený na porovnání úrovně ekologické gramotnosti učitelů základních škol s úrovní 

ekologické gramotnosti jejich žáků, přičemž ekogramotnost žáků byla zjišťována před 

třemi lety v rámci posuzování vlivu realizované environmentální výchovy, vzdělávání a 

osvěty na její úroveň. Závěry práce přinesly rozporuplné výsledky, kdy poměrně vysoké 

kvalitě aktivit a programů environmentálního vzdělávání a výchovy, jak ze strany škol, tak 

i jiných institucí a organizací, neodpovídal zanedbatelný podíl environmentálně 

gramotných žáků základních škol. Příčiny neutěšeného stavu v oblasti environmetnální 

gramotnosti a vzdělání žáků základních škol je tedy třeba hledat i v jiných faktorech, které 

mohou mít zásadní vliv na vývoj postojů, jednání a chování žáků směrem k životnímu 

prostředí. Takovým faktorem mohou být právě postoje, jednání a chování jejich učitelů k 

životnímu prostředí. Učitel by měl být pro své žáky příkladem a pravidla, která po nich 

vyžaduje, by měl sám dodržovat. Nejefektivněji naučí jen to, čemu sám věří a o čem je 

přesvědčen, žáci od něj přijmout jen takové hodnoty, které on sám zastává a osvojí si 

způsoby jednání a chování, která od něj okoukají. Učitelské povolání v pravém smyslu 

slova by mělo být opravdu posláním. 
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1 Cíle 

Cíl práce spočívá v posouzení vlivu úrovně environmentální gramotnosti učitelů 

základních škol na úroveň environmentální gramotnosti žáků základních škol v regionu 

Žatec. Práce navazuje na diplomovou práci Vliv environmentální výchovy na úroveň 

ekogramotnosti žáků základních škol regionu Žatec z roku 2013 autorky Silvie Svobodové 

a rozšiřuje vyvozené závěry v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na 2. 

stupni základních škol. Řeší otázku rozsahu vlivu úrovně ekologické gramotnosti učitelů 

na úroveň ekologické gramotnosti jejich žáků. 

Smysluplné a efektivní naplnění stěžejního cíle práce je podmíněno dosažením 

několika konkrétních dílčích cílů. První z nich souvisí s monitorováním průběhu realizace 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na testovaných základních školách 

v regionu Žatec, respektive změn v této oblasti od posledního šetření, které proběhlo na 

podzim roku 2012. Na dotčených základních školách bude uskutečněno dotazníkové, 

kvantitativní, a kvalitativní šetření úrovně ekologické gramotnosti učitelů s cílem posoudit 

několik základních výzkumných otázek. Následující dílčí cíl bude tedy zaměřen na analýzu 

proenvironmentálních postojů, jednání a chování testovaných učitelů a porovnání 

získaných dat a výsledků s daty a výsledky předešlého výzkumu, tedy úrovně ekologické 

gramotnosti učitelů a jejich žáků.  Vyvozené závěry budou nezbytným podkladem k 

dalšímu kvalitativnímu šetření, rozhovoru s učiteli, jehož cíl v podstatě spočívá v získání 

širšího spektra informací z řešené oblasti, následně zvýšení kvality interpretace dosažených 

výsledků a utvoření komplexnějšího vhledu do problematiky. 

 Na základě studia a  podrobné analýzy výsledků a závěrů doposud provedených a 

publikovaných výzkumů zaměřených především na měření ekologické gramotnosti byly 

blíže specifikovány konkrétní výzkumné problémy, ověření jejich platnosti tvoří stěžejní 

část diplomové práce. 

1. Méně než 30% učitelů na základních školách v Žatci lze pokládat za 

environmentálně gramotné, tedy že úroveň proenvironmentálních postojů většiny 

dotazovaných učitelů nedosahuje takových hodnot, aby zásadně ovlivnila jejich 

jednání a chování podporující činnou ochranu životního prostředí. 
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2. Úroveň environmentální gramotnosti žáků základních škol v Žatci je přímo úměrná 

úrovni ekologické gramotnosti jejich učitelů.  

3. Učitelé základních škol v Žatci, které se aktivně věnují environmentální výchově, 

vzdělávání a osvětě, jsou všeobecně ekologicky gramotnější, tedy že preferují 

environmentálně příznivé postoje, jednání a chování častěji než učitelé ostatních 

základních škol. 

 

Analýzou sebraných dat z jednotlivých šetření, zjištěných výsledků a vyvozením 

závěrů bude posouzena platnost výše popsaných výzkumných problémů. Vlastní přínos 

diplomové práce spočívá tedy v identifikaci rozsahu vlivu úrovně ekologické gramotnosti 

učitelů na ekologickou gramotnost jejich žáků základních škol v Žatci. Zjištěné výsledky a 

vyvozené závěry by mohly být využity jako relevantní podklady pro navazující šetření, 

jejichž účelem bude posuzování vlivu dalších faktorů, které mohou ovlivňovat výši úrovně 

environmentální gramotnosti dětí, následných generací, v jejichž rukou leží budoucnost 

lidstva a života na Zemi. 
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2 Metodika 

Šetření, jehož cíl je zaměřen na posouzení vlivu úrovně ekologické gramotnosti 

učitelů základních škol na úroveň ekologické gramotnosti jejich žáků v regionu Žatec, bylo 

realizováno na třech žateckých základních školách, jejichž ředitelé s účastí učitelů vyjádřili 

souhlas. V Žatci, který se rozkládá v okrese Louny na území ústeckého kraje a protéká jím 

řeka Ohře, se nachází celkem čtyři základní školy, z nichž jedna je praktická, a osmileté 

všeobecné gymnázium. Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve městě zajišťuje 

především občanské sdružení Ekocentrum Žatec v úzké spolupráci s Mikroregionem 

Žatecko a Stavebním a vyvlastňovacím úřadem, životního prostředí MěÚ Žatec.  

Teoretická část práce obsahuje informace a poznatky získané studiem odborných 

dokumentů. Na základě vyvozených zjištění a závěrů jsou formulovány výzkumné 

problémy. Z analýzy dostupných odborných literárních i jiných zdrojů, které se podrobně 

věnují problematice environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty včetně měření 

environmentální gramotnosti, je sestaven základní přehled bližších souvisejících informací. 

Ze závěrů několika praktikovaných měření úrovně ekologické gramotnosti prováděných 

především v České republice a s ohledem na osobní zkušenosti z oblasti environmentální 

výchovy a vzdělávání jsou stanovené výzkumné problémy upřesněny. Jejich platnost je 

ověřena při samotném měření ekologické gramotnosti učitelů základních škol a při 

porovnání s výsledky předešlého šetření zaměřeného na žáky. Analýza odborných 

literárních zdrojů byla využita mimo jiné také k sestavení návrhu plánu výzkumu.  

Výzkum se týká nejenom posuzování vztahu mezi konkrétním zastoupením 

ekologicky gramotných učitelů a žáků, ale vzhledem k širokému spektru dat lze v rámci 

šetření provést i analýzy zaměřené na specifické údaje, např. na konkrétní formy chování 

respondentů jednotlivých škol atd. Do dotazníkové šetření  jsou zařazeni všichni učitelé 

základních škol, na kterých bylo prováděno měření ekologické gramotnosti žáků 2. stupně 

v roce 2012. Kvalitativního šetření se zúčastnili jen vybraní zástupci testovaných 

pedagogů. Pedagogický výzkum se týká tří základních škol v regionu Žatec, jedná se o 

Základní školu Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny (1. ZŠ), Základní školu Žatec, 

Komenského alej 749, okres Louny (2. ZŠ) a Základní školu Žatec, nám. 28. října 1019, 

okres Louny (3. ZŠ). 
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Nezbytnou část práce tvoří také popis regionu Žatec, výčet demografických údajů 

oblasti, informace o aktuálním stavu životního prostředí, specifika regionální 

environmentální politiky a další. Pro získání potřebných informací o regionu je použita 

databáze Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí MěÚ Žatec, Českého 

statistického úřadu, Ekocentra Žatec a aktuální Strategický plán rozvoje města Žatce.  

V úvodu praktické části je podrobně popsáno šetření na testovaných základních 

školách a je tvořena několika zásadními částmi. Samotné šetření na školách proběhlo 

zejména v průběhu 1. pololetí školního roku 2015/16 formou sekvenčního smíšeného 

výzkumu, schéma QUAN-qual. Shromažďování a bližší rozbor dat o realizaci a úrovni 

environmentální výchovy prostřednictvím studia dokumentace na vybraných základních 

školách regionu Žatec předchází kvantitativnímu a kvalitativnímu šetření mezi učiteli 

těchto škol. Dokumentace, která je využita k výzkumu, byla poskytnuta dotčenými školami 

v elektronické i písemné podobě, analyzovány byly zvláště školní vzdělávací programy, 

tématické plány, výroční zprávy škol, dokumentace realizovaných environmentálních akcí 

a závěrečné zprávy projektů.  

Rozbor materiálů týkajících se environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je 

doplněn kvalitativním výzkumem, analýzou zkušeností a názorů některých z testovaných 

učitelů. Kvalitativní šetření s učiteli navazuje na dotazníkové šetření a proběhlo formou 

rozhovoru s otevřenými otázkami, strukturovaného dialogu, který lze v podstatě pokládat 

za případovou studii. Pro záznam dat byl použit zvláště diktafon, případně byly odpovědi 

poznamenány písemně. Poznatky z rozhovorů jsou využity při závěrečné evaluaci k 

porovnání s výsledky předešlého šetření a posuzovány v širších souvislostech. Dotazy se 

týkaly nejenom vlastního vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty, osobních zkušeností vyučujících s realizací environmentální edukace, 

ale i jejich úsudků o účinnosti a atraktivitě konkrétních forem a metod výuky a na ochotu 

učitelů věnovat se problematice životního prostředí. Důležité byly také jejich názory na 

míru vlivu ekologické gramotnosti učitelů na žáky. Na závěr byli dotazovaní respondenti 

seznámeni s odpovídajícími závěry dotazníkového šetření mezi učiteli. V rámci rozhovoru 

měli příležitost vyjádřit se k získaným výsledkům, rozebrat je, zhodnotit a uvést možné 

příčiny. Dotazováno bylo 12 respondentů, z toho 4 muži a 8 žen. 
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Do dotazníkového šetření byli zařazeni všichni učitelé vybraných základních škol 

na základě souhlasu ředitelů jednotlivých škol. Celkový vzorek byl tvořen 84 učiteli, z 

toho 13 muži a 71 ženami. Vzhledem k obecnému i dílčím cílům výzkumu se prakticky 

jedná o kriteriální a účelový výběr. Samotné měření úrovně environmentální gramotnosti 

učitelů vybraných základních škol, kvantitativní šetření, proběhlo anonymně 

prostřednictvím strukturovaného dotazníku v červnu roku 2015. Dotazníky v písemné 

podobě byly rozdány učitelům osobně a vybrány v dohodnutém termínu. 

Specifická měřící škála dotazníku čerpá ze škály, jejímž autorem je Jan Činčera 

(2006), a byla rozšířena o další otázky, otevřené i uzavřené, a upřesněna s ohledem na 

respondenty. Otázky v dotazníku jsou rozděleny do tří oblastí, v první jsou zaměřeny na 

postoje, v druhé na jednání a ve třetí na chování. Dále je dotazník doplněn 

nepostradatelnou otázkou s volnou odpovědí, případovou studií, která by měla na 

konkrétní situaci prověřit uvědomování si vazeb a souvislostí mezi proenvironmentálními 

postoji, jednáním a chováním, schopnost učitelů identifikovat konkrétní vlivy na kvalitu 

životního prostředí v běžném životě. Z důvodu zvýšení objektivity při interpretaci 

sebraných dat a související kvality výsledků, aby vyvozené závěry měly vypovídající 

hodnotu, a vzhledem k nezbytnosti komplexního přístupu při posuzování vzájemného vlivu 

úrovně ekologické gramotnosti mezi učitelem a žákem bylo kvalitativní šetření s učiteli 

realizováno až v návaznosti na dotazníkové šetření. 

Následně byla všechna sebraná data zaevidována do mřížky, podrobně zpracována 

a analyzována, vyhodnocené výsledky jsou detailně interpretovány. Vzhledem k faktu, že 

analýza dat by měla být prováděna systematicky, probíhá interpretace u jednotlivých typů 

šetření společně s jejich zaznamenáváním a zpracováním, závěrem jsou získané výsledky a 

dílčí analýzy propojeny, vysvětleny ve vzájemných souvislostech zejména ve vztahu k 

tématu a cílům práce. Využity jsou metody třídění a systematizace dat, vzájemné 

porovnání případů atd. Údaje z dotazníků jsou pro větší přehlednost zpracována do tabulek 

a výsledky zobrazeny prostřednictvím grafů. Získané závěry jsou vzájemně porovnány, 

shrnuty, posouzeny z hlediska validity a v rámci diskuse jsou konfrontovány s výsledky 

studia odborné literatury. Na závěr diplomové práce je posouzeno dosažení a naplnění 

vymezených cílů práce, stěžejního i dílčích. 
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3 Literární rešerše 

3.1 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

 Environmentální výchově, vzdělávání a osvětě se v současnosti věnuje několik 

českých i zahraničních odborných publikací a časopisů, problematikou úrovně a efektivity 

environmentální edukace se také zabývá mnoho pedagogických výzkumů. Základní 

dokumenty stanovující rozsah a případně konkrétní obsah environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty tvoří především rámcově vzdělávací programy, školní vzdělávací 

programy, metodické pokyny a další nezbytná dokumentace samotných programů, 

projektů, činností atd. Otázkám environmentální výchovy se od roku 2006 hlouběji věnuje 

také recenzované odborné periodikum Envigogika vydávané Centrem otázek pro životní 

prostředí UK, v jehož článcích jsou prezentovány výsledky pedagogických výzkumů 

zaměřených na environmentální edukaci a diskuse mnoha odborníků nejenom nad závěry 

šetření, ale i nad cíli a budoucím pojetím této oblasti (Vacínová, 2011). 

 Poprvé byl pojem environmentální výchovy oficiálně definován na konferenci 

Mezinárodní unie ochránců přírody, a to v roce 1947 (Činčera, 2007 ex. Palmer, 2003). 

Názory různých odborníků na cíle a formu environmentální výchovy se v průběhu času 

měnily, byly více, či méně ovlivňovány společenskou, ekonomickou a sociální situací, také 

kulturou zúčastněných zemí. Současné pojetí vychází z podstaty pojmu, tedy je založeno 

na tvorbě postojů, upevňování schopností a osvojování dovedností podstatných k dosažení 

potřebné ekologické gramotnosti. Úspěšnost samotné výchovy je podmíněna také širokým 

rozsahem kvalitních znalostí napříč všemi obory a dostatečným množstvím aktuálních 

informací. Z uvedených faktů vyplývá, že  environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

by se měla zakládat především na předávání úplného komplexu znalostí a dovedností, její 

cíl by měl směřovat k osvojení, upevnění a rozvoji schopností uvažovat ve vzájemných 

souvislostech, podporování aktivního a tvořivého přístupu k ochraně životního prostředí. 

Její smysl by měl spočívat v budování kladného vztahu k přírodě, kvalitních mezilidských 

vztahů a zvyšování environmentální odpovědnosti k životnímu prostředí (Činčera, 2007). 
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 V rámci environmentální výchovy se často setkáváme s pojmy environmentální, či 

ekologická. Souvislost, respektive rozdíl ve skutečném významu těchto výrazů, jeho 

podstatu, upřesňuje Matějček (2007). Environmentální lze považovat za analogii všeho, co 

se týká životního prostředí, včetně přírodních aspektů zahrnuje i další faktory determinující 

stav životního prostředí, např. lidské činnosti atd. Zatímco pojem ekologické zahrnuje 

procesy probíhající pouze v přírodním prostředí, environmentální je tudíž nadřazeným 

pojmem výrazu ekologický. 

 Environmentální výchovu ve školním prostředí definuje Pedagogický slovník: 

„Environmentální výchova je součást současného všeobecného vzdělávání, zaměřená na 

ochranu a tvorbu životního prostředí. Širší pojetí než přírodovědně založená ekologická 

výchova. Zahrnuje také sociální, hodnotové a etické zaměření výchovy k aktivní účasti na 

tvorbě zdravého životního prostředí.“ (Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 69). 

 

3.2 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v zahraničí a u nás 

 Způsob integrování cílů, předpokladů a konkrétní náplně environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty do vzdělávacích systémů jednotlivých států a vlastní realizace se v 

některých zemích výrazně liší. Původně se tohoto úkolu zhostily nejenom mezinárodní, ale 

i mnohé národní, či regionální organizace, případně občanská sdružení. Aplikaci 

vzdělávací oblasti v některých státech ovlivňovala aktuální politická situace. Současnou 

realizaci environmentální edukace ve školním prostředí zajišťují ministerstva školství 

jednotlivých států.  

 Jedním z nejčastějších rozdílů aplikace environmentální výchovy v jednotlivých 

státech je především poměr a rozsah teoretické a praktické formy realizace. Orr (2005) 

poukazuje na vztah mezi praxí a teorií v rámci environmentální výchovy, protože úroveň 

účinnosti teoretické části environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty lze zhodnotit až 

při praktické aplikaci osvojených proenvironmentálních kompetencí. Podrobně vystihuje 

způsoby, jak lze vychovávat a vzdělávat ve shodě s environmentálními ideály. Další 

zásadní rozdíl se týká přístupu států k environmentálnímu vzdělávání učitelů.  
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Mnoho odborníků se domnívá, že právě úroveň environmentálního vzdělání učitelů, 

tedy rozsah jejich odborných znalostí, schopností a dovedností z dotčené oblasti, včetně 

osvojených pedagogických kompetencí zásadně ovlivňuje efektivitu realizovaného 

environmentálního vzdělávání a výchovy dětí, jehož integraci do vzdělávacích systémů 

zahájily mnohé státy rozšířením vzdělávacích programů pedagogických fakult o obor 

environmentální výchovy, například na Pedagogické fakultě turecké univerzity Nigde 

(Talas a Karatas, 2012). 

Murga-Menovo (2009) podrobněji popisuje komplexní model environmentálního 

vzdělávání ve Španělsku, který je tvořen třemi vzájemně navazujícími složkami. Školský 

systém provázaný environmentálním vzděláváním a výchovou na různých úrovních 

navazuje vzdělávací systém pro dospělé zaměřený zvláště na odbornou způsobilost a 

technické dovednosti v oblasti ochrany životního prostředí. Třetí složka tvoří referenční 

rámec oběma předešlým a soustředí se na komunitní vzdělávání a výchovu směrem k 

proenvironmentálním postojům, jednání a chování. Smysl popsaného modelu spočívá 

především ve výchově k dobrovolné altruistické změně způsobu života, sociálních zvyků a 

hodnotového žebříčku, čímž lze přispět dle názoru mnoha odborníků k udržitelnému 

rozvoji společnosti. Z forem a metod práce je nejčastěji zařazována progresivní výchova, 

resp. problémové nebo projektové vyučování zaměřené na řešení konkrétních aktuálních 

ekologických problémů. 

Otázka integrace a prosazování environmentálních témat do vzdělávací politiky 

určitého státu často souvisí s názory a postoji vládnoucí skupiny lidí. Narůstající potřeba 

zabývat se problematikou stavu životního prostředí je považována za prioritu, a to nejenom 

v oblasti vzdělávací politiky, osobnostmi, které upřednostňují environmentální postoje, že 

udržitelného rozvoje společnosti lze docílit pouze tehdy, zůstane-li přírodní bohatství na 

dostatečné úrovni a bude-li příroda považována za nejvyšší hodnotu. Na rozdíl od těch, pro 

které je stěžejní produktivita, potřeby a úroveň lidského života. Mazzoti (2006) ve svém 

článku o hledání "ztraceného ráje" blíže specifikuje podstatné důvody pro aplikaci témat 

zaměřených na ochranu životního prostředí do školních osnov právě s ohledem na jejich 

aktuálnost a důležitost, kdy jen environmentálně vzdělaní lidé mohou prosadit změny 

prospěšné životnímu prostředí, tedy i lidem. 
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V mnoha zahraničních školách je environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

realizována různými atraktivními alternativními způsoby především z důvodu motivace 

žáků a efektivity. Například na jedné z amerických škol zpracovávali žáci filmové 

projekty, dokumenty o recyklaci odpadů a vodě, nezbytném zdroji života. Prací na projektu 

si zvýšili informovanost v daných oblastech životního prostředí, seznámili se s možnými 

způsoby řešení, sami navrhovali i jiné postupy. Po skončení projektu následovalo podrobné 

šetření, které mělo za úkol prověřit úroveň ekologické gramotnosti zúčastněných žáků. 

Výsledky výzkumu nebyly zcela prokazatelné, ale naznačily, že alternativní metodu 

filmového projektu lze řadit mezi strategie vhodné k posílení ekologické gramotnosti žáků, 

přesto ovšem nelze zapomínat na nezanedbatelný vliv rodiny, vrstevnické skupiny a médií 

na postoje a hodnoty žáků (Harness a Drossman, 2011). 

 I u nás souvisel vývoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty s politickou 

situací, jak uvádí Jan Činčera (2013). V Československu byla environmentální výchova 

realizována činností několika volnočasových organizací, např. hnutí Brontosaurus, na které 

po roce 1989 navázala střediska ekologické výchovy. Do vzdělávacího procesu se začala 

promítat hlavně v 80. letech. Spočívala zvláště v získávání znalostí, které měly evokovat 

proenvironmentální postoje a v souvislosti s nimi i chování. Po roce 1989  jsme získali 

možnost navázat kontakty se zahraničními odborníky a seznámit se s jejich názory a 

zkušenostmi včetně metodických postupů realizace environmentální výchovy. Přesto lze 

konstatovat, že současný stav ekologického vzdělávání velmi úzce souvisí s nadšením 

ekologických aktivistů a organizací, bez nichž by v této oblasti nastala stagnace, a to 

především z akademické oblasti. Byly sice vytvářeny různé ekologické programy, ale 

neprobíhaly žádné evaluační výzkumy a studie, nemohla být tedy ověřena jejich efektivita 

a účinnost. Nedostatky v pojetí environmentální výchovy v České republice se viditelně 

projevily při tvorbě průřezového tématu Environmentální výchova. Při porovnání se 

zahraničními zdroji bylo zjištěno, že ze čtyř základních cílových oblastí jsou v průřezovém 

tématu zastoupeny pouze dvě z nich. Jednalo se o vymezení klíčových dovedností pro 

výzkum ekologických problémů a konfliktů a pro environmentálně odpovědné chování. Po 

bližším prozkoumání je zřejmé jeho zaměření na znalosti, přesto lze flexibilním přístupem 

k jeho realizaci zvyšovat úroveň ekogramotnosti žáků. K ověření uvedeného tvrzení 

bohužel nebylo doposud provedeno potřebné množství relevantních evaluačních šetření. 
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 Výše uvedená zjištění byla použita v roce 2009 jako východiska pro tvorbu tzv. 

doporučených očekávaných výstupů, dále jen DOV, pro průřezové téma Environmentální 

výchova, nově stanovené cíle jsou založeny na rozdíl od zahraničního pojetí na 

environmentální senzitivitě, tedy na osvojování vzájemně napojených a provázaných bloků 

kompetencí jako předpokladu k prohloubení, upevnění a zakotvení proenvironmentálního 

jednání a chování žáků do vlastního životního stylu.  Z hlediska získávání znalostí 

základních principů fungování životního prostředí nedošlo k významnější změně, i nadále 

jsou považovány za nezbytné, i když je kladen větší důraz na pochopení ekologických 

procesů. U třetí oblasti, rozlišování ekologických problémů a konfliktů, záleží na formě 

realizace výuky jednotlivých témat. Reprezentování konkrétních témat jako konfliktů, tedy 

zaměření výuky na jejich analýzu podporuje rozvoj kompetencí nezbytných pro rozšíření 

schopností samostatně řešit ekologické konflikty, daný přístup k pojetí environmentální 

výchovy je upřednostňován zvláště v Evropě nebo USA. V zahraničí na rozdíl od ČR jsou 

znalosti a dovednosti spojené s upevněním akčních kompetencí pojaty podstatně šířeji 

včetně odpovědného spotřebitelského, právního a politického chování (Činčera, 2013).

 Doporučené očekávané výstupy průřezového tématu Environmentální výchova 

prošly testováním a připomínkovým procesem na 79 školách. Učitelé z těchto škol přispěli 

svými postřehy a zkušenostmi, které byly zapracovány do dokumentu, ten je v současné 

době pouze doporučujícím materiálem. DOV byly dále prezentovány na různých 

seminářích pro koordinátory environmentální výchovy, diskutovány se středisky 

ekologické výchovy, doporučeny školám a zakomponovány do výuky budoucích učitelů a 

pedagogů volnočasových aktivit. Na jejich základě byl také přijat dokument "Cíle a 

indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice". Forma a 

úroveň environmentální výchovy u nás, stejně jako v zahraničí musí dynamicky reagovat 

na změny vyplývající z neustálého vývoje společnosti a životního prostředí, proto je tedy 

nezbytné průběh a výsledky její aplikace do praxe, respektive efektivitu realizovaných 

environmentálních programů, opakovaně ověřovat. Výsledky a podněty získané z různých 

výzkumů a studií regionálních, národních i mezinárodních jsou podstatné pro případné 

úpravy samotného pojetí environmentální výchovy, či používaných strategií k její realizaci. 

Stejně důležitá je také diskuse včetně předávání zkušeností na mezinárodní úrovni. Získané 

podklady by měly být využity k případné revizi vzdělávacích programů (Činčera, 2013). 
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3.3 Ekologická gramotnost a její dosavadní výzkumy 

3.3.1 Environmentální gramotnost jako pojem 

 S ohledem na komplikovanou definici pojmu environmentální gramotnost, resp. 

ekologická gramotnost, přestože o úplné shodě těchto pojmů bychom mohli dlouze 

polemizovat, se nebudeme zabývat rozdíly mezi výrazy environmentální a ekologický, 

budeme na výraz ekogramotnost nahlížet v širším pojetí jako na gramotnost podmíněnou 

všeobecným vzděláním ve vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí, která prošla v 

průběhu vývoje environmentální výchovy několika obměnami, mnozí odborníci se v jejím 

vymezení a rozsahu někdy i zásadně lišili. Částečná shoda nastala až při vymezování 

pojmu environmentální gramotnost v rámci návrhu na její mezinárodní testování v PISA 

2015, s čímž je spjato i sestavování a ověřování měřicích nástrojů z hlediska validity.  

 Morrone (2001) uvádí, že mnohdy bylo pojetí environmentální gramotnosti ušito na 

míru požadovaným výsledkům prováděných výzkumů a zpočátku bylo založeno spíše na 

úrovni znalostí z oblasti životního prostředí, až později k nim odborníci přiřadili také 

proenvironmentální postoje, jednání a chování. Činčera (2007) vnímá ekologickou 

gramotnost zvláště jako určitý rozsah znalostí, proenvironmentálních postojů, způsobů 

jednání a chování, jejichž ověřenou úroveň považuje za adekvátní indikátor efektivnosti 

environmentální výchovy. Máchal (2000)  řadí k environmentální gramotnosti včetně 

požadovaného teoretického okruhu znalostí, dovedností a postojů také praktický rozměr, 

tedy schopnost aplikovat je v každodenním životě při řešení ekologických problémů, k 

jejich včasné prevenci a aktivnímu prosazování zásad udržitelného rozvoje. Z hlediska 

etického, estetického a citlivého přístupu k přírodě a porozumění skutečné podstatě života 

přistupuje k pojetí environmentální gramotnosti Kasková (2008). 

 Hodnocení environmentální gramotnosti se postupně vyvíjelo souběžně s různými 

měřicími nástroji už od 70. let minulého století, výzkumy se však většinou soustředily jen 

na dílčí části environmentální gramotnosti. Pokusy o měření environmentální gramotnosti 

v maximálním možném rozsahu se objevují až na konci 20. století. Například v USA byly 

vytvořeny nástroje na posouzení environmentální gramotnosti žáků věkově odpovídajících 

našemu 2. stupni a střední škole. V dalších státech byla realizována první celonárodní 

hodnocení environmentální gramotnosti, např. v Koreji, Izraeli, Turecku aj. (Daniš, 2013). 
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 Petr Daniš (2013) podrobněji představuje ve svém článku projekt NAAEE: nové 

vymezení pojmu environmentální gramotnost a rámce na její vyhodnocení. Na základě 

projektu byl environmentálně gramotný člověk definovaný jako jedinec, který si osvojil 

znalosti a porozumění širokého spektra environmentálních pojmů, problémů a konfliktů, 

sadu kognitivních a afektivních dispozic, potřebných kompetencí a behaviorálních 

strategií, je tedy schopen s využitím uvedeného činit zodpovědná rozhodnutí v celém 

rozsahu environmentálních kontextů a přispívat aktivně k ochraně životního prostředí a 

udržitelného rozvoje. Jednotlivé složky jsou vzájemně propojeny a kauzálně spolu 

souvisejí, tvoří jednotný rámec, jehož smysl spočívá právě ve vzájemných interakcích a 

souvislostech. Například dané environmentální kontexty vyžadují určité kompetence, které 

jsou ovlivňovány úrovní environmentálních znalostí a dispozic vůči životnímu prostředí, 

za reflexi efektivnosti dílčích složek environmentální gramotnosti lze poté považovat 

samotné environmentálně odpovědné jednání a chování jedince. 

 Nové vymezení pojmu environmentální gramotnost úzce navazuje na předchozí 

rámce testovaných gramotností a výzkumy, je podloženo velkým množstvím kvalitní 

odborné literatury a vysokou odborností týmu autorů, kteří při vymezování pojmu tvořili 

jeho rámec s ohledem na potřeby hodnocení gramotnosti. Na druhou stranu jsou součástí 

popisu environmentální gramotnosti na hodnocení poměrně náročné oblasti jako dispozice, 

postoje a kompetence, což může být komplikací při měření a vyhodnocování z hlediska 

věrohodnosti, spravedlnosti a efektivnosti výsledků. Řešení je ovšem v rukou tvůrců 

hodnotících nástrojů, jak kvalitní nástroj vytvoří s ohledem na nenáročnost vyhodnocování 

a které oblasti environmentální gramotnosti podrobí testování tak, aby byla reprezentativně 

pokryta celá škála gramotnosti (Daniš, 2013). 

 Z porovnání nově vymezené environmentální gramotnosti podle NAAEE a pojetí 

environmentální výchovy v českých vzdělávacích dokumentech je zřejmý znatelný rozdíl v 

základním členění, kdy environmentální výchovu u nás tvoří podoblasti jako například 

vztah k přírodě, ekologické děje a zákonitosti, environmentální problémy apod. na rozdíl 

od environmentální gramotnosti zahrnující znalosti, dispozice a kompetence, které jsou 

používány v určitých kontextech za účelem environmentálně odpovědného jednání. Přesto 

se obě pojetí shodují v mnohých myšlenkových východiscích (Daniš, 2013).  
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 Nové vymezení environmentální gramotnosti může být využito nejenom jako další 

vhodná metoda pro interpretaci již provedených výzkumů, ale také jako zajímavá inspirace 

pro další tvorbu hodnotících nástrojů a testování v uvedené oblasti, kdy by mohly být 

výsledky šetření v rámci nově vymezeného pojmu srovnatelné i na mezinárodní úrovni. 

Daniš (2013) dále uvádí, že i přes vysoce kvalitní odbornou práci při vymezování pojmu 

environmentální gramotnost nebude nakonec její úroveň zjišťována v mezinárodním 

výzkumu PISA v roce 2015. Pouze oblast týmové spolupráce při řešení problémů bude 

zařazena do přírodovědné gramotnosti, která bude v roce 2015 testována, otázkou ovšem 

zůstává, zda takto nebyla zmařena jedinečná příležitost pro rozvoj environmentální 

výchovy, kdy by dosažené výsledky testování mohly poskytnout potřebnou zpětnou vazbu. 

 

3.3.2 Výzkumy ekologické gramotnosti v zahraničí 

 Environmentální gramotnost byla podrobena mnoha výzkumům, které se ovšem 

silně pojí s konkrétním vnímáním testovaného pojmu a jejich zaměření je odvozeno právě 

od postojů výzkumníků k důležitosti jednotlivých složek gramotnosti, znalosti, dovednosti 

a postoje, přičemž jen některé lze považovat za komplexní. 

 Autor, Tanner (1980), jedné z prvních studií orientovaných na proenvironmentálně 

zaměřené pedagogy, respektive na konkrétní faktory, jež ovlivňovaly a formovaly jejich 

pozitivní postoje k přírodě, založil svůj výzkum na předpokladu, že pouze ti učitelé, kteří si 

osvojí proenvironmentální vztah k přírodě a jejím potřebám, jsou schopni úspěšně a 

efektivně motivovat své studenty k vlastnímu utváření vstřícného postoje k životnímu 

prostředí. Rámci proenvironmentální senzitivity založeného na zkoumání významných 

životních zkušeností se blížeji poprvé věnovala Petersonová (1982). Chawla (1999) se 

naopak soustředila na porovnávání různých studií environmentální gramotnosti. Ve svém 

článku vymezuje dva základní proudy environmentálně-pedagogického výzkumu, a to 

kvalitativní zaměřený na pocity, sebepoznání a utváření proenvironmentálních postojů, 

jednání a chování a druhý kvantitativní spočívající v posuzování environmentálních 

znalostí. Z kategorizace výpovědí respondentů zjistila, že za nejsilnější motivaci považují 

především osobní zkušenosti z kontaktu s přírodou a příkladné chování členů rodiny. K 

zásadním faktorům řadí dále činnost environmentálních organizací a volnočasové aktivity.  
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 Přestože mnohá šetření vykazují vysokou úroveň v oblasti environmentálních 

postojů, výsledky zaměřené na chování testovaných jedinců jsou často diametrálně odlišné. 

Na obvyklý nesoulad mezi postoji a skutečným chováním jedinců upozorňují i jiné 

výzkumy v oblasti sociálních věd (Franěk, 2003).  

 První celonárodní výzkumy zaměřené na hodnocení environmentální gramotnosti v 

celé šíři jejího pochopení byly realizovány až na začátku 21. století, a to například v Koreji 

v roce 2005, v Izraeli v roce 2008 a v Turecku v roce 2009. Dále v USA, kde od roku 2008 

probíhalo několik fází národního výzkumu environmentální gramotnosti, v jejichž rámci 

byli výběrově testováni žáci 6. a 8. ročníků, zkoumal se např. vliv integrovaných programů 

environmentální výchovy na úroveň environmentální gramotnosti (Daniš, 2013). 

 V roce 2011 provedli komplexní testování environmentální gramotnosti žáků, 

konkrétně u 2412 tureckých dětí ve věku 13 až 17 let, Erdogan a Ok. Na environmentální 

gramotnost, orientaci v regionálních problémech životního prostředí, postavení člověka ve 

vztahu k přírodě a znalost základní terminologie, dospělých spočíval výzkum realizovaný v 

Ohiu v roce  2011. Na povědomí studentů o problémech ochrany životního prostředí a 

možnostech jejich aktivního řešení se soustředila studie Mogensena a Nielsena, kteří v roce 

2001 testovali 845 studentů. Jedno z prvních mezinárodních srovnání úrovně 

environmentální gramotnosti provedla v roce 2010 Zecha, zaměřila se na německé a 

španělské studenty ve věku 14 až 15 let (Matějček a Bartoš, 2012).  

 Některé z dosavadních zahraničních výzkumů byly zaměřené na rozsah a úroveň 

environmentálních postojů, jednání a chování učitelů. V posouzení vlivu životní úrovně 

studentů učitelství na úroveň jejich environmentální gramotnosti spočíval výzkum 

Karatekina a Aksoye (2012). V rámci šetření byl jednoznačně identifikován kauzální vztah 

mezi způsobem života respondentů a jejich environmentálními postoji, jednáním a 

chováním. Například výskyt přírodních lokalit poblíž místa bydliště respondenta, rodinní 

příslušníci se vstřícným postojem k životnímu prostředí, frekvence ekologických aktivit, 

kterých se respondenti aktivně účastní, a kvantita absolvovaných ekologicky zaměřených 

vzdělávacích seminářů se projevily jako nejvlivnější faktory. Smysl realizovaného 

výzkumu spočíval právě v odhalení motivační činitelů, jejichž zařazení do výchovně-

vzdělávacího procesu bude efektivní k podpoře ekogramotnosti budoucích učitelů. 
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 Výzkum zaměřený na učitele, jejich environmentální vzdělání, postoje a znalosti 

související s ochranou životního prostředí, které prakticky uplatňují ve vlastní pedagogické 

praxi, se uskutečnil v Santo Antau, ve Spolkové škole Agrotechnology. Z výsledků studie 

vyplývá, že úroveň environmentální gramotnosti učitelů nedosahuje požadované výše a je 

třeba posílit environmentální vzdělávání současných i budoucích učitelů. Získané závěry se 

staly podkladem při sestavování programu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, 

jehož nedílnou součástí sice bude získávání a osvojování potřebných znalostí, ale také 

bude kladen důraz na uvědomování si vzájemných vazeb a souvislostí, přičemž budou 

využity moderní nástroje a strategie výuky z důvodu vyšší efektivity (Oliveira Bezerra a 

Gonçalves, 2007). 

 

3.3.3 Výzkumy ekologické gramotnosti v České republice 

 U nás stejně jako v zahraničí bylo také uskutečněno několik zajímavých studií, 

jejichž cíl spočíval ve zhodnocení a posouzení efektivnosti a účinnosti zaváděných forem 

environmentální výchovy, a výzkumů zaměřených na měření environmentální gramotnosti. 

Mnohé studie a šetření byly cíleny na testování žáků a studentů, méně na učitele, spíše se 

soustředily na širokou veřejnost. Často používaly měřící škály revidované NEP/DSP a 

škálu zvažovaného proenvironmentálního jednání PBS (Činčera, 2007)
1
.  

 Řada výzkumů byla tematicky velmi úzce zaměřena, jiné se komplexněji 

soustředily na jednotlivé složky environmentální gramotnosti ve vzájemných 

souvislostech, přičemž proces měření úrovně ekologické gramotnosti byl v podstatě 

rozdělen do tří částí, a to na měření úrovně environmentálních postojů, jednání a chování. 

Například šetření zaměřené na proenvironmentální jednání a postoje realizovalo v červnu 

roku 2006 Centrum pro výzkum veřejného mínění (Činčera, 2007).  

                                                 
1
 Lalonde a Jackons (2002) považují NEP jako měřící nástroj environmentální gramotnosti za poměrně 

zastaralý, nepřesný a při interpretaci za nepříliš vypovídající, největší problém spatřují především v jeho 

kvantitativním konceptu. La Trobe a Acott (2002) s jejich názorem souhlasí, dokonce sestavili několik 

doporučení, jak kritizovanou metodu aktualizovat a doplnit v návaznosti na situaci stávající společnosti, její 

potřeby a hodnoty ve smyslu udržitelného rozvoje v souladu s narůstající potřebou kvalitnějších informací o 

aktuálním stavu a problémech životního prostředí. 
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 Za nejkomplexnější výzkum, na který později navázalo několik méně rozsáhlých, 

lze považovat kombinovaný průzkum realizovaný týmem sdružení Toulcův dvůr v roce 

2006. Cíl šetření spočíval v posouzení míry odcizení člověka přírodě (Strejčková, 2006). Z 

vyvozených výsledků je zřejmé, že od roku 1993 se míra ochoty lidí poskytovat určité 

proenvironmentální oběti znatelně snížila, naopak jejich chování k životnímu prostředí 

zaznamenalo zlepšení, například častěji šetří energiemi, snižují množství odpadu, který 

pravidelně třídí atd. Výsledky také potvrdily, že proenvironmentálně se chovají spíše starší 

občané a rozhodně není množství osvojených environmentálních znalostí podmínkou 

proenvironmentálního jednání a chování (Soukup, 2001)
2
. 

 Za příčinu prokazatelných diametrálních rozdílů mezi osvojenými znalostmi, 

postoji a výsledným chováním, které neodpovídá předpokladům vyplývajícím z předešlých 

oblastí, lze pokládat rozkol mezi postoji, které respondent oficiálně uvádí a které opravdu 

zastává. Na neshody mezi environmentálními postoji deklarovanými a skutečnými zaměřili 

svůj výzkum Činčera a Štěpánek (2007), porovnávali postoje 183 studentů středních škol s 

jejich spotřebitelským chováním. Očekávaný rozpor byl prokázán. Závěry nelze ovšem 

vzhledem k malému vzorku respondentů generalizovat. 

 Environmentálními postoji budoucích učitelů zeměpisu včetně faktorů, které je 

ovlivňují, se zabýval průzkum, respektive pilotní dotazníkové šetření, realizovaný v letech 

2008 - 2009. Výzkumné otázky se dotýkaly nejenom priorit z hlediska vztahu respondentů 

k životnímu prostředí, ale také environmentální etiky. Stěžejní cíl šetření ovšem spočíval v 

ověření sestaveného dotazníku v praxi zvláště z hlediska validity a reliability. Do výzkumu 

bylo zařazeno 142 studentů geografie se zaměřením na vzdělávání na Přírodovědecké 

fakultě UK v Praze a na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem ve věku 21 až 25 

let (Matějček, 2010).  

  

                                                 
2
 Samanová (2006) doplňuje uvedené závěry dalšími konkrétními údaji, které vyplývají ze závěrů šetření 

uskutečněného Centrem pro výzkum veřejného mínění. Uvádí, že Češi sice více třídí odpad, případně šetří 

energiemi, ale na druhé straně nejsou příliš nakloněni k omezení používat osobní dopravní prostředky, při 

nákupech preferovat ekologičtější výrobky, je-li cena vyšší, a do aktivní ochrany životního prostředí se 

zapojují pouze sporadicky. 
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 Opět se v pojetí ekologické etiky projevily rozdíly mezi sebeprezentovanými 

postoji a skutečným jednáním a chováním respondentů. Většina z nich obecně zaujímá 

postoje podporující zájmy celku nad zájmy jednotlivce, což lze hodnotit pozitivně z 

hlediska environmentálních potřeb pro udržitelný rozvoj společnosti v souladu s nezbytnou 

kvalitou životního prostředí. Za nejvýznamnější v otázce osobního přínosu k aktivní 

ochraně životního prostředí považují třídění odpadů, případně šetření energiemi (Matějček, 

2010). Porovnání dvou dílčích otázek s výzkumem Kaskové (2008), které byly zadány 

testovaným žákům a studentům, byly v oblasti znalostí zřejmé rozdíly, přičemž u postojů 

se projevila shoda.  

 V rámci své diplomové práce se environmentální gramotnosti studentů gymnázií 

věnovala Vacínová (2011). Ve výzkumu se opět objevuje jako stěžejní pojem ekologická 

etika, podobnou problematikou provází své čtenáře Kohák (2000). Testování se zúčastnilo 

260 studentů šesti pražských gymnázií, z nichž dvě se prezentují environmentálním 

zaměřením. Otázky v dotazníku lze rozdělit do tří stěžejních okruhů, a to na okruh znalostí 

a vědomostí, na okruh vztahu studentů k přírodě a na okruh otázek týkajících se 

ovlivňování studentů ve vztahu k životnímu prostředí. Největší nedostatky se projevily v 

oblasti znalostí a vědomostí, např. v lokalizaci a povědomí o chráněných krajinných 

oblastí. Výsledky z okruhu vztahu studentů k přírodě přinesly negativní informace o nízké 

senzitivitě dotazovaných k okolnímu prostředí. Naopak pozitivněji se staví respondenti k 

třídění odpadů, ale účastnit se environmentálně prospěšných akcí má zájem jen několik z 

nich, přičemž se jedná spíše o studenty všeobecně zaměřených gymnázií. Třetí okruh 

přinesl poměrně zajímavé výsledky, na základě kterých lze konstatovat, že studenti, kteří 

nejsou ovlivňováni účastí v tematických kroužcích, vykazují lepší vztah k životnímu 

prostředí než environmentálně vzdělávaní studenti. Obecně lze říci, že studium na 

environmentálně orientované škole neovlivňuje úroveň environmentální gramotnosti jejich 

studentů a že zájem žáků a studentů, jak uvádí i Kasková (2008), o environmentální 

aktivity postupně klesá. 
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 Rozsáhlejší výzkum environmentální gramotnosti učitelů a studentů učitelství 

proběhl v polovině roku 2012 a osloveno bylo 218 respondentů z různých krajů, 97 učitelů 

základních škol, 77 učitelů gymnázií a 44 studentů učitelství. První okruh se týkal znalostí 

souvisejících se životním prostředím, druhý dovednosti identifikovat vliv konkrétních 

činností na životní prostředí a třetí povědomí o organizacích věnujících se environmentální 

výchově, vzdělávání a osvětě. Výzkum přinesl opravdu zajímavé výsledky, ty jsou ovšem 

reprezentativní pouze pro testovaný vzorek, protože počet respondentů není dostatečně 

velký a strukturně vyvážený, např. z hlediska geografického, věku, aprobací atd., mohou 

však poskytnout cenné informace pro další obdobné studie. Lze je také částečně využít k 

porovnání s výsledky testování žáků a studentů. Některé výsledky spolu dokonce 

korespondují, například v otázce skleníkového efektu se objevily téměř totožné mylné 

představy jak u žáků a studentů, tak u samotných učitelů. V definování pojmu udržitelný 

rozvoj se výrazně lépe orientují učitelé, stejně jako u pojmu invazní druh, ale ekologickou 

stopu dokáží výstižněji vysvětlit žáci 9. tříd (Matějček a Bartoš, 2012). 

 Zjištění vyplývající z výzkumu jsou poměrně alarmující s ohledem na zásadní úkol 

učitelů vést žáky k osvojení environmentálních postojů, jednání a chování a sami přitom 

potřebnými kompetencemi nedisponují. Šetření ukázalo, že znatelné části respondentů činí 

nemalé potíže srozumitelné a smysluplné interpretování dotčených pojmů, přestože se 

jedná o poměrně frekventované výrazy, stejně jako se neorientují v rozsahu důsledků 

lidských činností poškozujících životní prostředí, jejich pohled je často velmi zúžený a 

zkreslující ani minimální přehled o lokalizaci environmentálních organizací nelze hodnotit 

pozitivně. Celkově dosáhli učitelé lepších výsledků než studenti učitelství, stejně jako 

učitelé a studenti přírodovědných předmětů oproti učitelům a studentům nepřírodovědných 

předmětů (Matějček a Bartoš, 2012). 

 V České republice doposud nebyl realizován výzkum zabývající se rozsahem vlivu 

úrovně environmentální gramotnosti učitelů na úroveň environmentální gramotnosti jejich 

žáků, některé z výše uvedených šetření lze alespoň částečně využít v diskusi při porovnání 

s aktuálně zjištěnými výsledky v rámci výzkumu této diplomové práce, která navazuje na 

diplomovou práci Svobodové (2013), na základě jejichž výsledků a dílčích závěrů budou 

vyvozena tvrzení o míře závislosti environmentálních gramotností učitelů a jejich žáků. 
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4 Charakteristika studijního území 

 Region Žatec se rozkládá na severu České republiky na březích řeky Ohře v okrese 

Louny. Na západě svírají tuto oblast Doupovské hory, na východě se Žatecká pánev 

rozprostírá do Dolnooharské tabule a na jihu pozvolna přechází do zdvihající se 

Rakovnické pahorkatiny. Klimatické poměry žateckého regionu, který leží v tzv. 

srážkovém stínu s nejnižším množstvím ročních srážek v republice, jsou podmíněny 

polohou oblasti za přirozenou hradbou západního vzdušného proudění tvořenou 

Doupovskými a nedalekými Krušnými horami (Správní obvod Žatec, 2015).  

 Správní obvod Žatec, jehož sídelním městem je královské město Žatec, vyhlášená 

městská památková rezervace, se rozprostírá na území velikosti 307 km
2
, zabírá zhruba 

5,8% Ústeckého kraje. Je druhým nejřidčeji osídleným správní obvodem v kraji, hustota 

obyvatel činí přibližně 89 obyv/ km
2
 a většina z nich žije právě v sídelním městě (Správní 

obvod Žatec, 2015). Demografická ročenka měst uvádí, že ke konci roku 2014 žilo v Žatci 

19 341 obyvatel, přičemž věková kategorie 0 až 14 let je zastoupena 16,2 % a věková 

kategorie 15 až 64 let 67,1 % (ČSÚ, 2015). 

 Žatecký region se řadí mezi významné zemědělské oblasti s tradičním pěstováním 

chmele, kterému se v této oblasti věnují již více než sedmdesát let. Oblast lze také hodnotit 

jako zajímavou historickou a přírodní památku s několika cennými historickými a 

přírodními lokalitami se specifickými charakteristikami a přítomností vzácných organismů, 

například Stroupeč je považována za zvláštní přírodní lokalitu s unikátními zástupci 

teplomilných rostlin a živočichů. Z historických památek jsou nejzajímavější nově 

otevřený zámek Líčkov a Stekník s poměrně dobře zachovalou historickou zástavbou, 

který byl vyhlášen vesnickou památkou zónou (Správní obvod Žatec, 2015). 

 Důležitým nástrojem nezbytným k systematickému řízení města je koncepční 

dokument tzv. strategický plán, který identifikuje hlavní směry rozvoje města, stanovuje 

priority a cíle při řešení klíčových otázek rozvoje města. V roce 2015 schválili zastupitelé 

města Žatce nový strategický plán rozvoje města, který zahrnuje a podrobně rozpracovává 

mimo jiné i kritickou oblast životní prostředí, jejíž součástí je také environmentální 

výchova, vzdělávání a osvěta obyvatel, plán je sestaven na období 2015 až 2020. 

(Strategický plán rozvoje města Žatec, 2015). 
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 Úroveň kvality životního prostředí regionu Žatec blíže popisuje SWOT analýza, 

která je součástí strategického plánu města. Silné stránky v oblasti infrastruktury jsou 

podmíněny faktem, že se jedná o krajinu charakteristickou přítomností unikátních 

přírodních lokalit se vzácnými zástupci rostlin i živočichů, které je třeba chránit. Z 

hlediska environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty je kladně hodnocena činnost 

odborné komise pro životní prostředí a zodpovědný přístup vedení města, 

zainteresovaných orgánů a organizací, stejně jako angažovanost města v ekologické osvětě 

obyvatel. Město aktivně podporuje realizaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

v místních mateřských školách, činnost environmentálně zaměřených organizací a 

institucí, jako je například místní Ekocentrum, Svaz pěstitelů chmele, Chmelařský institut, 

skauti atd. Ve městě  také funguje střední zemědělská a ekologická škola, která velmi úzce 

spolupracuje s ostatními školami. Město dostatečně využívá i nabídku dotačních projektů s  

environmentálním tématikou (Strategický plán rozvoje města Žatec, 2015)
3
. 

 V rámci strategického plánu města je definováno mnoho pestrých příležitostí, které 

má město možnost využít pro zvýšení kvality životního prostředí regionu, některé z nich se 

dotýkají revitalizací, obnovení, doplnění či obohacení místní zeleně. Jiné se týkají investic 

do odpadového hospodářství, podpory retence srážkových vod, odkanalizování 

konkrétních míst atd. Posílení pravomocí městské policie při kontrole pořádku a zvýšení 

represí může také efektivně přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a samozřejmě 

další rozvoj a rozšíření aktivit v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

včetně provázanosti s informačním systémem města o stavu životního prostředí a 

dotčených akcí, který bude pravidelně aktualizován, a to nejenom na webových stránkách. 

                                                 
3
 Součástí strategického plánu rozvoje města je také výčet mnoha slabých stránek, které mají evidentně 

negativní vliv na úroveň a kvalitu životního prostředí ve městě. Podstatné nedostatky spočívají zvláště v 

nevyhovující kvalitě ovzduší, v poměrně velkém počtu černých skládek a obyvatel s odmítavým přístupem k 

pořádku, dále v nízké angažovanosti městské policie při kontrole pořádku ve městě, nevhodně řešené 

urbanizaci, nedořešené situaci odkanalizování všech částí města a absenci ČOV. Environmentální výchova, 

vzdělávání a osvěta se potýká s jedním z nejzávažnějších problémů, minimálním zájmem obyvatel města na 

ochraně nejenom veřejného majetku, ale i životního prostředí a jejich nízkou iniciativou, dokonce jsou 

někteří z nich více než tolerantní k projevům vandalismu (Strategický plán rozvoje města Žatec, 2015). 
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Nejpodstatnější je ovšem získat na stanovené plány dostatek finančních prostředků, proto 

je mezi příležitosti zařazena možnost využití různých evropských projektů atd.
4
 

 Na environmentální výchově, vzdělávání a osvětě a souvisejících aktivitách v Žatci 

se podílejí v rámci svých kompetencí pracovníci Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, 

životní prostředí MěÚ Žatec a občanského sdružení Ekocentrum Žatec, které ve městě 

působí od roku 2009 za podpory města, dalšími přispěvateli jsou Ministerstvo životního 

prostředí České republiky, Ústecký kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny Ústí nad 

Labem v součinnosti s partnery, např. Mikroregionem Žatecko. 

 Členové ekologického centra organizují v průběhu roku mnoho různorodých aktivit 

od revitalizací po osvětové akce pro veřejnost, pro děti i dospělé, např. umístěním 

informačních tabulí o přírodě regionu, viz foto 1. Širokou paletou činností se snaží občany 

oslovit a motivovat k zájmu o přírodu a její aktivní ochraně. Zařazují pestré spektrum 

krátkodobých i dlouhodobých projektů, výstav, poradenských služeb atd. Aktivně se 

zapojují do spolupráce s místními spolky a školami (EC Žatec, 2015). 

 

Foto 1: Informační tabule o významných a chráněných vodních rostlinách Ohře 

 

Zdroj: EC Žatec, 2015 

                                                 
4
 Při naplňování cílů strategického plánu je ale třeba respektovat reálné hrozby. Z hrozeb uvedených ve 

Strategickém plánu rozvoje města Žatec (2015) lze za stěžejní pokládat právě nedostatek financí a konzumní 

postoj většiny obyvatel k životnímu prostředí, odstranění této překážky lze možná docílit, ale rozhodně se 

jedná o dlouhodobý a velmi náročný úkol. Jednou z cest může být i kvalitní, důsledná a efektivní 

environmentální výchova, vzdělávání a osvěta. 
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5 Výsledky práce 

5.1 Charakteristika testovaných základních škol 

 Vzhledem k cíli diplomové práce, který spočívá v posouzení vlivu úrovně 

ekologické gramotnosti učitelů základních škol na úroveň ekologické gramotnosti jejich 

žáků v regionu Žatec, které testovala na podzim v roce 2012 v rámci výzkumu vlivu 

environmentální výchovy na ekogramotnost žáků testovaných škol v regionu Žatec 

Svobodová (2013), byly do šetření zařazeny tytéž základní školy,  jedná se o Základní 

školu Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny, Základní školu Žatec, Komenského alej 

749, okres Louny a Základní školu Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. 

 Níže popsané charakteristiky testovaných škol byly zčásti převzaty z diplomové 

práce Svobodové (2013), doplněny a aktualizovány. Základní údaje o školách lze vyčíst z 

tabulek č. 1, 5 a 9 a fotografie 2, 3 a 4 poskytují záběry na budovy škol. Environmentální 

výchova a vzdělávání je na základních školách realizována několika formami, stěžejní část 

školního vzdělávacího programu každé základní školy v této oblasti tvoří průřezové téma 

environmentální výchova, které všechny testované školy integrovaly do konkrétních 

vyučovacích předmětů, jak uvádí tabulky č. 2, 6 a 10. Problematika environmentální 

výchovy a vzdělávání je mnohdy řešena i v rámci učiva jednotlivých vyučovacích 

předmětů, kdy jsou do tematických plánů včleňována ekologicky zaměřená témata. 

Tabulky č. 3, 7 a 11 upřesňují, o které učivo se jedná a do kterých předmětů je řazeno. K 

osvojení a posílení proenvironmentálních postojů, upevnění návyků a jednání vstřícného k 

životnímu prostředí volí školy jako nejúčinnější metody účast v různých ekologických 

soutěžích, realizaci praktických projektů řešících aktuální environmentální problémy, akce 

a exkurze pro rozšíření povědomí v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, přehled 

nejčastěji realizovaných konkrétních aktivit škol přibližují tabulky č. 4, 8 a 12. 

 Na každé z testovaných základních škol je za koordinaci environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty, vedení potřebné dokumentace a zpětnou kontrolu včetně nezbytné 

prezentace zodpovědný kompetentní pedagog. Tuto činnost vykonává buď neoficiálně v 

rámci vedením školy dlouhodobě zadaných úkolů, nebo na škole pracuje jako oficiální 

metodik environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. 
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5.1.1 Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 

Tab.  č. 1: Základní informace -  Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 

  Název školského zařízení Základní škola Žatec, Petr Bezruče 2000, okres Louny - (1. ZŠ) 

  Zřizovatel školy  Město Žatec 

  IČO školy 60275839 

 Školní vzdělávací program 
Základní škola 

Krok za krokem poznávej svět - najdeš a poznáš sám sebe 

 Kapacita školy - počet žáků 640 žáků 

Počet tříd /počet žáků 18/360 

 Odborné třídy  
přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, fyziky a chemie, hudební a výchovy 

k občanství, počítačová, dílny a pozemek pro pěstitelské práce 

 Sportovní infrastruktura  hřiště s umělým povrchem, 2 oddělené tělocvičny 

 Ostatní infrastruktura školní družina s mateřskou školou a školní jídelna pro 2 školy 

 Cizí jazyky   anglický a německý jazyk 

 Povinně volitelné předměty 
seminář a praktika ze zeměpisu, přírodopisu, fyziky a chemie, 

sportovní a dramatická výchova, vedení domácnosti 

 Tematické aktivity  přírodovědná, výtvarné umění, hudební, sportovní hry, počítačová 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 39 

 

 

Foto 2: Pohled na  Základní školu Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 

 

Zdroj: ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny, 2015 
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Tab.  č. 2: Integrace environmentální výchovy na  Základní škole  Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 

Ročník 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA integrována do 

Základní podmínky 

života 

Ekosystém Vztah člověka k 

prostředí 

Lidské aktivity a 

problémy ŽP 

3. prvouky  pracovní činnosti  

4.  přírodovědy 
matematiky  

pracovní činnosti  
vlastivědy 

5. přírodovědy přírodovědy pracovní činnosti matematiky 

6. 

semináře a praktik 

přírodopisu 

anglického jazyka 

semináře a praktik 

přírodopisu 

zeměpisu 

výtvarné a tělesné 

výchovy 
zeměpisu 

7. fyziky zeměpisu tělesné výchovy  

8. 
  

zeměpisu  

tělesné výchovy 

semináře a praktik 

fyziky a chemie 9. 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 39 

 

Tab. č. 3: Zařazení environmentálních témat  na Základní škole Žatec,Petra Bezruče 2000, okres Louny 

 vyučovací předmět téma 

1
. 

st
u

p
eň

 

český jazyk Reklama – výrobky šetrné k životnímu prostředí 

anglický jazyk Příroda a její části, zvířata, rostlin, člověk a počasí 

matematika Netradiční environmentálně zaměřené slovní úlohy  

prvouka Zdravý životní styl, environmentální chování lidí v krajině, v 

lese, na louce, na poli, péče a ochrana rostlin, zvířat, přírody a 

rovnováha v ní, zoologické a botanické zahrady 

vlastivěda Život v regionu, místní krajina a příroda, životní styl člověka 

a jeho vliv na životní prostředí  

hudební výchova Člověk a život kolem něj 

pracovní činnosti Pěstitelské práce na školním pozemku a ve třídě - rok v 

přírodě, činnosti s použitím přírodnin 

2
. 

st
u

p
eň

 

anglický jazyk Příroda a její části, zvířata, rostlin, člověk a počasí 

dějepis Globalizace, vývoj techniky a vědy, historické souvislosti 

občanská výchova Životní prostředí naší obce a regionu 

fyzika Zdroje energií - výhody a nevýhody obnovitelných a 

neobnovitelných zdrojů, bezpečnost  

chemie Význam chemie pro ochranu životního prostředí, stav 

životního prostředí - znečištění ovzduší, vody, kyselé deště, 

rizika skleníkového efektu, používání průmyslových hnojiv, 

fosilních paliv, aspekty obnovitelných a neobnovitelných 

zdrojů energií 

zeměpis Lidská společnosti a její vlivy na životní prostředí, krajina, 

ochrana životního prostředí u nás i ve světě 

rodinná výchova Zdravý životní styl a jeho vliv na životní prostředí 

výtvarná výchova Využívání přírodních materiálů 

matematika Netradiční slovní úlohy s environmentální tematikou 

pracovní činnosti Pěstitelské práce, péče o zvířata, třídění a recyklace odpadů 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 40 
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Tab.  č. 4: Environmentální  projekty a akce na  Základní škole Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 

PROJEKT - AKCE zaměření ročník 

projekt Recyklohraní   správné třídění a recyklace odpadů 1. – 9. 

Otevřená popelnice - celoroční motivace k aktivní separaci odpadů 6.  

projekt Panda  odpady, vliv na životní prostředí, recyklace plastů 9.  

Adopce na dálku motivace k ochraně přírody 1. – 9. 

Adopce zvířátka – puštík obecný biodiverzita, ochrana přírody 1. – 9. 

Sběr elektrospotřebičů motivace k aktivnímu třídění odpadů 1. – 9. 

Sběr baterií  - soutěž s Ecobatem motivace k aktivnímu třídění odpadů 1. – 9. 

prezentace chráněné lokality ČR 1. – 9. 

Zdroj: ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny, 2015 

 

 Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny se na veřejnosti prezentuje 

jako škola se silným environmentálním potenciálem a pestrou a bohatou aktivitou v této 

oblasti. Na škole pracuje samostatná metodička environmentální výchovy, vzdělávání a 

osvěty již pět let. Výsledky měření ekologické gramotnosti žáků na podzim roku 2012 

prokázaly sice poměrně nízké hodnoty, pouhých 19% žáků 2. stupně lze považovat za 

ekologicky gramotné, přesto bylo jejich zastoupení nejvyšší z testovaných škol. 

 

5.1.2 Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

Tab. č. 5: Základní informace  - Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

  Název školského zařízení Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

  Zřizovatel školy  Město Žatec 

  IČO školy 61357421 

 Školní vzdělávací program Základní škola - Komeňáček 

 Kapacita školy - počet žáků 800 žáků 

 Počet tříd /počet žáků 28/ 740 

 Matematická třída 6. – 9. ročník zaměřen na rozšířenou výuku matematiky 

 Odborné třídy  

2 jazykové, 4 počítačové s interaktivní tabulí, odborné učebny chemie a 

fyziky, hudební a výtvarné výchovy, učebna pro technické práce, školní 

pozemek a kuchyně 

 Sportovní infrastruktura  sportovní stadion, hřiště, dvě tělocvičny 

 Ostatní infrastruktura školní družina a jídelna 

 Cizí jazyky   anglický, ruský a německý jazyk 

 Povinně volitelné předměty 
Rozšířené vyučování cizích jazyků, českého jazyka, etická a sportovní 

výchova 

 Tematické aktivity  doučování, sportovní hry, keramika 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 41 
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Tab. č. 6: Integrace environmentální výchovy na  Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

Ročník 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA integrována do  

Základní podmínky 

života 

Ekosystém Vztah člověka k 

prostředí 

Lidské aktivity a 

problémy ŽP 

4.  přírodovědy   

5.   přírodovědy  

6. 
přírodopisu  

pracovní činnosti  
zeměpisu 

zeměpisu 

fyziky 
 

7.   
německého jazyka 

přírodopisu, fyziky 
matematiky 

8.   
chemie, zeměpisu 

fyziky 
chemie 

9. chemie 

 chemie, fyziky 

přírodopisu 

výchovy k občanství 

zeměpisu 

informatiky  

chemie 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 41 

 

Tab. č. 7: Zařazení environmentálních témat na Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

 vyučovací předmět téma 

1
. 

st
u

p
eň

 

český jazyk Práce s textem - příroda 

anglický jazyk Život v přírodě, domácí a volně žijící zvířata 

prvouka Životní prostředí v místě našeho života, jeho ochrana, správné 

chování v přírodě, žatecká krajina 

vlastivěda Konzumní společnost, globální ekologické problémy, jejich 

řešení, péče o naše památky 

výtvarná výchova Přírodní materiály 

pracovní činnosti Pěstitelské práce, činnosti s využitím přírodních materiálů 

tělesná výchova Turistika, činnosti v přírodě 

2
. 

st
u

p
eň

 

anglický jazyk Zajímavosti přírody 

německý jazyk Zajímavosti přírody, počasí  

dějepis Historické souvislosti globálních problémů společnosti 

výchova k občanství Globální ekologické problémy, mezinárodní situace 

fyzika Zdroje energií - výhody a nevýhody obnovitelných a 

neobnovitelných zdrojů, bezpečnost  

chemie Význam chemie pro ochranu životního prostředí, stav 

životního prostředí - znečištění ovzduší, vody, kyselé deště, 

rizika skleníkového efektu, používání průmyslových hnojiv, 

fosilních paliv 

zeměpis Ochrana přírody a krajiny u nás i ve světě, vliv člověka i celé 

společnosti 

výtvarná výchova Přírodní materiály 

výchova ke zdraví Zdravý způsob života 

pracovní činnosti Pěstitelské práce na školním pozemku, správné používání 

chemických prostředků, jejich vliv na životní prostředí, 

třídění odpadu a jeho recyklace 

tělesná výchova Činnosti v přírodě, turistika 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 42 
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Foto 3: Letecký pohled na Základní školu Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

 

Zdroj: ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny, 2015 

 

Tab.  č. 8: Environmentální  projekty a akce na Základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

PROJEKT - AKCE zaměření ročník 

projekt Recyklohraní   správné třídění a recyklace odpadů 1. – 9. 

projekt Les  funkce a význam lesa, hospodaření v něm, praktika  6. 

projekt 72 hodin  představení v domě seniorů, sázení stromků 5.  

Zvířátkový den představení domácích „mazlíčků“ 6.  

Pohár vědy – mezinárodní soutěž debrujánská myšlenka popularizace vědy – fyziky aj. 4. 

Výuka v praxi Přírodopis v přírodě – emoční vnímání 1. – 9. 

Techmania - exkurze seznámení s plzeňskou Techmanií – zkoušení pokusů 5. 

návštěvy přírodních parků, 

ZOO, botanických zahrad  

Programy ochrany přírody, biodiverzity 
1. – 9. 

prezentace chráněné lokality ČR 1. – 9. 

Zdroj: ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny, 2015 

 

 Na základní škole Žatec, Komenského alej 749, okres Louny je kladen důraz 

zvláště na environmentálně zaměřené vzdělávání, snaží se vzbudit u žáků zájem především 

o přírodovědné předměty. Na škole je funkcí koordinátora environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty pověřen učitel přírodopisu na 2. stupni v rámci svých kompetencí. 

Výsledky měření ekologické gramotnosti žáků na podzim roku 2012 přinesly nízké 

hodnoty, pouhých 12% žáků 2. stupně lze řadit k ekologicky gramotným, jejich zastoupení 

je v porovnání s ostatními testovanými školami průměrné. 
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5.1.3 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

Tab. č. 9: Základní informace - Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

  Název školského zařízení Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

  Zřizovatel školy  město Žatec 

  IČO školy 61357120 

 Školní vzdělávací program Základní škola - Škola moderní komunikace 

 Kapacita školy - počet žáků 380 žáků 

Počet tříd /počet žáků 11 / 226 

 Odborné třídy  
5 učeben s interaktivní tabulí, 2 počítačové učebny, školní pozemek pro 

pěstitelské práce, školní kuchyně 

 Sportovní infrastruktura  hřiště s umělým povrchem, samostatná tělocvična 

 Ostatní infrastruktura 2 oddělení školní družiny 

 Cizí jazyky   anglický a německý jazyk 

 Povinně volitelné předměty 

konverzace v cizích jazycích, příprava pokrmů, seminář z ekologie, 

výuka internetu a informatiky, rozšířená výuka zeměpisu, českého 

jazyka a výtvarné výchovy 

 Tematické aktivity  
užité umění, sportovní hry, nápravy specifických poruch učení, příprava 

na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, anglický jazyk 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 43 

 

 

Foto 4: Pohled na Základní školu Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

 

Zdroj: ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny, 2015 
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Tab. č. 10: Integrace environmentální výchovy na  Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

Ročník 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA integrováno do 

Základní podmínky 

života 

Ekosystém Vztah člověka k 

prostředí 

Lidské aktivity a 

problémy ŽP 

2.   výtvarná výchovy  

4. přírodovědy přírodovědy   

5.   přírodovědy vlastivědy 

6. přírodopisu  výtvarné výchovy  

7.  přírodopisu výtvarné výchovy přírodopisu 

8. přírodopisu a chemie zeměpisu výtvarné výchovy  

9. 
fyziky 

semináře z ekologie 
semináře z ekologie 

výtvarné výchovy 

semináře z ekologie 

zeměpisu  

semináře z ekologie 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 43 

 

Tab. č. 11: Zařazení environmentálních témat na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

 vyučovací předmět téma 

1
. 

st
u

p
eň

 

český jazyk Líčení - změny v přírodě 

prvouka  Člověk a příroda - vliv člověka na přírodu, krajinu, život v přírodě, její 

znečišťování a ochrana, třídění a recyklace odpadů, otázky ekologie 

vlastivěda Naše vlast a její životní prostředí - chráněné lokality a životní prostředí 

v republice a v našem okolí, život v přírodě 

pracovní činnost Péče o rostliny - pěstitelské práce na školním pozemku 

výtvarná výchova Práce s přírodními a odpadovými materiály 

tělesná výchova Aktivity v přírodě 

2
. 

st
u

p
eň

 

český jazyk Environmentální témata slohových prací 

anglický jazyk Příroda a prostředí kolem nás 

zeměpis Globální ekologické problémy u nás, v našem regionu i ve světě se 

zaměřením na vzhled krajiny, ochrana přírody  

dějepis Historické aspekty globálních problémů společnosti 

fyzika Zdroje energií - výhody a nevýhody obnovitelných a neobnovitelných 

zdrojů, bezpečnost  

chemie Význam chemie pro ochranu životního prostředí, stav životního 

prostředí - znečištění ovzduší, vody, kyselé deště, rizika skleníkového 

efektu, používání průmyslových hnojiv, fosilních paliv 

výchova k občanství Globální ekologické problémy a jejich řešení 

výchova ke zdraví Zdravý způsob života včetně ochrany životního prostředí  

výtvarná výchova bioateliér a ekoataliér 

seminář z ekologie Ekologie, projekty Les, Jak zachránit Zemi, Náš životní styl a další 

pracovní výchova Pěstitelské práce na pozemku, péče o zvířata 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 44 
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Tab. č. 12: Environmentální  projekty a akce na  Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

PROJEKT - AKCE zaměření třídy 

projekt Recyklohraní   správné třídění a recyklace odpadů 1. – 9. 

projekt Ukliďme si svět  separace a ekologická likvidace odpadů 1. – 9. 

projekt Ekopolis  desková hra zaměřená na ekologická města 6. – 9. 

projekt 72 hodin ekohrátky pro předškoláky – akce pro MŠ 8., 9. 

projekt Les  význam, funkce lesa a péče o něj 7., 9. 

projekt Jak chránit Zemi  ochrana životního prostředí - vlastní návrhy 9. 

Podkrušnohorský zoopark Chomutov  ochrana přírody, biodiverzity 1. – 9. 

zoologické a botanické zahrady biodiverzita, ochrana přírody 1. – 9. 

ekohlídka   kontrola třídění odpadů a šetření energiemi 6. – 9. 

Lovci nebes - soutěž aktivní ochrana ptáků formou plnění úkolů 6. – 9. 

přednášky - SČVK, ČEZ  obnovitelné, neobnovitelné zdroje energií 6. – 9. 

prezentace chráněné lokality ČR, třídění odpadů atd. 1. – 9. 

Zdroj: ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny, 2015 

 

 Obecně se Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny prezentuje jako 

organizace se širokým environmentálním zaměřením, aktivně se účastní mnoha 

ekologických soutěží, akcí, projektů, sama mnohé organizuje, např. pravidelný jarní úklid 

na březích řeky Ohře, spolupracuje se střední ekologickou a zemědělskou školou a 

ekologickým centrem. Na škole byla koordinací a metodikou v oblasti environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty v rámci svých kompetencí pověřena učitelka přírodopisu a 

semináře z ekologie. Výsledky měření ekologické gramotnosti žáků na podzim roku 2012 

prokázaly i přes výše uvedená fakta velmi nízké hodnoty, pouhých 5% žáků 2. stupně lze 

považovat za ekologicky gramotné, jejich zastoupení bylo nejnižší z testovaných škol. 

 Rozsah environmentálního vzdělávání a výchovy realizovaného na jednotlivých 

testovaných základních školách se příliš neliší, související průřezové téma je integrováno 

do výuky v téměř stejné šíři, liší se pouze ve vyučovacích předmětech, do kterých jsou 

jednotlivé podoblasti zařazeny. Množství a vzdělávací obsah environmentálně zaměřených 

projektů a akcí lze považovat za bohaté a pestré u všech testovaných škol, po vzájemném 

porovnání informací získaných studiem doložené dokumentace lze jako nejaktivnější 

hodnotit Základní školu Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny, která se v současné době 

pravidelně angažuje v mnoha různorodých ekologických aktivitách a prezentuje se jako 

škola s environmentálním zaměřením, byť výsledky měření úrovně environmentální 

gramotnosti žáků 2. stupně v roce 2013 dosáhly velmi nízkých hodnot. 
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5.2 Kvantitativní šetření s učiteli testovaných základních škol 

 První část sekvenčního smíšeného výzkumu, schématu QUAN-qual, zaměřeného na 

měření úrovně environmentální gramotnosti učitelů základních škol v regionu Žatec, tedy 

kvantitativní šetření, bylo realizováno v červnu roku 2015 dotazníkovou formou. Do 

šetření byli zařazeni všichni učitelé vybraných základních škol se souhlasem jejich 

ředitelů. Anonymního dotazování se zúčastnilo 84 učitelů, z toho 13 mužů a 71 žen. 

Dotazníky byly učitelům předány v písemné podobě osobně a vybrány v domluveném 

termínu, jejich návratnost byla stoprocentní.  

 Strukturovaný dotazník jako podklad pro měření úrovně environmentální 

gramotnosti učitelů se skládá z několika uzavřených a jedné otevřené otázky, nedílnou 

součástí jsou také základní identifikační znaky, viz příloha 1. Uzavřené otázky jsou 

rozděleny do tří oblastí, první oblast se soustředí na proenvironmentální postoje, druhá na 

proenvironmentální jednání a třetí na proenvironmentální chování. Postoje jsou 

identifikovány na základě několika tvrzení, na něž učitelé odpovídají subjektivně, úroveň 

jednání a chování je zjišťována z odpovědí na specifické dotazy ohledně 

environmentálního jednání a chování respondenta. Otevřená otázka vyžaduje po 

respondentech zamyšlení nad konkrétní situací, přičemž by měla prověřit uvědomování si 

vazeb a souvislostí mezi proenvironmentálními postoji, jednáním a chováním, tudíž 

schopnost učitelů identifikovat konkrétní vlivy na kvalitu životního prostředí v běžném 

životě.  

 Specifická měřící škála dotazníku vychází především ze škály, jejímž autorem je 

Jan Činčera (2006), přičemž je rozšířena o další otázky a upřesněna vzhledem k 

respondentům. Z důvodu zajištění přehledného zpracování dat a smysluplnosti následných 

analýz výsledků byly jednotlivým variantám odpovědí přiřazeny číselné hodnoty podle 

míry souhlasu s negativním, či pozitivním tvrzením. Numerické hodnoty jednotlivých 

odpovědí v oblastech proenvironmentálního jednání a chování odpovídají četnosti 

dotazovaného jednání, či chování, případně vyjadřují nezájem o danou problematiku. 

Numerické hodnoty konkrétních položek uvádí tabulka č. 13.  

 



41 

 

Tab. č. 13: Numerické hodnoty jednotlivých variant odpovědí v dotazníku 

ENVIRONMENTÁLNÍ POSTOJE 

VÝROKY vůbec nesouhlasím spíše nesouhlasím nevím spíše souhlasím zcela souhlasím 

č. 1, 3, 4, 7, 8, 9  -2  -1 0  1  2 

č. 2, 5, 6, 10   2  1 0 -1 -2 

ENVIRONMENTÁLNÍ JEDNÁNÍ 

DOTAZY nikdy spíše ne nevím spíše ano vždy 

č. 1, 2, 3, 4 -2 -1 0 1 2 

ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ 

DOTAZY nikdy jednou opakovaně nevím 

č. 1, 2, 3 0 1 2 n 

DOTAZY nikdy výjimečně pravidelně netýká se mě to 

č. 4, 5, 6  0 1 2 -1 

Zdroj: Svobodová, 2013, s. 45 

 

5.2.1 Měření environmentální gramotnosti učitelů testovaných škol 

 Dotazníkového šetření orientovaného na měření úrovně environmentální 

gramotnosti učitelů se zúčastnily tři školy v žateckém regionu, 1. ZŠ, tedy Základní škola 

Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny, dále 2. ZŠ, Základní škola Žatec, Komenského 

alej 749, okres Louny, a 3. ZŠ, Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. 

Uvedené označení škol vychází z ustáleného místního zvyku. 

 Data z dotazníků včetně identifikačních znaků byla pečlivě zaevidována do mřížky, 

viz příloha 3. Z důvodu přehlednosti byly údaje respondentů, učitelů 1. stupně, barevně 

odlišeny žlutou barvou a muži označeni modře. Zaznamenaná data byla dále podrobně 

analyzována za účelem získání výsledků a závěrů nezbytných pro posouzení a ověření 

stanovených výzkumných problémů. U každého respondenta byla vypočtena z číselných 

hodnot v jednotlivých oblastech ekologické gramotnosti průměrná hodnota. Získané údaje 

byly použity jako závazný podklad pro tvrzení, zda daného respondenta lze považovat za 

environmentálně gramotného. Ekologicky gramotný jedinec by měl být schopen osvojené 

environmentální znalosti vzájemně smysluplně provázat a vytvořený komplex využít jako 

kognitivní podklad k upevnění environmentálních postojů a v souvislosti s nimi 

následného k životnímu prostředí ohleduplného a odpovědného jednání a chování, 

vzhledem k uvedeného důvodu bylo za kritérium environmentální gramotnosti určeno 

dosažení hodnoty 1 a vyšší u každé části environmentální gramotnosti. Mřížka, viz příloha 

č. 4, poskytuje přehled environmentálně gramotných učitelů, EG, zeleně odlišeni. 
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 Účel výzkumu této diplomové práce je založen především na porovnání výsledků 

měření úrovně environmentální gramotnosti žáků testovaných základních škol, které 

realizovala v rámci své diplomové práce Svobodová (2013), s výsledky měření jejich 

učitelů a posouzení vzájemného vlivu. Všechny údaje týkající se hodnot v oblastech 

environmentální gramotnosti žáků jsou tedy převzaty právě z uvedené diplomové práce.  

 Tabulka č. 14 poskytuje přehled průměrných hodnot proenvironmentálních postojů, 

jednání a chování učitelů a žáků testovaných základních škol, přičemž hodnoty v tabulce 

lze využít nejenom k porovnání úrovně jednotlivých oblastí environmentální gramotnosti 

mezi učiteli a žáky dané školy, ale i mezi učiteli jednotlivých škol vzájemně.  

 Na základě porovnání průměrných hodnot proenvironmentálních postojů, jednání a 

chování všech testovaných učitelů a žáků lze konstatovat, že stejně jako u žáků prokázali 

učitelé navzdory nižšímu bodovému hodnocení postojů a jednání vyšší úroveň 

environmentálního chování, přičemž u žáků činila tato hodnota pouze 0,95, zatímco učitelé 

na rozdíl od žáků prokázali vzhledem k hodnotě 1,53 poměrně vysokou úroveň chování 

vstřícného k životnímu prostředí. Proenvironmentální jednání je oblast, v níž získali učitelé 

obdobně jako žáci nejnižší hodnotu, přesto dosáhli testovaní učitelé znatelně lepších 

výsledků než testovaní žáci, a to ve všech třech stěžejních částech environmentální 

gramotnosti. Nejvýraznější rozdíl lze pozorovat zvláště u proenvironmentálního chování, 

kdy ovšem zůstává otázkou do jaké míry je chování žáků determinováno sociálním 

prostředím, v němž žijí, zejména rodinou. Nejnižší rozdíl hodnot byl zaznamenán naopak u 

proenvironmentálního jednání, které vyžaduje  angažované zapojení aktérů do občanského 

života a činnosti směřující k aktivní ochraně životního prostředí. 

 

Tab. č. 14: Vyhodnocení oblastí environmentální gramotnosti - dat z dotazníků 

škola 

postoje jednání chování 

Učitelé žáci učitelé žáci učitelé žáci 

3. ZŠ 1,16 0,51 0,94 0,45 1,56 0,88 

1. ZŠ 1,16 0,69 0,74 0,80 1,54 1,01 

2. ZŠ 0,96 0,68 0,69 0,55 1,50 0,95 

průměr 1,09 0,63 0,79 0,60 1,53 0,95 

Zdroj: vlastní 
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Graf č. 1: Úroveň jednotlivých oblastí environmentální gramotnosti na testovaných základních školách 
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 Z grafu č. 1 jednoznačně vyplývá, že pořadí prokázaných úrovní jednotlivých 

oblastí environmentální gramotnosti učitelů všech tří testovaných základních škol je 

totožné, nejvyšších hodnot dosáhla míra proenvironmentálního chování, poté postojů a 

nejméně se u respondentů projevilo proenvironmentální jednání, u kterého lze sledovat 

rozdíly i mezi jednotlivými školami. Z hlediska dosažených hodnot v souvislosti s definicí 

environmentální gramotnosti lze tvrdit, že učitelé 3. základní školy v Žatci prokázali 

nejvyšší míru environmentální gramotnosti z testovaných škol. Respondenti z 1. základní 

školy v Žatci se sice v oblasti postojů od kolegů z 3. základní školy nelišili a v otázkách 

chování získali pouze zanedbatelně nižší hodnotu, menší bodové hodnocení 

proenvironmentálního jednání je však řadí na druhé místo. Nejslabší výsledky u všech tří 

oblastí byly naměřeny učitelům 2. základní školy v Žatci. 

 Z porovnání hodnot proenvironmentálních postojů učitelů a žáků na jednotlivých 

školách, viz graf č. 2, je zřejmé, že postoje učitelů jsou obecně na vyšší úrovni než postoje 

žáků, není ovšem prokazatelná přímá úměra mezi úrovní učitelů a jejich žáků. Přestože 

učitelé 3. základní školy v Žatci dosáhli v podstatě nejvyšší hodnoty, naměřené bodové 

hodnocení jejich žáků bylo nejnižší. Postoje testovaných žáků se utvářely většinou v 

průběhu první socializace zejména působením rodiny, jsou tedy nejpevněji zakořeněné, lze 

tudíž předpokládat, že vliv učitelů nemusí být dostatečně silný. 



44 

 

Graf č. 2: Proenvironmentální postoje učitelů a žáků testovaných  škol 
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 Z grafu č. 3 je zřejmé, že také mezi úrovněmi proenvironmentálního jednání učitelů 

a žáků testovaných základních škol nebyla prokázána vzájemná příčinná souvislost, 

dokonce na 1. základní škole v Žatci je hodnota u respondentů z řad učitelů nižší než u 

žáků. Znatelný rozdíl ve výsledcích je evidentní na 3. základní škole v Žatci, přičemž 

celkově je proenvironmentální jednání nejméně úspěšnou položkou z oblastí 

environmentální gramotnosti u učitelů, stejně jako u žáků. Jednou z příčin může být 

potřeba skutečného zaujetí aktéra problematikou a jeho ochota osobních obětí za účelem 

ochrany a zlepšování stavu životního prostředí. 

 

Graf č. 3: Proenvironmentální jednání učitelů a žáků testovaných  škol 
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 S ohledem na hodnoty proenvironmentálního chování znázorněnými v grafu č. 4, 

kdy jsou mezi učiteli jednotlivých škol, obdobně jako mezi žáky minimální rozdíly, nelze 

posoudit míru vlivu úrovně chování učitelů vstřícného k životnímu prostředí na chování 

jejich žáků. Hodnoty učitelů jsou ovšem znatelně vyšší než hodnoty žáků, lze tedy tvrdit, 

že chování učitelů k životnímu prostředí je oproti žákům rozhodně vstřícnější, pozitivnější 

a přínosnější z hlediska jeho aktivní ochrany a podpory udržitelného rozvoje. Žáci jsou 

pochopitelně ve svém chování často závislí na zvycích ukotvených v rodině, někdy i na 

úkor vlastního názoru, zatímco učitelé jsou svéprávnými svobodnými osobnostmi a záleží 

pouze na nich, jaké chování budou upřednostňovat. 

 

Graf č. 4: Proenvironmentální chování učitelů a žáků testovaných  škol 
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Tab. č. 15: Vyhodnocení environmentální gramotnosti učitelů testovaných škol 

škola 
počet učitelů 

počet  

ekogramotných učitelů 

zastoupení  

ekogramotných učitelů 

celkem 1. stupeň 2. stupeň celkem 1. stupeň 2. stupeň celkem 1. stupeň 2. stupeň 

3. 17 7 10 9 2 7 53% 29% 70% 

1. 24 11 13 10 5 5 42% 45% 38% 

2. 43 16 27 13 7 6 30% 44% 22% 

celkem 84 34 50 32 14 18 38% 41% 36% 

Zdroj: vlastní 
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 Z celkového počtu 84 respondentů, učitelů prvního a druhého stupně testovaných 

základních škol regionu Žatec, lze za environmentálně gramotné považovat 32 učitelů, což 

činí zhruba 38%, přičemž z učitelů prvního stupně lze řadit mezi environmentálně 

gramotné 41% a z učitelů druhého stupně 36%. Na základě uvedených výsledků 

upřesněných v tabulce č. 15 nelze potvrdit platnost výzkumného problému, že méně než 

30% učitelů na základních školách v Žatci lze pokládat za environmentálně gramotné, tedy 

že úroveň proenvironmentálních postojů většiny dotazovaných učitelů nedosahuje 

takových hodnot, aby zásadně ovlivnila jejich jednání a chování podporující činnou 

ochranu životního prostředí, v plném rozsahu. Zastoupení environmentálně gramotných 

učitelů sice dosáhlo vyšší hodnoty než 30%, a to 38%, přesto se stále jedná pouze o 

menšinu dotazovaných učitelů, tudíž většina z nich neupřednostňuje ekologické hodnoty a 

problematice životního prostředí nepřikládá potřebnou důležitost.  

 Graf č. 5 znázorňuje procentuální zastoupení environmentálně gramotných učitelů 

na testovaných základních školách. Nejvyšší míra environmentálně vstřícných postojů v 

souladu s jednáním a chováním byla naměřena učitelům 3. základní školy v Žatci, 53% 

respondentů lze vnímat jako environmentálně gramotné jedince. S nižším 42% 

zastoupením  lze na pomyslný stříbrný stupínek umístit učitele 1. základní školy v Žatci. 

Nejméně, 30%, environmentálně gramotných učitelů vyučuje na 2. základní škole v Žatci.  

Graf č. 5: Zastoupení environmentálně gramotných učitelů na testovaných základních školách 
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 Na základě podrobné analýzy rozsahu a forem realizovaného environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty na šetřených základních školách, viz kap. 6.1, lze sestavit 

orientační pořadí škol. Především s ohledem na rozdíly v množství environmentálně 

zaměřených projektů a akcí se jeví jako nejaktivnější 3. základní škola v Žatci a nejméně 

angažovaná 2. základní škola v Žatci. Žebříček škol se tedy v podstatě shoduje s výsledky 

měření environmentální gramotnosti jejich učitelů, respektive s jejich procentuálním 

zastoupením. Platnost výzkumného problému, že učitelé základních škol v Žatci, které se 

aktivně věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, jsou všeobecně ekologicky 

gramotnější, tedy že preferují environmentálně příznivé postoje, jednání a chování častěji 

než učitelé ostatních základních škol, lze tudíž považovat za ověřenou.  

 Porovnání procentuálního zastoupení environmentálně gramotných učitelů prvního 

a druhého stupně přináší poměrně zajímavé výsledky. Pouze na 3. základní škole v Žatci je 

podíl environmentálně gramotných učitelů na druhém stupni výrazně vyšší než na stupni 

prvním. Na zbývajících dvou základních školách převyšuje v zastoupení environmentálně 

gramotných učitelů první stupeň druhý. Nejnižší hodnota, 22%, byla zaznamenána na 

druhém stupni 2. základní školy v Žatci. 

 

Graf č. 6: Zastoupení environmentálně gramotných učitelů na 1. a 2. stupni testovaných základních škol 
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 Tabulka č. 16 obsahuje přehled počtu a procentuálního zastoupení environmentálně 

gramotných učitelů a žáků na jednotlivých testovaných základních školách. Vzájemné 

porovnání výsledků učitelů s výsledky jejich žáků nabízí graf č. 7, z něhož jednoznačně 

vyplývá, že mezi zastoupením environmentálně gramotných učitelů a žáků na dané škole 

není prokazatelná přímá souvislost, neboť na škole s nejvyšším zastoupením učitelů je 

naopak podíl environmentálně gramotných žáků nejnižší a na škole s nejnižším 

zastoupením učitelů dosáhl podíl environmentálně gramotných žáků střední hodnoty. 

Úroveň environmentální gramotnosti žáků na základních školách v Žatci tedy není přímo 

úměrná úrovni environmetnální gramotnosti jejich učitelů. Opět se zřejmě u žáků projevil 

zásadní vliv rodiny a dalších determinantů na úkor působení osobnosti a chování učitelů. 

 
Tab. č. 16: Vyhodnocení environmentální gramotnosti učitelů a žáků testovaných škol 

škola počet učitelů 

ekogramotní učitelé 

počet žáků 

ekogramotní žáci 

počet zastoupení počet zastoupení 

3. ZŠ 17 9 53% 78 4 5% 

1. ZŠ 24 10 42% 143 27 19% 

2. ZŠ 43 13 30% 116 14 12% 

celkem 84 32 38% 337 45 13% 

Zdroj: vlastní 

 

Graf č. 7: Zastoupení environmentálně gramotných učitelů a žáků na testovaných  školách 
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5.2.2 Vyhodnocení otevřené otázky s volnou odpovědí 

 Otevřená otázka s volnými odpověďmi, případová studie, obsažená v dotazníku, 

byla zpracována odděleně, viz příloha 5. Jedná se v podstatě o pět dílčích podoblastí, v 

rámci nichž měli respondenti možnost prokázat, do jaké míry si uvědomují vzájemné 

vazby a souvislosti mezi znalostmi, proenvironmentálními postoji, jednáním a chováním, 

své schopnosti identifikovat konkrétní vlivy činností běžného života na kvalitu životního 

prostředí. Otázky měly prověřit, zda je pro učitele environmentálně prospěšné chování 

naprosto přirozené. 

 Jednotlivé odpovědi na každou z dílčích otázek byly rozčleněny do kategorií podle 

podobnosti jejich obsahu. Odpovědi učitelů se od odpovědí žáků obsahově příliš nelišily, 

pouze u první a druhé oblasti týkajících se šetření energiemi a přírodními zdroji a ochrany 

ovzduší formulovali učitelé návrhy řešení pestřeji, vzniklo tak několik dalších vhodných 

kategorií odpovědí, které ovšem nelze zařadit do vzájemného porovnávání výsledků šetření 

s výsledky žáků. Tyto kategorie odpovědí jsou v tabulce č. 17, která uvádí procentuální 

zastoupení učitelů a žáků jednotlivých testovaných základních škol, a v příloze 5, která 

poskytuje informace o frekvenci odpovědí učitelů 1. a 2. stupně, barevně zvýrazněny.  

 První otázka případové studie je orientována na šetření energetickými a přírodními 

zdroji. Žáci se soustředili především na podstatu příběhu a řešili v dané situaci z jejich 

pohledu evidentní problémy, zatímco učitelé nahlíželi na příběh v širších souvislostech a 

svými odpověďmi se pokusili pokrýt v rámci záměru otázky všechny souvislosti, které by 

mohly přinést pozitivní řešení. Učitelé jsou totiž na rozdíl od žáků bohatší nejenom o velké 

množství dotčených znalostí a informací, ale také o životní zkušenosti, díky kterým získali 

hlubší vhled do některých odborných oblastí. Pro jejich přístup je často charakteristická 

systematičnost a vnímání věcí ve vzájemném kontextu. Na druhé straně mohou ovšem 

přehlédnout zcela zásadní detaily a volit zbytečně složitý postup namísto jednoduššího 

mnohdy efektivnějšího. Holistický přístup učitelů se projevil také u druhé otázky týkající 

se ochrany ovzduší, kdy žáci volili viditelnou možnost řešení, k ochraně ovzduší by 

přispěli omezením používání auta, zatímco učitelé navíc šetřením energiemi a tříděním 

odpadů, protože si uvědomují, že při jejich výrobě dochází také ke znečišťování ovzduší. V 

ostatních otázkách spočívajících v třídění odpadů, recyklaci igelitové tašky a zdravé výživě 

se obsahově odpovědi testovaných žáků a učitelů víceméně shodovaly. 
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Tab. č. 17: Vyhodnocení odpovědí učitelů a žáků testovaných škol na otevřenou otázku 

  1. ZŠ 2. ZŠ 3. ZŠ 

č. možné odpovědi/ respondenti učitelé žáci učitelé žáci učitelé žáci 

1. 

vypnout PC 46% 63% 44% 74% 41% 54% 

nejezdit autem 50% 8% 23% 9% 65% 3% 

recyklovat odpady 13% - 12% - 12% - 

použít recyklovatelné obaly - - 21% - 29% - 

nakupovat na farmářských trzích 17% - 7% - 12% - 

2. 

jít pěšky nebo jet na kole 71% 57% 56% 64% 71% 50% 

šetřit energiemi - - 14% - 6% - 

třídit odpad - - - - 18% - 

3. 

plastová láhev - žlutý kontejner 63% 46% 56% 64% 76% 42% 

obal z papíru - modrý kontejner 63% 43% 56% 56% 76% 41% 

biologický odpad - pecka 38% 7% 28% 7% 29% 3% 

taška z igelitu - žlutý kontejner 13% 19% 7% 20% 29% 3% 

4. 

opakované použití 54% 45% 40% 38% 59% 47% 

taška z igelitu - žlutý kontejner 50% 46% 42% 40% 59% 17% 

5. 

nákup na farmářských trzích 29% 4% 21% 8% 35% 4% 

pitná voda z kohoutku 33% 4% 19% 7% 18% 6% 

obměnit potraviny za zdravější 63% 53% 33% 60% 71% 53% 

Zdroj: vlastní 

  

 Graf č. 8, výsledky dotazu zaměřeného na šetření energiemi a přírodními zdroji, 

zřetelně manifestuje výše uvedenou úvahu o rozdílu mezi přístupem učitele a žáka, kdy si 

žáci většinou uvědomili, že při odchodu od počítače je třeba ho vypnout, naopak mnozí 

učitelé tento fakt opomněli. Nejvíce žáků by tímto způsobem reagovalo na 3. základní 

škole v Žatci, a to 74%, nejvyššího zastoupení z řad učitelů dosáhla 1. základní škola v 

Žatci, a to 46%. Omezování zbytečných jízd autem jako efektivní metodu šetření 

energiemi a přírodními zdroji uvedlo na rozdíl od poměrně zanedbatelného množství žáků 

vyšší procento učitelů, na 3. základní škole v Žatci dokonce 65%, ovšem pouhých 23% na 

2. základní škole v Žatci. Ani u jedné z kategorií odpovědí nebyla ovšem prokázána 

vzájemná souvislost mezi zastoupením učitelů a žáků. 
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Graf č. 8: Šetření energiemi a přírodními zdroji 
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 Výsledky druhé otázky zaměřené na ochranu ovzduší znázorněné v grafu č. 9 

dokládají, že používání automobilu vnímají jako zdroj znečištěného ovzduší žáci stejně 

jako učitelé, i když podíl učitelů je vyšší než podíl žáků. Nejčastěji by omezili jízdu autem 

učitelé Základních škol Žatec, Petra Bezruče 2000 a nám. 28. října 1019, 71% z nich, na 

rozdíl od Základní školy Žatec, Komenského alej 749, kde spíše žáci, a to 64% z nich, 

tudíž ani v této oblasti nebyl ve výsledcích identifikován přímý vztah mezi učiteli a žáky. 

Graf č. 9: Ochrana ovzduší 
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 Problematice třídění odpadů se blíže věnuje třetí otázka a z grafu č. 10 naprosto 

jednoznačně vyplývá, že alespoň částečně se v této oblasti orientuje většina respondentů. 

Třídit papírový a plastový odpad je pro mnohé učitele stejně jako pro žáky samozřejmostí, 

u ostatních druhů odpadů je však situace složitější. Správně roztřídili papír a plast zvláště 

učitelé 3. základní školy v Žatci, a to 76%, přičemž žáci této školy se s výsledkem zhruba 

42% umístili na třetím místě. Nejvyššího zastoupení, přibližně 60%, dosáhli žáci 

navštěvující 2. základní školu v Žatci, zatímco jejich učitelé s podílem 56% nejnižšího 

výsledku z testovaných škol. Z grafu lze vyčíst, že potřebu oddělování bioodpadu si 

uvědomuje pouze zanedbatelné množství žáků a zhruba třetina učitelů, až 38% 

respondentů z řad učitelů 3. základní školy v Žatci. Výsledky signalizují, že třídění této 

komodity si respondenti stále ještě neosvojili, stejně jako igelitová taška vyvolává diskusi 

o jejím zařazení ke správnému druhu odpadu. Na 1. a 2. základní škole v Žatci byli 

úspěšnější v třídění igelitové tašky spíše žáci než učitelé, na rozdíl od 3. základní školy, 

kde vhodně roztřídilo igelitovou tašku téměř 30% učitelů, ale pouhá 3% žáků. Výsledky 

týkající se zařazení igelitové tašky mezi plastový odpad se však velmi zásadně liší od 

výsledků čtvrté otázky specificky zaměřené právě na její recyklaci, kdy ji automaticky řadí 

k plastovému odpadu až na výjimky téměř polovina respondentů. 

Graf č. 10: Třídění odpadů 
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 Problém recyklace igelitové tašky by učitelé stejně jako žáci řešili dvěma podle 

jejich názoru efektivními způsoby, buď by ji použili opakovaně, případně by ji odložili do 

žlutého kontejneru jako plastový odpad, odpovědi jsou prezentovány v grafu č. 11. Oba 

tyto způsoby uváděli respondenti až na žáky 3. základní školy v Žatci, kteří by preferovali 

vícečetné použití, téměř vždy současně. Nejvyššího zastoupení dosáhli žáci 1. základní 

školy v Žatci, a to 45%, a učitelé 3. základní školy v Žatci, a to 59%. 

 

Graf č. 11: Recyklace igelitové tašky 
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Zdroj: vlastní 

  

 Pátá otázka vyžadovala po respondentech hlubší posouzení vhodnosti daných 

potravin z hlediska zdravé výživy. Graf č. 12 dokládá, že včetně tradiční metody zdravé 

výživy, respektive nahrazení například sladkého pečiva zdraví prospěšnějšími potravinami,  

respondenti, tedy spíše učitelé, využívají i způsoby šetrnější k životnímu prostředí, jako je 

například pravidelné nakupování na farmářských trzích nebo obměnu slazených nápojů 

pitnou vodou z vodovodního kohoutku. Tyto formy zdravého způsobu života doposud 

nejsou většinou respondentů považovány za běžné, vyskytovaly se totiž v odpovědích 

maximálně u třetiny dotazovaných, a to pouze z řad učitelů, žáci takto reagovali pouze 

ojediněle.  Celkově nejvyšší zastoupení zaznamenali učitelé 1. základní školy v Žatci a 

žáci 2. základní školy v Žatci. 
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Graf č. 12: Zdravá výživa 
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 Doplnění dotazníku s uzavřenými standardizovanými otázkami založených na 

měření postojů, jednání a chování respondentů o případovou studii, otázky s volnou 

odpovědí, obohatilo výsledky specifickými daty, která poskytla relevantní informace pro 

získání bližšího vhledu do problematiky přístupu učitelů a žáků k otázkám ochrany 

životního prostředí. Souhrnný závěr vyvozený z analýz a výsledků jednotlivých oblastí 

případové studie koresponduje se závěry měření environmentální gramotnosti učitelů a 

jejich porovnání s daty žáků. Celkově lze říci, že učitelé dosáhli znatelně lepších výsledků, 

úroveň jejich environmentální gramotnosti je vyšší než úroveň žáků, stejně jako jejich 

zastoupení na jednotlivých testovaných základních školách. Pouze ojediněle se objevily 

diametrálně odlišné výsledky, například o něco ohleduplněji jednají ve prospěch životního 

prostředí spíše žáci než jejich učitelé na 1. základní škole v Žatci a na 2. základní škole 

prokázali téměř ve všech částech případové studie environmentálně prospěšnější postoje a 

chování žáci na rozdíl od učitelů. Vzájemný kauzální vztah mezi úrovní environmentální 

gramotnosti učitelů a jejich žáků nebyl ovšem prokázán v žádné z dílčích částí analýzy, 

interpretace a vyhodnocení dat z případové studie. Úroveň environmentálních postojů, 

jednání a chování žáků je determinována několika faktory, mezi nejsilnější lze řadit 

rodinné prostředí, vliv vrstevníků, společnosti, médií, vzdělávání a s ohledem na postavení 

učitele lze usuzovat i na určitou míru jeho vlivu na žáky.  
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5.3 Kvalitativní šetření s učiteli testovaných základních škol  

Kvalitativní šetření s učiteli testovaných základních škol následovalo sekvenčně po 

šetření kvantitativním realizovaném formou dotazníku, na který úzce navázalo a vzhledem 

k synergii  obou typů výzkumů přispělo svými výsledky a závěry ke kvalitnější interpretaci 

dat sebraných při dotazníkovém výzkumu. Kvalitativní šetření, strukturovaný rozhovor s 

otevřenými otázkami, proběhlo s vybranými respondenty v říjnu roku 2015, viz příloha 2, 

data byla zaznamenána na diktafon, případně byly výpovědi zapisovány formou poznámek. 

Na každé z testovaných základních škol byli osloveni čtyři učitelé, dva z prvního a dva z 

druhého stupně, výběr konkrétních respondentů byl náhodný na základě ochoty učitelů 

zapojit se do výzkumu. Rozhovoru se zúčastnilo 12 učitelů, 4 muži a 8 žen.  

Učitelům bylo položeno deset otázek, které se týkaly rozsahu jejich sebevzdělávání 

se v environmentální oblasti, hodnocení současné úrovně environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty, respektive efektivity a účelnosti různých forem a metod práce, 

posouzení této úrovně na škole, kde vyučují, především s ohledem k jejich osobnímu 

přínosu. Osloveným respondentům byla při rozhovoru poskytnuta také možnost blíže se 

seznámit se souhrnnými výsledky a závěry dotazníkového šetření zaměřeného na měření 

úrovně environmentální gramotnosti žáků i učitelů, případně je komentovat. Při rozhovoru 

byla také zjišťována délka jejich pedagogické praxe. V rámci specifické otázky byli učitelé 

seznámeni s dílčími výsledky kvantitativního šetření dotčené základní školy a byli 

požádáni o jejich evaluaci.  

 

5.3.1 Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 

 Dotazováni byli dva muži, učitelé druhého stupně, a dvě ženy, učitelky prvního 

stupně. Délka pedagogické praxe respondentů se pohybovala od 21 do 29 let.  

 Příčiny velmi nízkého zastoupení environmentálně gramotných žáků na základních 

školách v žateckém regionu spatřují oslovení pedagogové zvláště v nezájmu žáků o danou 

problematiku, který je podporován výchovou v rodině a umocňován aspekty dospívání, 

kterým právě procházejí, tedy pubertou.  
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 Ohledně sebevzdělávání uvedli všichni dotazovaní, že se sice ve vzdělávání 

neorientují přímo na environmentální oblast, ale o problematiku ochrany životního 

prostředí se aktivně zajímají a v rámci své pedagogické činnosti se snaží zapojit nejenom 

do přímé výuky některá témata environmentální výchovy a vzdělávání. Jako třídní učitelé 

podporují environmentální chování svých svěřenců například vedením žáků ke správnému 

třídění odpadů, společnou péčí o květiny atd. Do výuky různých vyučovacích předmětů, 

například prvouky, integrují některá ekologická témata, v hodinách výtvarné výchovy tvoří 

z odpadových materiálů atd. Z forem a metod práce, které uplatňují při samotné výuce, 

nejvíce ocenili z hlediska jejich efektivnosti a účelnosti zážitkové vyučování, skupinovou 

práci, přírodovědné vycházky s praktickým cvičením, besedy a exkurze. Za nejméně 

úspěšné považují pouhý výklad a čtení odborných textů.  

 Rozsah a úroveň environmentální výchovy, vzdělání a osvěty realizované na 

dotčené základní škole, případně dalšími organizacemi a institucemi v daném regionu 

hodnotí respondenti jako nedostačující, i když vnímají, že se mírně zlepšuje, přesto se 

domnívají, že vzhledem k narůstajícím globálním ekologickým problémům je třeba rozšířit 

její zastoupení v současném vzdělávacím systému. Zájem učitelů jejich školy o ochranu 

životního prostředí a angažovanost v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání žáků 

označili za vyhovující u většiny z nich. 

 Při rozboru otázky, zda mohou učitelé prostřednictvím svých environmentálních 

postojů, jednání a chování výrazně ovlivnit úroveň ekologické gramotnosti žáka, se všichni 

shodli na kladné odpovědi, protože učitel by měl být pro žáky vzorem, ovšem současně 

upozornili na nezbytnost aktivní podpory činnosti učitele ze strany rodiny. 

 Z analýzy dat dotazníkového šetření vyplynulo, že učitelé školy prokázali mírně 

nadprůměrnou úroveň environmentálně příznivých postojů, jednání a chování, zastoupení 

environmentálně gramotných učitelů na této škole činí 42%, přičemž mírně vyšší je 

zastoupení učitelů prvního stupně. Oslovení učitelé zastávají názor, že poměrně pozitivní 

výsledky spočívají v pozornosti, která je této problematice v poslední době věnována 

nejenom ve školství, ale i v médiích a v důrazu na její důležitost, kterou jí přikládá samo 

vedení školy, což se časem projeví i v přirozených postojích, jednání a chování samotných 

aktérů, učitelů.  
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5.3.2 Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

 Do rozhovoru se zapojili dva muži, učitelé druhého stupně, a dvě ženy, učitelky 

prvního stupně. Délka pedagogické praxe respondentů se pohybovala od 15 do 28 let. 

 Minimální zastoupení ekogramotných žáků na testovaných základních školách 

zdůvodnili dotazovaní učitelé poměrně širokou škálou determinantů. Nejčastěji uváděli 

negativní vliv rodinného zázemí a komplikovaného věku žáků, vliv vrstevníků, dále nízkou 

úroveň environmentální gramotnosti učitelů, nedostatečný prostor pro environmentální 

výchovu, vzdělávání a osvětu v samotných školách, nedostatek metodických a výukových 

materiálů k její efektivní a úspěšné realizaci.  

 Obdobně jako učitelé Základní školy Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny se 

pedagogové dotčené základní školy vzdělávání v environmentální oblasti věnují spíše 

okrajově, potřebné informace získávají sledováním různých médií, sdílením dobré praxe 

od ostatních vyučujících atd. Osobní podíl na environmentální výchově a vzdělávání žáků 

v rámci vlastního pedagogického působení vnímají tři z dotazovaných jako průměrný, sami 

environmentální aktivity nepřipravují, ale rádi se aktivně zapojují a na jejich realizaci 

spolupracují. Jeden respondent zhodnotil naopak svůj přínos jako zcela zásadní, intenzivně 

organizuje pestré množství environmentálně zaměřených projektů a akcí. Právě různé 

projekty a populární akce považují dotazovaní za efektivní formy environmentální 

výchovy, vzdělávání a osvěty. Dále doporučují propojovat teorii s praxí, kombinovat různé 

formy, například od bádání po výklad a naopak podle potřeby.  

 K hodnocení současných forem a úrovně praktikované environmentální výchovy, 

vzdělávání a osvěty přistoupili respondenti ze dvou hledisek, teoretická nabídka je podle 

jejich názoru poměrně rozmanitá, jsou totiž přesvědčeni, že existuje mnoho kvalitních 

environmentálních projektů, ale školy na ně nereflektují z důvodu nedostatku času. Jediné 

řešení spatřují v široké integraci ekologických témat do vzdělávacího obsahu vyučovacích 

předmětů a formulace výstupů do měřitelné formy. Environmentální výchově, vzdělávání a 

osvětě se ve škole na základě vyjádření oslovených učitelů věnuje opravdu intenzivně 

jedna kolegyně, ostatní učitelé spíše pasivně, někteří z nich dokonce vnímají tuto oblast 

jako módní vlnu a staví se k souvisejícím aktivitám jako k nutné povinnosti. 
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 Své přesvědčení o vzájemně příčinném vztahu mezi úrovní proenvironmentálních 

postojů, jednání a chování učitelů a úrovní environmentální gramotnosti jejich žáků 

podložili respondenti několika relevantními argumenty, například tím, že žáci tráví ve 

škole poměrně hodně času a mají tedy možnost osvojit si při kvalitním vyučovacím 

procesu založeném na pravidelném opakování a smysluplné zpětné vazbě, případně při 

volnočasových aktivitách, mnoho dovedností nezbytných k upevnění environmentálních 

postojů, jednání a chování. Zásadní v celém procesu ovšem zůstává osobnost učitele, který 

může být pro žáky vhodným příkladem ale jedině v případě vysoké kompetentnosti, které 

lze dosáhnout zvláště kvalitním vzděláváním pedagogických pracovníků a osobní aktivitou 

v rámci profesního růstu. 

 Výsledky realizovaného dotazníkového šetření prokázaly mírně podprůměrnou 

úroveň environmentálních postojů, jednání a chování učitelů dané školy, zastoupení 

ekologicky gramotných učitelů na škole činí pouhých 30%, přičemž vyšší je zastoupení 

učitelů 1. stupně, a to 44% oproti 22% učitelů 2. stupně. Nejnižší hodnotu z testovaných 

škol si dotazovaní vysvětlují tím, že spektrum vyučovacích předmětů učitelů prvního 

stupně je na rozdíl od učitelů druhého stupně, kteří se více specializují, poměrně široké, 

proto se problematice environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty mohou kompetentně 

věnovat jen někteří vyučující, přitom rozsah jejich aktivity souvisí s prioritami vedení 

školy, které v tomto případě nepřikládá environmentální oblasti patřičnou důležitost. 

 

5.3.3 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

Kvalitativního šetření se zúčastnily čtyři respondentky s délkou pedagogické praxe 

od 16 do 21 let, dvě učitelky z prvního a dvě z druhého stupně.  

Nízkou úroveň environmentální gramotnosti žáků 2. stupně testovaných základních 

škol si oslovené učitelky vysvětlují především celkovým nezájmem žáků o dění kolem nich 

v souvislosti se stavem a ochranou životního prostředí zapříčiněného nedostatečnou a 

nekvalitní environmentální výchovou v rodinném prostředí, v němž žáci vyrůstají. Jsou 

přesvědčeny, že vliv rodiny na dospívající je zásadní a pokud by rodina upřednostňovala 

ekologický způsob života, osvojili by si jej i žáci zcela přirozeně včetně vhodných postojů. 
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Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty věnují učitelé 

na rozdíl od ostatních testovaných základních škol mnohem větší pozornost. Všechny 

dotazované se o environmentální problematiku aktivně zajímají, vzdělávají se většinou 

formou samostudia, dále účastí na tematických seminářích a kurzech, čtením odborných 

článků, vyhledáváním a získáváním informací nejenom z různých informačních zdrojů, ale 

i při vzájemném sdílení s kolegyněmi. Jedna z respondentek se dokonce vzdělává již 

několik let na vysokoškolské úrovni, a to přímo v oboru ochrana životního prostředí, dále 

se aktivně účastní odborných seminářů zaměřených nejenom na konkrétní environmentální 

témata, ale i na moderní formy a metody práce využitelné ve výuce, sama se podílí na 

tvorbě některých vhodných didaktických pomůcek a jejich zavádění do praxe, například 

deskové hry Ekopolis. Všechny dotazované uvedly, že se určitým způsobem podílejí na 

environmentální výchově a vzdělávání žáků, a to mimo jiné i osobním příkladem. V rámci 

školního vzdělávacího programu jsou určitá témata integrována do vzdělávacích obsahů 

vyučovacích předmětů včetně dotčeného průřezového tématu, dále se zapojují do mnoha 

soutěží nebo projektů ať školních, či pořádaných jinými organizacemi nebo institucemi. Za 

efektivní a smysluplné formy a metody na základě vlastní praxe označily především ty, 

které jsou založené na propojení teorie s praxí a vyžadují praktické zapojení žáků, 

například kritické myšlení, badatelské vyučování, skupinovou práci, situační metodu, 

didaktické hry, problémové vyučování, ale největší úspěšnost přikládají projektovému 

vyučování. Domnívají se ovšem, že bez upřímného zájmu a nadšení samotného pedagoga 

nelze dosáhnout očekávaného výsledku. Sebelepší metoda v rukou "špatného učitele" 

nepřinese žákům žádnou přidanou hodnotu a naopak. 

Úroveň environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty realizovaného na škole 

hodnotily respondentky velmi pozitivně, považují ji vzhledem ke stavu současné 

společnosti a vzdělávacím potřebám žáků za nadprůměrnou, pestrou a zajímavou, oceňují 

také bohatou spolupráci s jinými organizacemi. Činnost ostatních kompetentních sdružení 

a institucí si netroufaly posoudit, ale vyslovily názor, že širší a pravidelná nabídka 

populárních environmentálně zaměřených akcí pro veřejnost by mohla posílit úroveň 

environmentální gramotnosti celé společnosti.  
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Problematika environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty dle vyjádření 

dotazovaných není učitelům dané školy lhostejná, aktivně se jí věnují téměř všichni. Škola 

je dokonce na veřejnosti prezentována jako vzdělávací instituce s environmentálním 

zaměřením, zvláště žáci druhého stupně jsou zapojeni do několika ekologických projektů a 

soutěží, s koordinátorkou environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty organizují 

environmentální akce pro děti z mateřských škol, veřejnost i pro samotnou přírodu, např. 

pravidelný jarní úklid v okolí řeky. 

O výraznějším vlivu úrovně environmentálně vstřícných postojů, jednání a chování 

učitelů na úroveň environmentální gramotnosti jejich žáků nejsou respondentky zcela 

přesvědčeny, dvě z nich si myslí, že pro současné děti nejsou vzorem ani jejich rodiče, 

proč by pro ně tedy měli být příkladem právě učitelé, i když jejich kompetentnost jak 

environmentální, tak pedagogická bude na vysoké odborné úrovni. Ostatní zcela nezavrhují 

možnost ovlivnění ze strany učitelů, ale je naprosto nezbytné, aby je žáci pozitivně vnímali 

a přirozeně respektovali. 

Dotazníkové šetření přineslo ve vztahu ke škole velmi pozitivní výsledky, učitelé 

školy prokázali nadprůměrnou úroveň environmentálních postojů, jednání a chování, 

nejvyšší z testovaných škol, zastoupení ekologicky gramotných učitelů na škole činí 53%, 

přičemž zastoupení učitelů 2. stupně je výrazně vyšší, a to 70%, na 1. stupni pouhých 29%. 

Vysokou míru úspěšnosti učitelů školy při měření úrovně environmentální gramotnosti 

přikládají oslovené pedagožky zejména značné angažovanosti školy v oblasti 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, i když záleží také na osobnostech 

testovaných učitelů a na jejich hodnotovém žebříčku. Rozdíl v zastoupení environmentálně 

gramotných učitelů mezi prvním a druhým stupněm si vysvětlují vyšší aktivitou učitelů 

druhého stupně v souvislosti s ekologickou činností školy, například při spolupráci s místní 

střední zemědělskou a ekologickou školou.  
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6 Diskuse 

 Podstata environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty jako povinné části 

současného všeobecného vzdělávání orientovaného na ochranu a tvorbu životního 

prostředí nespočívá výhradně v přírodovědném pojetí, ale také v předávání a osvojování 

proenvironmentálních hodnot ze sociálního a etického hlediska za účelem osvojení a 

upevnění postojů podporujících aktivní účast na tvorbě a ochraně zdravého živého 

prostředí. Jedná se ovšem o značně specifickou vzdělávací oblast, jejíž kvalita a efektivita 

je determinována mimo jiných faktorů také osobností učitele, jeho subjektivním zaujetím a 

přístupem k realizaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Zastávám názor, že 

vztah mezi její kvalitou a úrovní environmentální gramotnosti učitelů lze vzhledem k výše 

uvedenému vymezení považovat za konsensuální, domnívám se, že je založen poměrně 

silné reciprocitě. Mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že úroveň environmentálního 

vzdělávání učitelů, tedy míra osvojených a upevněných odborných znalostí, schopností a 

dovedností nejenom z oblasti environmentální, ale i pedagogické, osobnostní 

charakteristiky učitele včetně entuziasmu znatelně ovlivňují účinnost realizované 

environmentální výchovy a vzdělávání, zasahují tedy zákonitě do kognitivních a 

behaviorálních procesů u vychovávaných jedinců.  

 Činčera (2007) definuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu zejména 

jako specifický způsob předávání uceleného komplexu znalostí a dovedností, které jedince 

směřují k hlubšímu osvojení a rozvíjení kompetencí uvažovat o konkrétních ekologických 

problémech v kontextu z důvodu smysluplného angažovaného přístupu k ochraně 

životního prostředí ve smyslu udržitelného rozvoje. Lze předpokládat, že kladný poměr, 

odpovědný a ohleduplný přístup k přírodě, zdravé mezilidské vztahy a další 

environmentální schopnosti, které si jedinec reálně osvojí, ovlivní jeho osobnost, žebříček 

hodnot, ale zejména úroveň environmentální gramotnosti. S ohledem na očekávaný 

vzájemný kauzální vztah mezi environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou a úrovní 

environmentální gramotností žáků lze usuzovat na tentýž poměr mezi úrovněmi 

environmentální gramotnosti učitelů a žáků. Otázkou ovšem zůstává intenzita tohoto vlivu 

v porovnání s vlivem dalších zásadních faktorů jako je například rodinné prostředí, 

vrstevníci, média, konzumní společnost atd. 
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 Výsledky šetření realizovaného v roce 2013 v rámci diplomové práce Silvie 

Svobodové zaměřené na posouzení zkoumaného vlivu environmentální výchovy na úroveň 

ekologické gramotnosti žáků základních škol v žateckém regionu neprokázaly přímou 

souvislost mezi úrovní environmentální výchovy a mírou ekologické gramotnosti 

testovaných žáků. Zastoupení žáků, kteří dosáhli požadovaných hodnot v oblasti 

proenvironmentálních postojů, jednání a chování současně, tedy environmentálně 

gramotných jedinců, činilo pouhých 13%. Doložený a prokazatelný poměrně široký rozsah 

a atraktivita praktikovaného environmentálního vzdělávání a výchovy na testovaných 

základních školách se téměř nelišil, na rozdíl od podílu environmentálně gramotných žáků 

na těchto školách. Socializace každého jedince probíhá samozřejmě po celý život a 

spektrum faktorů, které ho determinují, je široké, přičemž jejich působení nastává vždy ve 

vzájemných interakcích. Je velmi složité a podle mého názoru i po odborné stránce 

náročné posoudit míru účinku jednotlivých determinantů individuálně. 

 Pedagogický výzkum této diplomové práce se soustředil na další z potenciálních 

faktorů, u kterého lze predikovat účinný vliv na úroveň environmentální gramotnosti žáků, 

a to na úroveň environmentální gramotnosti jejich učitelů. Výzkumů cílených na měření 

míry environmentální gramotnosti bylo doposud v zahraničí i u nás provedeno pouze 

několik, přičemž se jednalo většinou o studie týkající se žáků, studentů či veřejnosti, 

učitelé byli testováni okrajově. Autoři přesvědčení o nezbytnosti studií posuzujících 

environmentální gramotnost učitelů často argumentují tím, že vysoká míra ekogramotnosti 

učitelů indikuje úspěšnou integraci environmentální výchovy a vzdělávání do vzdělávacího 

procesu (Talas a Karatas, 2012). Jedno z prvních šetření orientované na environmentálně 

zaměřené pedagogy bylo založeno na předpokladu přímého vztahu mezi úrovní osvojených 

proenvironmentálních kompetencí učitele a efektivní motivací studentů k přijímání postojů 

směrujících jejich jednání a chování k aktivní ochraně životního prostředí (Tanner, 1980). 

 Výzkum proenvironmentálních postojů vysokoškolských studentů geografie, 

budoucích učitelů, spočíval v identifikaci faktorů zvláště z pohledu environmentální etiky. 

Smysl pro ekocentrickou etiku prokázala většina z nich, zaujímala postoje upřednostňující 

zájmy celku nad zájmy jednotlivce. Při porovnání s předchozími výzkumy žáků základních 

škol byly identifikovány značné rozdíly ve znalostech, v postojích nikoli (Matějček, 2010). 
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 Analýza výsledků šetření zaměřeného na míru vlivu úrovně environmentální 

gramotnosti učitelů na úroveň žáků, respektive jejich environmentálně příznivých postojů, 

jednání a chování, zprostředkovaná v této diplomové práci poukázala na výrazné odlišnosti 

mezi učiteli a žáky, a to zejména v oblasti chování. Učitelé dosáhli výrazně vyšších hodnot 

u environmentálních postojů a chování. Environmentálně gramotní učitelé jsou na 

základních školách v regionu Žatec zastoupeni 38%, tedy téměř třikrát více než žáci, 

jejichž zastoupení činí 13%. Přímá úměra mezi podílem učitelů a žáků na jednotlivých 

školách nebyla potvrzena, například učitelé ze Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, 

okres Louny prokázali nejvyšší úroveň environmentální gramotnosti z testovaných škol, 

naopak jejich žáci úroveň nejnižší. Vzhledem k faktu, že dosud nejsou k dispozici 

relevantní data z jiných srovnatelných výzkumů, lze závěry šetření využít alespoň částečně 

k diskusi v souvislosti s poznatky výzkumu environmentální gramotnosti učitelů a studentů 

učitelství z roku 2012. Stejně jako v případě šetření této diplomové práce nebyl testovaný 

vzorek reprezentativní, výsledky tedy nelze generalizovat. Celkově dosáhli učitelé lepších 

výsledků než studenti učitelství, podobně jako učitelé a studenti přírodovědných předmětů 

oproti učitelům a studentům nepřírodovědných předmětů. Analýza dat ovšem prokázala, že 

respondenti nedisponují kompetencemi nezbytnými pro správné vedení žáků k osvojení 

environmentálních postojů, jednání a chování (Matějček a Bartoš, 2012). Překvapivé 

závěry vyplynuly také z výzkumu cíleného na environmentální gramotnost studentů 

gymnázií, přičemž byla konfrontována data od respondentů z gymnázií se všeobecným 

zaměřením s daty od studentů environmentálně orientovaných gymnázií. Šetřením bylo 

potvrzeno, že studium na škole s environmentálním zaměřením neovlivňuje úroveň 

environmentální gramotnosti jejich studentů (Vacínová, 2011). 

 Environmentální gramotnost učitelů jako potenciální determinant environmentální 

gramotnosti žáků bude ještě třeba podrobit rozsáhlým odborným výzkumům zejména v 

kontextu s dalšími podstatnými faktory například z důvodu konfrontace intenzity jejich 

vlivu na utváření a upevňování proenvironmentálních postojů žáků a s nimi souvisejícím 

jednáním a chováním podporujících aktivní ochranu životního prostředí. Mnozí z řad laiků 

i odborníků jsou přesvědčeni, že mezi nejsilnější činitele patří zejména rodinné prostředí, 

respektive příkladné chování členů rodiny, osobní emocionální zkušenost z pravidelného 

kontaktu s přírodou, činnost ekologických organizací a volnočasové aktivity. 
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7 Závěr 

. Stěžejní cíl práce byl zaměřen na posouzení vlivu úrovně environmentální 

gramotnosti učitelů základních škol regionu Žatec na úroveň environmentální gramotnosti 

jejich žáků, přičemž naplnění cíle bylo podmíněno dosažením několika dílčích cílů, na 

jejichž základě byly vymezeny výzkumné problémy. Splnění cíle práce spočívalo 

především v provedení výzkumu založeného zejména na testování environmentální 

gramotnosti učitelů žateckých základních škol, jejichž žáci se podobného šetření zúčastnili 

v roce 2013 v rámci diplomové práce Silvie Svobodové spočívající ve zhodnocení vlivu 

environmentální výchovy na úroveň ekologické gramotnosti žáků základních škol 

žateckého regionu. Složení pedagogického sboru se od testování žáků v podstatě 

nezměnilo ani na jedné z testovaných škol. Respondenti byli podrobeni dotazníkovému 

testování a poté byli někteří z nich zahrnuti do kvalitativního šetření prostřednictvím 

strukturovaného rozhovoru. Výzkum byl za účelem získání komplexnějších informací pro 

objektivnější interpretaci sebraných dat zahájen monitorováním environmentálně cílené 

výchovy a vzdělávání na testovaných základních školách. Od předešlého šetření nenastaly 

v této vzdělávací oblasti zásadnější změny, pouze Základní škola Žatec, nám. 28. října 

1019, okres Louny zaznamenala nárůst zejména ekologicky orientovaných akcí a projektů. 

 Průměrné zastoupení environmentálně gramotných učitelů na testovaných 

základních školách činí 38%, tudíž první výzkumná otázka, že méně než 30% učitelů 

na základních školách v Žatci lze pokládat za environmentálně gramotné, tedy že 

úroveň proenvironmentálních postojů většiny dotazovaných učitelů nedosahuje 

takových hodnot, aby zásadně ovlivnila jejich jednání a chování podporující činnou 

ochranu životního prostředí, nebyla potvrzena, přesto nelze považovat výsledek za 

uspokojivý. Testovaní učitelé by měli být erudovanými odborníky, jejichž úkolem je 

předávat žákům prostřednictvím kvalitní environmentální výchovy a vzdělávání 

požadované hodnoty a vést je k osvojení environmentálních kompetencí, otázkou tedy 

zůstává, zda se nejedná v jejich rukou pouze o formální vzdělávací proces bez náležitého 

efektu. Výstupy environmentální výchovy a vzdělávání nejsou bohužel měřitelné a v 

krátkodobém horizontu zhodnotitelné. Práci pedagogů v souvislosti s prokazatelnou 

environmentální úrovní absolventů je tudíž velice náročné relevantně evaluovat. 



65 

 

 Výzkumnou otázku, že úroveň environmentální gramotnosti žáků základních 

škol v Žatci je přímo úměrná úrovni environmentální gramotnosti jejich učitelů, 

nelze s ohledem na závěry vyvozenými z konfrontace dat získaných měřením úrovně 

environmentální gramotnosti učitelů s úrovní jejich žáků, data převzata z diplomové 

práce Svobodové (2013), považovat za verifikovanou. Nejvyšší hodnoty dosáhli učitelé 

na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny, a to 53%, zatímco žáci této 

školy prokázali nejnižší úroveň, a to pouhých 5%. Z testovaných žáků dospěli k nejlepšímu 

výsledku zástupci Základní školy Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny, a to 19%, 

přičemž jejich učitelé se umístili na pomyslném druhém místě s hodnotou 42%. Nejmenší 

podíl environmentálně gramotných učitelů byl indikován mezi učiteli Základní školy 

Žatec, Komenského alej 749, okres Louny, naopak jejich žáci se s výsledkem 12% 

pohybovali na hranici průměru. Nelze s naprostou jistotou tvrdit, že testovaný determinant 

má na úroveň environmentální gramotnosti žáků pouze minimální vliv, k objektivnímu 

posouzení intenzity vlivu je nezbytné provést několik dalších navazujících průzkumů 

zaměřených na ostatní předpokládané faktory a jejich výsledky interpretovat ve  

vzájemném kontextu.  

 Důkladné studium a rozbor dokumentace dokládající formy a rozsah realizace 

environmentální výchovy, vzdělání a osvěty na testovaných základních školách poskytl 

informace, z nichž lze odvozovat určitý pomyslný žebříček škol zejména z hlediska 

množství a frekvence environmentálních aktivit. Integrace ekologických témat do 

vzdělávacího procesu ať prostřednictvím vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů, 

nebo jako začleněné průřezové téma se na jednotlivých školách v podstatě neliší. V oblasti 

environmentálně zaměřených projektů, soutěží, akcí atd. dominuje Základní škola Žatec, 

nám. 28. října 1019, okres Louny a za nejméně angažovanou lze pokládat Základní školu 

Žatec, Komenského alej 749, okres Louny. Uvedené pořadí škol se také shoduje s výsledky 

měření úrovně environmentální gramotnosti jejich učitelů, respektive s procentuálním 

zastoupením. Výzkumný problém, že učitelé základních škol v Žatci, které se aktivně 

věnují environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, jsou všeobecně ekologicky 

gramotnější, tedy že preferují environmentálně příznivé postoje, jednání a chování 

častěji než učitelé ostatních základních škol, lze považovat za prokázaný. 
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 Vzhledem k výše specifikovaným odpovědím na vymezené výzkumné problémy 

lze zcela jednoznačně konstatovat, že vliv úrovně environmentální gramotnosti učitelů 

základních škol v regionu Žatec na úroveň environmentální gramotnosti jejich žáků 

nebyl prokázán. Stěžejní cíl práce včetně dílčích cílů lze tedy považovat za splněný. 

Realizovaný výzkum proběhl bez větších obtíží, návratnost dotazníků byla téměř 

stoprocentní. Částečné riziko pro zajištění zejména vnitřní validity výzkumu mohlo přinést 

časové rozpětí obou souvisejících výzkumů, testování úrovně environmentální gramotnosti 

žáků proběhlo v roce 2013, zatímco učitelů o dva roky později. Z hlediska vnější validity 

je třeba si uvědomit, že realizovaný výzkum vzhledem k malému vzorku respondentů 

především ve vztahu k počtu testovaných učitelů nelze v žádném případě, co se týče 

výsledků a závěru práce, generalizovat. Výzkum by ovšem podle mého názoru bylo 

vhodné aplikovat i na jiné skupiny.  

 Právě fakt, že doposud nebyl proveden žádný adekvátní výzkum, jehož data by 

mohla být relevantně využita jako inspirativní zdroj, případně ke konfrontaci výsledků, 

ztěžoval přípravu a realizaci diplomové práce. Problematika environmentální gramotnosti, 

její úrovně, determinantů, forem a rozsahu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty 

je stále ještě málo probádanou oblastí a každý z výzkumníků, který se rozhodne blíže se jí 

věnovat, se cítí jako novodobý průkopník v prostoru, který skýtá velké množství 

příležitostí k uskutečňování nejenom tradičních, ale i specifických výzkumů. Závěry 

vyvozené z výzkumu realizovaného v rámci této diplomové práce mohou sloužit jako 

podklad pro navazující šetření, jejichž účelem bude posuzování vlivu dalších faktorů, které 

by mohly výrazně ovlivňovat výši úrovně environmentální gramotnosti dětí, příštích 

generací, v jejichž rukou leží budoucnost lidstva a života na Zemi.  

 Přínos práce pro pedagogickou praxi spočívá především ve využitelnosti výsledků 

nejenom testovanými školami, ale i dalšími subjekty, jejichž činnost se soustředí na 

vzdělávací politiku, jako zpětné vazby a následně k aktualizaci forem a metod 

environmentální výchovy a vzdělávání žáků i pedagogů, souvisejících vzdělávacích 

programů, právě v kontextu s prokazatelnými determinanty. Výsledky a závěry výzkumu 

byly sděleny testovaným základním školám v Žatci a dále byly poskytnuty ústeckému 

krajskému úřadu a České školní inspekci.  
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Dotazníkové šetření 

Milá kolegyně, kolego, 

 jsem studentkou Univerzity Karlovy v Praze a realizuji výzkum zaměřený na vliv úrovně 

environmentální gramotnosti učitelů základních škol v regionu Žatec na úroveň environmentální 

gramotnosti jejich žáků. V rámci dotazníku budete odpovídat na otázky týkající se úrovně 

environmentálně příznivých postojů, jednání a chování včetně případové studie. Šetření je zcela 

anonymní a přísně důvěrné.  

Děkuji za Váš čas a za spolupráci. 

PROENVIRONMENTÁLNÍ POSTOJE 

 

Zaškrtněte vždy jednu odpověď, která nejvýstižněji vyjadřuje Váš názor 

 

1. Lidé svým jednáním a chováním negativně ovlivňují stav životního prostředí  

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 

2. Lidem přísluší právo adaptovat přírodní prostředí vlastním potřebám  

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 

3. Nezměníme-li své chování, bude Země ohrožena globální ekologickou katastrofou 

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 

4. Lidé jsou podrobeni přírodním zákonům bez zřetele na prudký rozvoj technologií  

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 

5. Příroda skýtá lidem neomezenou kvantitu různých přírodních pramenů 

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 

6. Právo lidí na existenci je jednoznačně větší než právo ostatních organismů 

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 

7. Pozitivní vliv prostředí na duševní stav lidí, kteří v něm žijí, je velmi zásadní 

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 
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8. Každá generace by měla zaručit zachování podmínek nezbytných pro budoucí život 

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 

9. Také já vlastním chováním působím na stav životního prostředí negativně 

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 

10. Environmentální problémy v ostatních oblastech světa mají na můj život minimální vliv 

 
vůbec nesouhlasím       spíše nesouhlasím      nevím      spíše souhlasím      zcela souhlasím 

 

 
PROENVIRONMENTÁLNÍ JEDNÁNÍ 

Zaškrtněte vždy jednu odpověď, která nejvíce vystihuje skutečnost 

1. Podepsal/a bych smysluplnou petici přispívající k ochraně přírody  

      

          nikdy            spíše ne             nevím            spíše ano             vždy               

 
2. Zúčastnil/a bych se protestní akce proti subjektu, který se chová neekologicky 

      

          nikdy            spíše ne             nevím            spíše ano             vždy   

             

3. Aktivně bych se zúčastnil/a environmentálně orientované akce 
      

          nikdy            spíše ne             nevím            spíše ano             vždy               

 

4. Aktuální informace o stavu a ochraně životního prostředí bych sdělil/a blízkým 
      

          nikdy            spíše ne             nevím            spíše ano             vždy               

 

 

PROENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ 

Zaškrtněte vždy jednu odpověď, která nejvíce vystihuje skutečnost 

1. Navštívil/a jste v předešlých šesti měsících jakoukoli osobitou přírodní lokalitu 

      

          nikdy                   jednou                      opakovaně               nevím                     

           

2. Projevil/a jste se v posledních šesti měsících zájem o aktuální informace týkající se stavu 

nebo ochrany přírody    

          nikdy                   jednou                      opakovaně               nevím                     

           

3. Podpořil/a jste někdy nejenom finančně zlepšení stavu životního prostředí či jeho ochranu 
      

          nikdy                   jednou                      opakovaně               nevím           
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4. Třídíte pravidelně komunální odpady 
      

          nikdy                   výjimečně                pravidelně                netýká se mě to                     

           

5. Dáváte při nákupu přednost environmentálně šetrnějším produktům 
      

          nikdy                   výjimečně                pravidelně                netýká se mě to                     

           

6. Využíváte šetrně zdroje energií 
      

          nikdy                   výjimečně                pravidelně                netýká se mě to                     

           

 

 

PŘÍPADOVÁ STUDIE - OTÁZKA S VOLNOU ODPOVĚDÍ 

 

 V obci, v níž Petr žije, se konají farmářské trhy, na nichž regionální zemědělci nabízejí zboží 

vlastní produkce. Petr tráví čas doma, nudí se a hraje hry na počítači. Maminka se na Petra rozzlobí 

a pošle ho, aby si připravil do školy nejenom pomůcky, ale i svačinu. Petr ji poslechne a rychle si 

začne chystat školní tašku, aby se mohl vrátit ke hře na počítači. Nakonec ale zjistil, že si svačinu 

musí koupit, požádá tedy maminku, aby ho zavezla do blízkého supermarketu. Petr si koupí 

sladkou minerální vodu v plastové láhvi, meruňky a koblihy v papírovém obalu. Nákup uloží do 

igelitové tašky, kterou si zakoupil v obchodě, a vrátí se domů. 

 Poraďte Petrovi, jak by měl změnit své chování, aby přispěl k ochraně životního prostředí. 

 

1. Jak může šetrněji využívat přírodní a energetické zdroje? 

 

 

2. Jakými způsoby chování může přispět k ochraně ovzduší? 

 

 

3. Jak by měl postupovat při třídění odpadů ze zakoupených výrobků? 

 

 

 

4. Co může provést se zakoupenou taškou z igelitu? 

 

 

5. Jak by mohl obměnit zakoupené potraviny na svačinu zdraví prospěšnější? 



Příloha 1 

 

Identifikační znaky 

 

 

1. Vyučující                    
                              

           1. stupně ZŠ                       2. stupně ZŠ 

 
 

2. Škola 
                 

            (3. ZŠ) Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny  

             

            (2. ZŠ) Základní škola Žatec, Komenského alej 749 , okres Louny  

                           
                      (1. ZŠ) Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny  
 

 
3. Pohlaví 

                  

           žena              muž            

 
 

                    

 

Děkuji za Vaše odpovědi. 
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Strukturovaný rozhovor 

Otázky pro učitele testovaných základních škol 

Společné otázky 

1. Poslední výzkumy na základních školách v regionu Žatec prokázaly nízkou úroveň 

ekologické gramotnosti žáků 2. stupně, a to zvláště v oblasti postojů a jednání. V 

čem podle Vašeho názoru spočívají stěžejní příčiny nepříznivého stavu úrovně 

ekogramotnosti žáků? 

2. Vzděláváte se Vy osobně v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty? 

Pokud ano, jakým způsobem? 

3. Jak hodnotíte současné formy a úroveň EVVO ať realizované školou, či jinými 

kompetentními organizacemi a institucemi? 

4. Domníváte se, že učitelé na Vaší škole projevují faktický zájem o problematiku 

ochrany životního prostředí a environmentální výchově, vzdělávání a osvětě žáků 

se věnují dostatečně? 

5. Vy osobně se aktivně podílíte na environmentální výchově a vzdělávání Vašich 

žáků? Pokud ano, jakým konkrétním způsobem? 

6. Které z forem a vyučovacích metod zařazených při uskutečňování environmentální 

výchovy a vzdělávání hodnotíte na základě vlastní zkušenosti jako efektivní, 

smysluplné a účinné, zdůvodněte? 

7. Které z forem a vyučovacích metod se Vám naopak v praxi neosvědčily, 

považujete je tedy za neefektivní a z jakého důvodu? 

8. Na základě analýzy dat získaných dotazníkovým šetřením na základních školách v 

regionu Žatec lze za ekologicky gramotné považovat 38% z testovaných učitelů, 

přičemž úroveň ekogramotnosti učitelů dosahuje na rozdíl od jejich žáků poměrně 

pozitivních hodnot, a to především v oblasti chování. Zastáváte názor, že 

ekologické postoje, jednání a chování učitele by mohly výrazně ovlivnit úroveň 

ekologické gramotnosti žáka? Pokud ano, za jakých podmínek? 

9. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 
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Specifické dotazy 

pro Základní školu Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny 

Ze závěrů kvantitativního šetření vyplývá, že učitelé Vaší školy prokázali mírně 

nadprůměrnou úroveň environmentálních postojů, jednání a chování, zastoupení 

environmentálně gramotných učitelů na Vaší škole činí 42%, přičemž mírně vyšší je 

zastoupení učitelů 1. stupně. V čem podle Vás spočívá úspěšnost Vašich učitelů? 

 

pro Základní školu Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

Ze závěrů kvantitativního šetření vyplývá, že učitelé Vaší školy prokázali mírně 

podprůměrnou úroveň environmentálních postojů, jednání a chování, zastoupení 

environmentálně gramotných učitelů na Vaší škole činí 30%, přičemž vyšší je 

zastoupení učitelů 1. stupně, a to 44% oproti 22% učitelů 2. stupně. V čem podle Vás 

spočívají příčiny výsledků šetření na Vaší škole, čím si vysvětlujete rozdíl v zastoupení 

učitelů jednotlivých stupňů? 

 

pro Základní školu Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

Ze závěrů kvantitativního šetření vyplývá, že učitelé Vaší školy prokázali 

nadprůměrnou úroveň environmentálních postojů, jednání a chování, nejvyšší z 

testovaných škol, zastoupení environmentálně gramotných učitelů na Vaší škole činí 

53%, přičemž zastoupení učitelů 2. stupně je výrazně vyšší, a to 70% (na 1. stupni 

pouhých 29%). V čem podle Vás spočívá úspěšnost Vašich učitelů a zásadní rozdíl v 

zastoupení učitelů 1. a 2. stupně?  
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Mřížka - sebraná data z dotazníků 

č. 

POSTOJE JEDNÁNÍ CHOVÁNÍ IZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

1 2 1 2 2 -2 2 2 2 -2 2 2 0 1 1 2 n 2 2 1 2 1. 3. ž 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 1 2 1. 3. ž 

3 2 1 1 1 -2 1 2 2 -1 1 2 1 1 0 n 0 0 2 1 2 1. 3. ž 

4 1 1 1 1 -2 2 2 2 2 -1 1 0 0 1 2 0 2 2 2 2 1. 3. ž 

5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 n 1 0 2 2 2 1. 3. ž 

6 2 -1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 n 2 1 2 1. 3. ž 

7 1 1 1 1 -2 2 2 2 2 -1 1 0 0 1 2 0 2 2 2 2 1. 3. ž 

8 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2. 3. ž 

9 1 1 2 2 2 1 2 2 -1 2 2 1 1 2 n 2 n 2 1 2 2. 3. ž 

10 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 n 2 2 2 2 2 2. 3. ž 

11 1 -1 1 1 1 -1 2 2 1 2 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 1 2. 3. ž 

12 1 -1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2. 3. ž 

13 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2. 3. ž 

14 1 1 2 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 n 2 2 2 2. 3. ž 

15 1 -1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2. 3. ž 

16 2 2 2 2 -1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2. 3. ž 

17 1 -1 1 1 -2 0 2 2 -2 -1 1 -1 -1 1 0 2 0 2 1 2 2. 3. m 

18 1 1 2 -1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1. 1. ž 

19 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 n 2 n 2 1 2 1. 1. ž 

20 2 -1 2 1 1 1 2 2 -1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. ž 

21 1 1 1 2 1 2 1 1 -1 2 2 1 1 1 n n 2 2 2 2 1. 1. ž 

22 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 1 2 1 2 1. 1. ž 

23 2 1 1 1 -2 1 2 2 -1 1 2 1 1 0 n 0 0 2 1 2 1. 1. ž 

24 1 1 1 1 -2 2 2 2 2 -1 1 0 0 1 2 0 2 2 2 2 1. 1. ž 

25 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 n 1 0 2 2 2 1. 1. ž 

26 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 n 2 2 2 2 2 1. 1. ž 

27 1 -1 1 1 1 -1 2 2 1 2 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 1 1. 1. ž 

28 1 -1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1. 1. ž 

29 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 -1 0 1 n 2 1 2 2. 1. ž 

30 1 -1 2 2 1 2 2 2 0 1 0 0 1 1 n n n 2 1 2 2. 1. ž 

31 -2 2 -2 2 -2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 n 2 n 2 1 2 2. 1. ž 

32 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 n 2 n 2 1 2 2. 1. ž 

33 2 -1 2 1 1 1 2 2 -1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 1. ž 

34 1 1 2 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 n 2 2 2 2. 1. ž 

35 1 -1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2. 1. ž 

36 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 0 0 n 2 -1 2 2. 1. m 

37 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2. 1. m 

38 2 -1 2 2 2 1 2 2 2 2 -1 1 -1 0 2 2 0 2 1 2 2. 1. m 

39 -1 1 0 1 -1 2 2 2 1 2 -1 -1 -1 0 0 0 n 2 1 2 2. 1. m 

40 1 0 2 2 1 2 2 2 1 2 0 1 1 1 n 2 2 2 1 2 2. 1. m 

41 1 1 -1 1 -2 0 2 2 -2 -1 1 -1 -1 1 0 2 0 2 1 2 2. 1. m 

 



Příloha 3 

 

č. 

POSTOJE JEDNÁNÍ CHOVÁNÍ IZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 

42 2 -1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 -1 0 1 n 0 2 0 2 1. 2. ž 

43 1 0 1 1 1 0 1 1 -1 0 0 -2 -1 -1 n 0 0 2 0 0 1. 2. ž 

44 1 2 2 0 1 2 2 2 -2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1. 2. ž 

45 -1 1 1 1 -2 1 1 2 0 2 1 0 1 1 2 1 0 2 2 2 1. 2. ž 

46 2 -1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1. 2. ž 

47 2 1 2 2 1 2 2 2 -1 1 1 0 0 1 n 1 1 2 1 2 1. 2. ž 

48 2 1 2 1 -2 1 2 2 -1 2 2 1 1 2 2 2 n 2 2 2 1. 2. ž 

49 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 2. ž 

50 2 1 2 1 2 2 2 2 -1 1 0 -1 1 0 2 1 2 2 2 2 1. 2. ž 

51 1 -1 2 2 -2 -1 2 2 1 2 2 -1 0 2 2 2 1 1 1 2 1. 2. ž 

52 2 1 2 1 1 2 2 2 -1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1. 2. ž 

53 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1. 2. ž 

54 0 1 2 1 -1 -1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 n 2 2 1 2 1. 2. ž 

55 2 1 2 2 1 2 2 2 -1 1 1 0 0 1 n 1 1 2 1 2 1. 2. ž 

56 1 2 2 0 1 2 2 2 -2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 1. 2. ž 

57 0 1 2 1 -1 -1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 n 2 2 1 2 1. 2. ž 

58 -1 0 2 1 2 2 2 1 -2 1 1 0 1 1 n 2 1 2 1 2 2. 2. ž 

59 1 -1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2. 2. ž 

60 1 1 1 0 -1 -1 2 2 1 2 -1 -1 -1 1 n 1 2 2 1 2 2. 2. ž 

61 1 1 1 1 -1 1 2 0 0 -1 1 -1 0 -1 0 0 n 2 2 2 2. 2. ž 

62 1 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 1 1 2 2 2 n 2 2 2 2. 2. ž 

63 1 0 0 2 2 -1 2 0 -2 -1 -1 0 -1 0 n 0 2 2 2 2 2. 2. ž 

64 1 1 1 1 -1 1 2 2 -1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2. 2. ž 

65 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2. 2. ž 

66 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 0 1 1 2 n n 2 1 2 2. 2. ž 

67 1 -1 1 -1 2 2 2 1 1 1 0 -1 0 1 2 1 0 2 1 1 2. 2. ž 

68 2 -1 2 2 2 2 2 2 -1 1 1 -1 1 2 2 2 1 2 1 2 2. 2. ž 

69 2 -1 2 2 1 2 2 2 -1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2. 2. ž 

70 1 -1 1 1 1 -1 2 2 1 2 1 -1 -1 -1 0 0 0 1 0 1 2. 2. ž 

71 1 -1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2. 2. ž 

72 1 1 1 1 -1 1 2 2 -1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2. 2. ž 

73 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2. 2. ž 

74 0 1 2 1 -1 -1 0 0 1 0 1 2 1 2 2 n 2 2 1 2 2. 2. ž 

75 1 1 1 0 -1 -1 2 2 1 2 -1 -1 -1 1 n 1 2 2 1 2 2. 2. ž 

76 1 1 1 1 -1 1 2 0 0 -1 1 -1 0 -1 0 0 n 2 2 2 2. 2. ž 

77 1 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 1 1 2 2 2 n 2 2 2 2. 2. ž 

78 1 0 1 1 1 0 1 1 -1 0 0 -2 -1 -1 n 0 0 2 0 0 2. 2. ž 

79 2 1 1 -1 -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 n 2 1 2 2. 2. m 

80 1 -1 1 1 1 1 2 2 -1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2. 2. m 

81 0 -1 0 1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 1 2 1 1 2 1 2. 2. m 

82 1 1 2 2 2 2 -1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2. 2. m 

83 2 -1 1 1 -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2. 2. m 

84 0 -1 0 1 1 1 0 -1 0 1 0 -1 2 1 1 2 1 1 2 1 2. 2. m 

IZ - identifikační znaky 

ž  - žena, m - muž 

Zdroj: vlastní 
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Vyhodnocení dat z dotazníků 

č. 

IZ postoje jednání chování 
EG/N 

1 2 3 Ø  Ø 

1 1. 3. ž 1,1 1 1,80 EG 

2 1. 3. ž 1,2 0,75 1,67 N 

3 1. 3. ž 0,8 1 1,00 N 

4 1. 3. ž 0,9 0,5 1,67 N 

5 1. 3. ž 1,7 0,5 1,40 N 

6 1. 3. ž 1,5 1,5 1,80 EG 

7 1. 3. ž 0,9 0,5 1,67 N 

8 2. 3. ž 1,7 1,5 1,67 EG 

9 2. 3. ž 1,4 1,5 1,75 EG 

10 2. 3. ž 0,9 0,75 2,00 N 

11 2. 3. ž 0,9 -0,5 0,33 N 

12 2. 3. ž 1,4 1,5 1,83 EG 

13 2. 3. ž 1,2 1 1,33 EG 

14 2. 3. ž 1,1 1 2,00 EG 

15 2. 3. ž 1,3 1,5 1,83 EG 

16 2. 3. ž 1,6 2 1,83 EG 

17 2. 3. m 0,1 0 1,17 N 

18 1. 1. ž 1,2 1,25 1,50 EG 

19 1. 1. ž 1,5 1,25 1,75 EG 

20 1. 1. ž 1,1 1,75 2,00 EG 

21 1. 1. ž 1,1 1,25 2,00 EG 

22 1. 1. ž 1,2 0,75 1,67 N 

23 1. 1. ž 0,8 1 1,00 N 

24 1. 1. ž 0,9 0,5 1,67 N 

25 1. 1. ž 1,7 0,5 1,40 N 

26 1. 1. ž 0,9 0,75 2,00 N 

27 1. 1. ž 0,9 -0,5 0,33 N 

28 1. 1. ž 1,4 1,5 1,83 EG 

29 2. 1. ž 1,4 0,25 1,20 N 

30 2. 1. ž 1,2 0,5 1,67 N 

31 2. 1. ž 0,2 0,25 1,75 N 

32 2. 1. ž 1,5 1,25 1,75 EG 

33 2. 1. ž 1,1 1,75 2,00 EG 

34 2. 1. ž 1,1 1 2,00 EG 

35 2. 1. ž 1,3 1,5 1,83 EG 

36 2. 1. m 1,4 -0,5 0,60 N 

37 2. 1. m 1,8 2 1,83 EG 

38 2. 1. m 1,6 -0,25 1,50 N 

39 2. 1. m 0,9 -0,75 1,00 N 

40 2. 1. m 1,5 0,75 1,80 N 

41 2. 1. m 0,1 0 1,17 N 

IZ - identifikační znaky 

ž  - žena, m - muž 

EG/N - je/není ekologicky gramotný učitel 
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č. 

IZ postoje jednání chování 
EG/N 

1 2 3 Ø  Ø 

42 1. 2. ž 1,7 0 1,00 N 

43 1. 2. ž 0,5 -1 0,40 N 

44 1. 2. ž 1,2 1,75 1,67 EG 

45 1. 2. ž 0,6 0,75 1,50 N 

46 1. 2. ž 1,5 1,75 1,33 EG 

47 1. 2. ž 1,4 0,5 1,40 N 

48 1. 2. ž 1 1,5 2,00 EG 

49 1. 2. ž 1,9 1 2,00 EG 

50 1. 2. ž 1,4 0 1,83 N 

51 1. 2. ž 0,8 0,75 1,50 N 

52 1. 2. ž 1,4 1,75 1,83 EG 

53 1. 2. ž 1,6 1,25 2,00 EG 

54 1. 2. ž 0,3 1,5 1,80 N 

55 1. 2. ž 1,4 0,5 1,40 N 

56 1. 2. ž 1,2 1,75 1,67 EG 

57 1. 2. ž 0,3 1,5 1,80 N 

58 2. 2. ž 0,8 0,75 1,60 N 

59 2. 2. ž 1,1 1,25 1,67 EG 

60 2. 2. ž 0,8 -0,5 1,60 N 

61 2. 2. ž 0,5 -0,25 1,20 N 

62 2. 2. ž 1,5 1,5 2,00 EG 

63 2. 2. ž 0,3 -0,5 1,60 N 

64 2. 2. ž 0,8 0,75 1,33 N 

65 2. 2. ž 0,7 0 0,83 N 

66 2. 2. ž 1,5 0,75 1,75 N 

67 2. 2. ž 0,9 0 1,17 N 

68 2. 2. ž 1,3 0,75 1,67 N 

69 2. 2. ž 1,3 1 2,00 EG 

70 2. 2. ž 0,9 -0,5 0,33 N 

71 2. 2. ž 1,4 1,5 1,83 EG 

72 2. 2. ž 0,8 0,75 1,33 N 

73 2. 2. ž 0,7 0 0,83 N 

74 2. 2. ž 0,3 1,5 1,80 N 

75 2. 2. ž 0,8 -0,5 1,60 N 

76 2. 2. ž 0,5 -0,25 1,20 N 

77 2. 2. ž 1,5 1,5 2,00 EG 

78 2. 2. ž 0,5 -1 0,40 N 

79 2. 2. m 0,8 1 1,80 N 

80 2. 2. m 0,8 2 1,83 N 

81 2. 2. m 0,1 0 1,33 N 

82 2. 2. m 1,5 1,25 1,83 EG 

83 2. 2. m 0,8 1 1,50 N 

84 2. 2. m 0,2 0,5 1,33 N 

Zdroj: vlastní 

 



 

 

Vyhodnocení otevřené otázky s volnou odpovědí 

 

škola   třídy 1.  st. 2.  st.  % 
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č. možné odpovědi/ respondenti 10 7 17 

1. 

vypnout PC 3 4 41% 

nejezdit autem 3 8 65% 

recyklovat odpady 1 1 12% 

použít recyklovatelné obaly 2 3 29% 

nakupovat na farmářských trzích 0 2 12% 

2. 

jít pěšky nebo jet na kole 3 9 71% 

šetřit energiemi 0 1 6% 

třídit odpad 1 2 18% 

3. 

plastová láhev - žlutý kontejner 4 9 76% 

obal z papíru - modrý kontejner 4 9 76% 

biologický odpad - pecka 2 3 29% 

taška z igelitu - žlutý kontejner 1 4 29% 

4. 

opakované použití 3 7 59% 

taška z igelitu - žlutý kontejner 4 6 59% 

5. 

nákup na farmářských trzích 2 4 35% 

pitná voda z kohoutku 2 1 18% 

obměnit potraviny za zdravější 5 7 71% 

škola   třídy 1.  st. 2.  st.  % 
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č. možné odpovědi/ respondenti 11 13 24 

1. 

vypnout PC 5 6 46% 

nejezdit autem 5 7 50% 

recyklovat odpady 1 2 13% 

použít recyklovatelné obaly 0 0 0% 

nakupovat na farmářských trzích 1 3 17% 

2. 

jít pěšky nebo jet na kole 7 10 71% 

šetřit energiemi 0 0 0% 

třídit odpad 0 0 0% 

3. 

plastová láhev - žlutý kontejner 8 7 63% 

obal z papíru - modrý kontejner 7 8 63% 

biologický odpad - pecka 4 5 38% 

taška z igelitu - žlutý kontejner 3 0 13% 

4. 

opakované použití 5 8 54% 

taška z igelitu - žlutý kontejner 6 6 50% 

5. 

nákup na farmářských trzích 3 4 29% 

pitná voda z kohoutku 2 6 33% 

obměnit potraviny za zdravější 6 9 63% 



 

 

škola   třídy 1.  st. 2.  st.  % 
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) 

č. možné odpovědi/ respondenti 16 27 43 

1. 

vypnout PC 9 10 44% 

nejezdit autem 7 3 23% 

recyklovat odpady 4 1 12% 

použít recyklovatelné obaly 2 7 21% 

nakupovat na farmářských trzích 1 2 7% 

2. 

jít pěšky nebo jet na kole 9 15 56% 

šetřit energiemi 3 3 14% 

třídit odpad 0 0 0% 

3. 

plastová láhev - žlutý kontejner 12 12 56% 

obal z papíru - modrý kontejner 12 12 56% 

biologický odpad - pecka 6 6 28% 

taška z igelitu - žlutý kontejner 3 0 7% 

4. 

opakované použití 8 9 40% 

taška z igelitu - žlutý kontejner 8 10 42% 

5. 

nákup na farmářských trzích 4 5 21% 

pitná voda z kohoutku 6 2 19% 

obměnit potraviny za zdravější 10 4 33% 

                  Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


