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1 ÚVOD 

Environmentální chování lidí zasahuje do mnoha oblastí životního prostředí. Odhazování 

odpadků, narušování přírodních památek a poškozování přírodního rázu vytváří problémy 

environmentální estetiky, znečišťování ovzduší, toxické látky v prostředí, zvýšená úroveň 

radioaktivity díky lidské činnosti mají za následek problémy ve vztahu ke zdraví, nadměrné 

čerpání neobnovitelných i obnovitelných zdrojů vede k problémům přírodních zdrojů, a 

problémy týkající se ochrany života a jeho důstojnosti zase vznikají díky velkochovům, 

testování kosmetiky na zvířatech a zemědělskému průmyslu. (Bell, 2001) 

Jedná se o téma, které se nás všech týká, a to ať už se jeho ochrany chceme aktivně 

účastnit, či nikoliv. O problematice životního prostředí mluví média, politici, neziskové 

organizace i vzdělávací instituce. Organizace zabývající se ochranou přírody, mluví o její 

ochraně často v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem (Rynda, 2000). Protože podpora 

ekonomického růstu je jedním z hlavních cílů vlád, je starost o životní prostředí důležitá právě 

z hlediska trvale udržitelného ekonomického růstu (Tošovská a kol., 2010).  

Ke zhoršení stavu životního prostředí došlo u nás koncem 80. let, a to důsledkem 

ignorování zásad trvalé udržitelnosti a vědeckých poznatků. Za to mohlo centrální plánování a 

absence politiky ochrany životního prostředí. Toto zhoršování bylo sice v 90. letech 

zpomaleno a částečně i zastaveno, ale s novou érou evropské a celosvětové integrace vznikly 

nové problémy. (Státní politika životního prostředí, 2004) 

Jorgenson a Dunlap (2012) podotýkají, že povědomí o problémech životního prostředí 

v posledních desetiletích vzrostlo hlavně na mezinárodní rovině. S příchodem urbanizace a 

industrializace se problémy se životním prostředím zviditelnily, například v USA už 

v šedesátých letech začaly problémy se znečišťováním vod, ovzduší a vypouštěním odpadů 

z továren, přitahovat pozornost veřejnosti. K tomu se později přidaly další problémy jako je 

odlesňování, eroze a kontaminace půdy, vymírání některých druhů a další. Toto vše postupně 

vyrostlo do problémů s životním prostředím (Dunlap, Jorgenson, 2012). Právě tehdy si 

politici, vědci i ekonomové uvědomili, že zvětšující se ekonomický růst, spolu s rostoucím 

využíváním přírodních zdrojů a produkcí odpadů, bude mít v systému, který má konečný a 

omezený počet zdrojů, svoje limity (Tošovská a kol., 2010). Jedna z prvních definic o trvale 

udržitelném rozvoji, kterou nacházíme ve zprávě „Naše společná budoucnost“ upozorňuje, že 

společně s využíváním zdrojů, bychom si měli uvědomit, že jejich neomezené čerpání ohrozí 

nejen nás, ale také generace, které přijdou po nás: „Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob 
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rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 

generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“ (Brundtland, 1991, str. 47). 

Podle některých institucí souvisí zásahy do životního prostředí i se současnými změnami 

klimatu. IPCC (Mezinárodní panel pro změnu klimatu)1 ve své zprávě z roku 2015 uvádí, že 

lidské chování prokazatelně ovlivňuje životní prostředí na celé naší planetě. Klimatické 

změny mají vliv na přírodní systémy a stejně tak i na systémy lidské – na naši společnost. 

Téměř všechny systémy naší planety mohou být ovlivněny změnami klimatu. Máme však 

prostředky a návrhy řešení, které mohou klimatické změny omezit a zároveň nadále umožnit 

lidský a ekonomický rozvoj. (IPCC, 2015) 

Podle studie Norlunda a Garvilla (2002), jsou ekologické problémy do určité míry 

přímým následkem našeho každodenního chování – třídění odpadu, konzumního způsobu 

života, způsobu našeho cestování (Norlund a Garvill, 2002). Nejen podle Dunlapa a 

Jorgensona (2012), může tedy za problémy se životním prostředím lidská činnost, protože lidé 

využívají ke svému rozvoji zdroje ať už obnovitelné či neobnovitelné, jejichž intenzivní 

čerpání může nakonec vést k jejich nedostatku. Také těmito zdroji plýtvají, tedy produkují 

více než sami nakonec spotřebují a v neposlední řade přetvářejí přírodu kvůli vlastnímu 

životnímu prostoru (Jorgenson a Dunlap, 2012).  

Pokud se těmito problémy nebudeme zabývat, budeme muset nést následky našeho 

chování. Jak upozorňují De Groot a kol. (2002), tak ekosystémy mají určitou kapacitu, a když 

tuto kapacitu překročíme nadužíváním některých zdrojů, či pokud je poškodíme znečištěním, 

můžeme nejen narušit jejich funkčnost, ale také je úplně zničit Porušení jednoho nebo více 

z faktorů, například přílišné znečištění ovzduší, může mít nezvratné ekologické následky (De 

Groot a kol. 2002).  

Organizace a vlády se proto zasazují za ochranu životního prostředí. Vláda vydává rámce 

a politiky životního prostředí, podle kterých by měl dále směřovat hospodářský a sociální 

vývoj a podporuje neziskové organizace, které se snaží informovat veřejnost o správném 

chování. Zhodnotit toto snažení se pak snaží výzkumy, prováděné Sociologickým ústavem 

AV ČR. Jedním z mnoha projektů, které tento institut provádí, je souvislý výzkum, snažící se 

zmapovat postoje a chování české veřejnosti k životnímu prostředí. Z výzkumů vyplynulo, že 

co se týče české veřejnosti, tak přes 70 % občanů projevuje zájem o informace o šetrném 

chování k životnímu prostředí a přes 80 % lidí souhlasí s tím, že je dobré dělat něco pro 

                                                           
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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životní prostředí i za cenu času a peněz (Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu 

financování, 2016).  

Přes výše uvedené důvody se zde však nabízí otázka, proč se přes všechny tyto informace 

a hrozby lidé nechovají ekologicky. Kollmus a Agyeman ve své studii z roku 2002 poukazují, 

že existuje určitá propast mezi povědomím o tom, jak se ekologicky chovat a samotným 

ekologickým chováním. Znalost a povědomí o tom, jak se správně ekologicky chovat, nemusí 

vždy nutně znamenat, že se tak lidé skutečně chovají. Chování souvisí často s návyky, jejichž 

vytváření je výsledkem dlouhodobějšího procesu a nemůže být založeno na pouhém 

uvědomění. (Kollmuss, Agyeman, 2002). Ovšem, znalost, jak se ekologicky chovat a zájem o 

tyto informace jsou nezbytnou (ačkoliv ne dostatečnou) podmínkou pro ekologické chování.   

 

Cílem této práce je analyzovat, zda a do jaké míry může souviset dostatek a nedostatek 

informací o tom, jak bychom se měli správně ekologicky chovat, se skutečným chováním. 

Dalším cílem je také prozkoumat, jakou roli v tomto chování hraje náš zájem o informace a 

jaké další faktory mohou v poslední době v českých domácnostech respondentů s tímto 

chováním souviset. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 DEFINICE POJMŮ 

 

Životní prostředí  

Definice pojmu „životní prostředí“ se mohou lišit tím, co všechno lze do tohoto pojmu 

zavést. Jedna z nejširších definic ho označuje jako „veškerý přírodní prostor, s výjimkou 

činnosti člověka, v němž lidské bytosti žijí, a v nejširším smyslu slova pak vyjadřuje planetu 

Zemi jako celek.“ (Giddens, 2013, str. 153) 

Užší definice byla přijata v roce 1967 na konferenci organizace UNESCO v Paříži a 

pochází od norského profesora Wika: "životní prostředí je ta část světa, se kterou je živý 

organismus ve stálé interakci, to znamená, kterou používá, mění a které se musí 

přizpůsobovat“ (Životní prostředí, EnviWeb, [online]). Podobně je podle českého zákona č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí, tímto prostředím "vše, co vytváří přirozené podmínky 

existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami 

jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy. ekosystémy a energie" (Zákon č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí).  

 

Ekologie 

Ekologie je věda, která byla uznána jako vědní obor, patřící do biologických věd 

v roce 1910.2 Podle Storcha a Mihulky (1997) „bývá ekologie většinou definována jako věda 

o vztazích organismů k prostředí“ (Storch, Mihulka, 1997, str. 7). Jejím hlavním cílem je 

ovšem porozumět procesům, které probíhají v přírodě. Ekologie tak v sobě v širokém pojetí 

zahrnuje několik dalších věd, mezi které patří klimatologie, fyzika a chemie, biologie, historie 

atp. (Storch, Mihulka, 1997). 

 

Environmentální chování 

Podle Jana Krajhanzla bychom jako environmentální chování bychom mohli označit 

takové lidské chování, které ovlivňuje životní prostředí. Tato definice je ovšem příliš široká, 

protože vzhledem k tomu, že člověk je neustále v interakci s prostředím, ve kterém žije, 

zahrnuje veškeré lidské aktivity. Termín tak musíme definovat v závislosti na podmínkách, ve 

kterých sociální a environmentální vědy toto chování studují. Těmi jsou současné změny 

                                                           
2 http://www.enviweb.cz/eslovnik/50 
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životního prostředí, ekosystémů a klimatu, které probíhají v souvislosti s lidskou činností. 

Vědci se tak zaměřují na chování, které souvisí se spotřebou energií, surovin, znečištěním a 

produkcí odpadů. „Environmentálním chováním je proto v užším smyslu slova to chování, 

které významně působí na životní prostředí“ (Krajhanzl, 2010; str. 244). 

Jiní autoři toto chování také označují jako „environmentálně relevantní chování“ 

(Bechtel, Churchman, 2002, Stern 2000), nebo „environmentálně významné chování“ (Stern, 

2000). 

Člověk si nemusí vždy uvědomovat dopady svého chování, nebo naopak si je 

uvědomovat může – v druhém případě, pokud si člověk dopady svého chování uvědomuje, ale 

záměrně se tak chová, je možné toto jednání označit za záměrné environmentální jednání 

(Krajhanzl, 2010).  

 

Pro-environmentální chování 

Podle dopadů na životní prostředí, které zkoumá ekologie, můžeme posoudit, jak dané 

environmentální chování člověka působí na životní prostředí. Podle toho takové chování 

dělíme na environmentálně příznivé a nepříznivé (Krajhanzl, 2010). 

„Pro-environmentální chování je takové chování, které je obecně (či podle poznatků 

environmentalistiky) v kontextu dané společnosti hodnoceno jako šetrná varianta 

environmentálního chování či příspěvek ke zdraví životního prostředí“ (Krajhanzl, 2010; str. 

244). Tento termín je zaměnitelný s dalšími termíny, jako je například „chování šetrné 

k životnímu prostředí“, „chování ohleduplné k přírodě“ (environment-protective 

behavior,Geller in Bechtel, Churchman, 2002), „chování odpovědné k životnímu prostředí“ 

(environmentally responsible behavior, Kaiser a kol., 1999), nebo také „ekologické chování“ 

(ecological behavior, Lehman, 1993, Kaiser a kol. 1999). Ve své práci používám pojem 

„ekologické chování“.  

 

Udržitelné chování a udržitelná spotřeba 

Pojem udržitelné spotřebitelské chování úzce souvisí s pojmem „zelená spotřeba“ (v 

angličtině green consumption). Jedná se o takové chování, které bere v potaz potřeby 

budoucích generací (Dalíková, 2010). Zelený spotřebitel je ten, kdo se svým způsobem života 

zaměřuje na zdraví, životní prostředí, a udržitelnost společnosti do budoucnosti (Lohas, 

2010). Zelení spotřebitelé tvoří specifický tržní segment zabývající se trvale udržitelným 

nákupem a spotřebou „zelených výrobků“, mezi něž patří biopotraviny, vozidla na alternativní 
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pohon, přírodní verze některých produktů (jako jsou například čistící prostředky), alternativní 

medicína a další (Šánová, Navrátilová & Václavík, 2010). 

Pojem udržitelná spotřeba pochází ze Symposia o udržitelné spotřebě, které se konalo 

v roce 1994 v Norském Oslu: „používání služeb a příslušných výrobků, jež odpovídají 

základním potřebám člověka a zlepšují kvalitu jeho života, přičemž zároveň minimalizují 

spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci emisí odpadů a škodlivin v 

průběhu celého životního cyklu výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb 

budoucích generací“ (Remtová, 2009).  

Udržitelná spotřeba úzce souvisí s trvale udržitelným rozvojem.  

 

Trvale udržitelný rozvoj 

Jedna z definic trvale udržitelného rozvoje se objevila v roce 1987 ve zprávě OSN 

(Organizace spojených národů) Naše společná budoucnost, a vydala ji Světová komise pro 

životní prostředí a rozvoj. Snažila se odpovědět na otázku, jak se má společnost chovat, aby 

se zachovala rovnováha mezi ekonomickým a sociálním vývojem a životním prostředím. 

„Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, 

aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“ (Naše společná 

budoucnost, 1991; str. 297) 

V českém zákonodárném systému můžeme najít pojem udržitelný rozvoj v zákoně č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí, kde je definován jako "rozvoj, který současným i 

budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a 

přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů." (Zákon č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí) 

 

Environmentální politika 

Zabývá se ochranou životního prostředí, jde o "soubor nejrůznějších opatření a 

prostředků, jimiž se při řízení určitého celku (státu, regionu, podniku apod.) vědomě působí 

na chování lidí tak, aby svou činností nejen nepoškozovali životní prostředí, ale přispívali k 

jeho ozdravění" (Remtová, 2009). 
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2.2 CHARAKTERISTIKA EKOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ 
 

Jak uvádí Jan Krajhanzl již při definici toho, co je vlastně ekologické chování, je občas 

těžké posoudit, zda je dané chování jedince environmentálně příznivé či nikoliv. Sporné to 

může být u chování, jehož dopady nejsou přímo viditelné, nebo nejsou viditelné 

v krátkodobém hledisku. Environmentální chování obecně dělíme na environmentálně 

příznivé, nepříznivé nebo nevýznamné (Krajhanzl, 2010). 

Samotné environmentální jednání si člověk může nebo nemusí uvědomovat, pokud si 

však člověk dopady svého chování uvědomuje, mluvíme o záměrném environmentálním 

chování, nebo environmentálním jednání, tím je například záměrně třídění odpadu (Krajhanzl, 

2010). Třídění odpadu je tak možno označit za ekologické chování. Ekologické chování 

musíme posuzovat vždy v daných podmínkách – ve výše uvedené definici bylo řečeno, že 

ekologické chování je šetrnou variantou environmentálního chování. Jízda autem tak nemusí 

být nutně tou méně ekologickou variantou, záleží vždy na tom, s čím chování porovnáváme. 

Jízda na kole tedy bude šetrnější k životnímu prostředí než jízda autem, ale pokud je jízda 

autem nevyhnutelná, tak při porovnání dvou typů aut bude jízda jedním z nich ekologičtější 

variantou než jízda tím druhým.  

Stern a kol (1992) ve své studii rozlišuje environmentální chování podle dopadu. Některé 

typy chování ovlivňují životní prostředí přímo nebo bezprostředně (jako je například sběr 

odpadu v lese) (Stern a kol, 1992), zatímco jiné nepřímo, tím že utváří prostředí, ve kterém 

poté činíme rozhodnutí, která toto prostředí ovlivňují (Vayda, 1988). Příkladem druhého 

chování může být daňová politika, pohyb komodit na burze, nebo mezinárodní politiky 

rozvoje, přičemž toto chování může mít větší dopad než individuální chování, které na životní 

prostředí působí přímo (Stern, 2000). 

Základní typy tohoto chování jsou podle Sterna ekologický (environmentální) aktivismus, 

neaktivistické chování ve veřejné sféře, environmentální chování v soukromé sféře a pak 

ostatní environmentálně významná chování. Neaktivistické chování ve veřejné sféře se od 

ekologického aktivismu odlišuje tím, že aktivně neúčastní demonstrací a nemá nic společného 

s aktivní kooperací s ekologickými organizacemi. Není tedy aktivní formou ekologického 

občanství, ale spíše se vyznačuje podporou nebo souhlasem s přijetím veřejných politik, které 

stanovují vyšší ekologické daně a regulace. Průzkum chování spotřebitelů se ale zaměřuje 

především na chování v soukromé sféře, které se týká nákupu, používání a vyhazování zboží a 

používání služeb, které mají dopad na životní prostředí. (Stern, 2000) 

Toto chování spotřebitelů můžeme dělit podle volby, kterou zahrnuje (Stern, 2000): 
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• nákup hlavního zboží a služeb domácnosti, které jsou svým dopadem ekologicky 

významné – automobilová doprava, voda a energie, rekreace a cestování 

• vyhazování a třídění odpadu 

• „zelená spotřeba“ (v angličtině Green Consumtion) – tedy nakupování výrobků, 

s ohledem na proces výroby těchto produktů, a na to jak tato výroba poškozuje 

životní prostředí, tedy například nákup biopotravin nebo upřednostňování 

recyklovaných výrobků před nerecyklovanými 

Gilg, Barr, & Ford ve své studii (2005) upozorňují, že existuje mnoho různých diskurzů, 

které definují typ spotřeby označovaný jako „green consumption," což do češtiny můžeme 

přeložit jako „zelená spotřeba“. Tato spotřeba může zahrnovat široké spektrum lidského 

jednání, ať už se jedná o nákup fair trade výrobků, nebo biopotravin. Může se jednat i o nákup 

lokálních potravin, který ovšem může být motivován nejen touhou kupovat šetrnější verzi 

dané potraviny a pomáhat tak životnímu prostředí, ale také snahou podpořit místní prodejce 

z ekonomických důvodů (Gilg a kol., 2005). Zelení spotřebitelé si také uvědomují dopady 

jejich nákupu, a také si uvědomují, že různé způsoby nákupu jednotlivých výrobků mohou mít 

odlišný dopad na životní prostředí (například nákup hudby přes internet, místo zakoupení 

fyzického nosiče) (Peattie, 2010). 

Gilg a kol., ve svém výzkumu zahrnuli do chování, které označuje jako zelená spotřeba, 

kterou je také možné označit jako udržitelnou spotřebu, následující chování (Gilg a kol., 

2005):  

• vyhýbání se nakupování produktů s aerosoly 

• nakupování výrobků z recyklovaného papíru 

• nakupování biopotravin 

• nakupování lokálních potravin a nakupování z lokálních obchodů 

• nakupování fair trade výrobků 

• upřednostňování výrobků, které mají méně obalů 

• využívání vlastní tašky k nakupování, než používání jednorázových igelitových tašek 

Chování jednotlivých spotřebitelů má podle Sterna na rozdíl od chování ve veřejné sféře 

přímý dopad na životní prostředí, ačkoliv je tento dopad velmi malý. Takové individuální 

chování se pak stává významným pouze tehdy, pokud se tak chová velké množství lidí 

nezávisle na sobě (Stern, 2000).  



13 
 

Další environmentálně významné chování může zahrnovat akce jednotlivců, které mohou 

ovlivnit například chování celé organizace, do které daný jedinec spadá. Příkladem může být 

navržení ekologicky příznivého výrobku, který se pak distribuuje dál. (Stern, 2000) 

2.3 OBLASTI CHOVÁNÍ 
 

Environmentální chování jedinců zasahuje do mnoha oblastí životního prostředí. 

Krajhanzl ve své studii odkazuje na studii Bella z roku 2001, který rozlišuje čtyři základní 

oblasti problémů životního prostředí (Krajhanzl, 2001):  

• Problémy environmentální estetiky – odhazování odpadků, narušování přírodních 

památek a poškozování přírodního rázu  

• Problémy ve vztahu ke zdraví – znečišťování ovzduší, toxické látky v prostředí, 

zvýšená úroveň radioaktivity díky lidské činnosti  

• Problémy přírodních zdrojů – nadměrné čerpání neobnovitelných i obnovitelných 

zdrojů 

• Problémy ochrany života a jeho důstojnosti – velkochovy, testování kosmetiky na 

zvířatech, zemědělský průmysl 

Podobně Giddens ve své Sociologii rozlišuje hlavní oblasti, do kterých zasahuje lidské 

chování. Jednou z oblastí je problematika znečišťování ovzduší, vod a půdy vypouštěním 

emisí, škodlivých látek a nadbytečným vyhazováním odpadu. Dalším vážným problémem je 

vyčerpávání zdrojů, kde má lidská činnost za následek degradaci půdy a desertifikaci a 

odlesňování, a nakonec globální oteplování, které souvisí s nadměrnou produkcí skleníkových 

plynů a vede k celkovým klimatickým změnám. Za změnou ve všech těchto oblastech vidí 

Giddens změnu lidského chování, spojenou s industrializací a urbanizací v posledních 

stoletích. (Giddens, 2013) 

2.4 EKONOMICKÉ FAKTORY EKOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ 
 

Jako určitá pojistka ekologického chování mohou působit ekonomické limity a neustále se 

přizpůsobující křivka poptávky a nabídky. Urbanová & Šíma (2004) ve své práci Tržní 

přístup k ochraně životního prostředí uvádí, že s využíváním životního prostředí ve prospěch 

růstu ekonomiky a ve prospěch trhu je spojená obava s vyčerpáním zdrojů a ničením 

životního prostředí. Podle některých lidí se nemůžeme k životnímu prostředí chovat stejným 

tržním způsobem jako k alokaci statků a služeb. Mnoho lidí se proto bojí vyčerpání přírodních 
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zdrojů z důvodu jejich neustálého využívání a devastace za účelem ekonomického růstu. Tyto 

vize mohou být podle Urbanové pokládány za zbytečně katastrofické. Jako příklad slouží 

případ anglického ekonoma Jevonse, který předpovídal, že do roku 1900 bude v Anglii 

nedostatek uhlí, což způsobí zastavení celého průmyslu. Dnes už víme, že se tak nestalo. Také 

biolog Paul Ehrlich vyzývá k tomu, aby byla vládním programem regulována spotřeba 

benzínu, protože jinak bychom zůstali zcela bez něj. Motorová vozidla ovšem používají ke 

svému pohonu ropu, což je neobnovitelný zdroj, který lidstvo časem vyčerpá. Pokud 

neomezíme spotřebu paliv a jejich spalování, vyčerpáme tyto zdroje rychleji. Čerpání zdrojů a 

jejich úbytek však může činit tyto zdroje vzácnými, tedy dražšími, což nutí výrobce hledat 

nové způsoby pohonu motorových vozidel, a snižovat u nich spotřebu. Stejně tak předpověď 

z roku 1980 ze zprávy prezidentovi Carterovi slibovala, že v případě pokračování tehdejší 

míry rozvoje, dojde do roku 2000 k dramatickému vymírání rostlin a živočišných druhů, spolu 

se zničením a vymizením lokalit jejich původu. Důvodem, proč se tyto dramatické vize podle 

ní nenaplňují, je elasticita poptávky a nabídky. Katastrofické modely jsou totiž většinou 

matematického charakteru a nezohledňují budoucí změny lidského chování co se týče 

poptávky a nabídky, protože člověk reaguje na změněné podmínky a hledá nová a levnější 

řešení. (Urbanová & Šíma, 2004) Ekonomický systém tedy nemusí nutně mít za následek 

pouze problémy, způsobené čerpání zdrojů a znečišťováním ovzduší, ale může paradoxně 

přinutit lidi, chovat se více ekologicky.  

Na druhou stranu, nemůžeme si být jistí, že tento systém využívání zdrojů založený na 

tom, že se mění poptávka a nabídka bude nadále fungovat. V tržní ekonomice totiž dochází 

k tržnímu selhání, kdy ekonomika produkuje externality, tedy určité nechtěné vedlejší efekty 

své činnosti, a podniky tak svou činností poškozují životní prostředí, avšak za toto poškození 

neplatí (Soukopová, 2011). Vznikají tak celospolečenské „vedlejší náklady“, které jsou 

mnohonásobně vyšší než důsledky chování jednotlivců. 

V poslední době se rozšířená obava o ničení životního prostředí také může projevovat 

vlastním tlakem zákazníků na firmy, aby vyráběly výrobky ekologičtěji a aby se zajímaly o 

životní prostředí (Mosainder, 2007). Pro firmy může to, že se staví pozitivně k ochraně 

životního prostředí sloužit jako reklama, a způsob, jak získat nové zákazníky, nebo neztratit ty 

staré. Jedním z takových příkladů může být program společnosti Samsung „zelený 

management“, který se pomocí norem snaží, aby byly dodrženy ekologické postupy výroby a 

aktivně tento koncept propaguje. Mnoho firem tak v poslední době staví část svého 

marketingu právě na ochraně životního prostředí.  
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2.5 VLÁDNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEJÍ CÍLE 
 

Ministerstvo životního prostředí vydalo v září roku 2012 Státní politiku životního 

prostředí České republiky 2012-2020, ve které se vymezuje cíle politiky životního prostředí, 

východisky a nástroji pro její realizaci do roku 2020.  

V aktualizované verzi z roku 2016 uvádí, že „hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní 

životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně přispět k efektivnímu využívání 

veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, včetně 

dopadů přesahujících hranice státu, a přispět tak ke zlepšování kvality života v Evropě i 

celosvětově.“ (SPŽP, 2016, str. 3) 

Státní politika životního prostředí je zaměřena na následující tematické oblasti (SPŽP, 2016): 

• Ochrana a udržitelné využívání zdrojů, které zahrnují nejen ochranu přírodních 

zdrojů a vod, ale také zlepšování jejich stavu, prevenci vzniku odpadů, a případné 

zajištění jejich využívání a také omezování jejich negativního vlivu na životní 

prostředí.  

• Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší si klade za cíl snižovat emise 

skleníkových plynů, a obecně snižovat úroveň znečištění ovzduší a dále také 

podporovat šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie. 

• Ochrana přírody a krajiny má přispět k posílení ekologických funkcí krajiny a 

k jejímu zachování. 

• Bezpečné prostředí, tedy vytvářet takové prostředí, které bude předcházet přírodním 

nebezpečím a katastrofám, jako jsou povodně, sucha nebo eroze, a zároveň snižovat 

případné následky těchto katastrof. 

 

2.5.1 Základní principy politiky životního prostředí 

Státní politika životního prostředí uplatňuje především sedm následujících principů (SPŽP, 

2016): 

• Princip integrace politik 

Politika životního prostředí by měla mít stejnou platnost jako ostatní sektorové 

politiky a měla by s nimi být provázána, což vyžaduje spolupráci na všech úrovních 

veřejné správy. 

• Princip prevence 
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Je označena jako nejdůležitější princip, protože nejefektivnější environmentální 

politika je založena na předcházení škodám na životním prostředí. Je také ekonomicky 

efektivnější, a zabraňuje nenávratným škodám na životním prostředí, narušení 

ekosystémů, vyčerpání nevratných zdrojů apod.  

• Princip předběžné opatrnosti 

Neboli princip preventivních opatření, který se uplatňuje i když není jistota, že 

k nechtěným jevům následkem neekologického chování dojde. Platí, pokud hrozí 

nenávratná škoda, a jev není dostatečně prozkoumán, uplatňují se preventivní opatření, 

aby nedošlo ke zbytečným ekonomickým ztrátám. 

• Princip „Znečišťovatel platí“ 

Každý by měl nést odpovědnost za své činy, což v souvislosti s ochranou životního 

prostředí znamená, že každý, kdo způsobí škodu na životním prostředí za to musí nést 

náklady s tím spojené. Cílem uplatnění principu je, že znečišťovatel by měl platit 

náklady za negativní externality, za které je zodpovědný. Promítnutí negativních 

externalit do nákladů, a tím i do prodejních cen může nést cenové signály pro 

spotřebitele. To dále může motivovat výrobce k eliminaci nebo redukci 

produkovaného znečištění.  

• Princip nákladové efektivnosti  

Ekonomicky optimální úrovně poškozování životního prostředí bychom měli 

dosáhnout účelnou a hospodárnou alokací omezených zdrojů.  K dosažení efektivnosti 

je nutné vyvážit zdroje, použité na danou činnost a jejich účinky. 

• Zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí 

Zvyšování povědomí veřejnosti o životním prostředí je základním předpokladem pro 

úspěšnou realizaci jeho politiky. Zvyšování povědomí veřejnosti vede k jejímu lepšímu 

porozumění souvislostí rozvoje společnosti a následně ke zvýšení kvality života. 

• Princip mezinárodní odpovědnosti  

Tento princip je uplatňován skrze dodržování závazků vyplývajících z členství v EU, 

z mezinárodních dohod a z členství v organizacích jako je OSN (Organizace 

spojených národů) nebo OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).  

 

2.5.2 Východiska vládní politiky 

Podle ministerstva životního prostředí české republiky se dopady jednotlivých politik 

vlády vzájemně ovlivňují. Hospodářské, sociální a environmentální politiky a jejich dopady je 



17 
 

tak nutno lépe koordinovat. Hlavním dokumentem, ze kterého by tyto politiky měly vycházet 

je Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, schválený vládou v roce 2010, jehož cílem je 

právě podpořit jejich provázanost. Rámec určuje cíle pro ekonomickou, sociální a 

environmentální oblast, což jsou podle MŽP tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti 

(Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, 2010). 

Ve Státní politice životního prostředí (dále jen SPŽP) je uvedeno, že přispívá k 

naplňování Rámce. SPŽP také respektuje legislativu EU, OSN, OECD a dalších 

mezinárodních organizací, které kladou stále větší důraz na princip trvale udržitelného 

rozvoje. Ten má ekonomický růst stimulovat tak, aby se zvyšovala úroveň života, ale 

minimalizovaly se negativní dopady na životní prostředí (SPŽP, 2016).  

Právě sociální a ekonomický vývoj jsou jedním z celospolečenských faktorů, které 

podle Státní politiky životního prostředí ovlivňují stav a vývoj životního prostředí a tím 

pádem i politiky vlády. Podle stude VŠE se dá přepokládat zvýšení počtu obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním, stejně tak jako nárůst obyvatel a také změna vzdělanostní 

struktury (Fiala, Langhamrová & Hulík, 2009). Také je kladen stále větší důraz na zvyšování 

znalostí v oblasti ochrany životního prostředí již od útlého věku žáků, Státní politika očekává 

zvýšení povědomí obyvatel o důležitosti otázek životního prostředí (SPŽP, 2016).  

Podmínkou dalšího hospodářského rozvoje ČR je investování do oblastí výzkumu a 

vývoje, jejichž nedílnou součástí ovšem musí být i ochrana životního prostředí. Mezi další 

předpoklady patří očekávaný nárůst energetické a materiálové náročnosti ekonomiky, stejně 

tak jako zvýšený nárůst nutnosti přepravy a dopravy s tím spojený. Jako hlavní rizika pro 

udržování či zlepšování současného stavu životního prostředí pak SPŽP označuje rozvoj 

infrastruktury, nárůst intenzity dopravy, rozšiřování zemědělské půdy, které právě s trendy 

vývoje souvisí. (SPŽP, 2016) 

2.5.3 Environmentální vzdělávání 

Environmentální výchova má za cíl působit systematicky na mladou generaci, a to již 

na děti od předškolního věku. Děti se tak mají naučit přijmout ekologické hodnoty nezbytné 

pro ochranu životního prostředí. Osvěta je pak zaměřena spíše na dospělé. Má tedy veřejnost 

informovat o dopadech jejího chování. Environmentální vzdělávání jako celek je pak systém, 

který zahrnuje koncept celoživotního vzdělávání. Nejnovější Státní program 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, byl schválen v červenci 2016 a aktualizuje 

původní program z roku 2012, který vymezoval klíčovou národní strategii, na které se podílejí 

orgány státní správy, kraje, obce, města, školy i ekologické neziskové organizace a další 



18 
 

instituce, zabývající se vzděláváním veřejnosti v problematice ekologie. (Environmentální 

vzdělávání, výchova a osvěta – Ministerstvo životního prostředí, [online]) 

„Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a environmentální 

poradenství jsou významnými preventivními nástroji Státní politiky životního prostředí 

ČR. Úkolem EVVO je vést občany k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s 

principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního 

prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách“ (Ministerstvo životního prostředí, 

[online]). 

Hlavním koordinátorem EVVO je tak ministerstvo životního prostředí. Fungování 

environmentálního vzdělávání je zajišťováno potřebnými legislativními normami a 

rozdělováním finančních zdrojů, rozvíjením metodik a informováním a osvětou veřejnosti, a 

spoluprací se sítí odborných pracovišť a nestátních neziskových organizací a konečně sítí 

školících středisek.  

Program EVVO by měl vést k osvojování návyků a znalostí o potřebných k ochraně 

životního prostředí a následně tak k utváření životního stylu, který napomáhá ochraně 

prostředí ve smyslu zajištění trvale udržitelného rozvoje. Program klade důraz na kontakt 

s přírodou a využívání nových poznatků s ohledem na místní specifičnost daného prostředí.  

Ekologická výchova je zaměřena na celou populaci, ale prostředky působení se dělí 

podle zaměření na dílčí cílové skupiny, mezi nimiž jsou: děti a mládež, pracovníci veřejné 

správy, podnikatelé a široká (laická) veřejnost. Velký důraz se pak klade zejména na děti a 

mládež.  

EVVO rozvíjí kompetence pro environmentálně odpovědné jednání v následujících oblastech: 

• Vztah k přírodě 

• Vztah k místu 

• Ekologické děje a zákonitosti 

• Environmentální problémy a konflikty 

• Připravenost jednat ve prospěch ŽP 

2.5.4 Informovanost obyvatel 

Škola 

Ve většině krajů jsou hlavním pilířem EVVO školy, školská zařízení a nestátní 

neziskové organizace, především střediska ekologické výchovy. Koordinaci těchto aktivit 

zajišťují krajští koordinátoři v rámci odboru ochrany prostředí.  
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Jednotlivé projekty se mohou lišit podle programů jednotlivých krajů, například: 

„Stěžejními projekty hl. m. Prahy v této oblasti jsou např. projekty ekologických 

výukových programů pro školy, projekty exkurzí pro pražské školy, projekty vzdělávání 

pedagogických pracovníků, projekt podpory ekoporadenství, kampaň ke Dni Země, Krajská 

konference EVVO nebo soubory aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů pro 

veřejnost“ (EVVO – Portál životního prostředí, 2016). 

 

Neziskové organizace 

Dalším způsobem, jak informovat širokou veřejnost jsou nestátní neziskové 

organizace, které se snaží působit na širokou veřejnost. Ministerstvo životního prostředí o 

těchto organizacích na svých stránkách informuje a jejich seznam pravidelně aktualizuje. 

Příkladem takových organizací je například občanské sdružení Děti Země, které se snaží 

hlavně o ochranu krajiny a přírody, pak sdružení Ekodomov, zaměřující se na informování 

domácností o třídění bioodpadu, Greenpeace, mezinárodní organizace, která se zasazuje o 

ochranu životního prostředí, pak také Hnutí Brontosaurus, které se snaží vzdělávat děti a 

mládež mimoškolně, pak středisko Toulcův dvůr a mnoho dalších. (Nestátní neziskové 

organizace -  MŽP [online]) 

 

Semináře pro zástupce obcí 

Jedním ze způsobů působení Ministerstva životního prostředí je předávání klíčových 

informací zástupcům jednotlivých obcí (starostům, místostarostům, pracovníkům obecních 

úřadů apod.). Toto se týká především nových ekologických řešení daných problémů.  

Příkladem takových seminářů je cyklus přednášek PayT Tour, který se zabývá 

financování projektů v oblasti odpadového hospodářství. Má za cíl zavést systémy jako je 

například „Zaplať, kolik vyhodíš“) (PAYT Tour – MŽP, [online]). 

 

2.6 PŘEDCHOZÍ VÝZKUMY ENVIRONMENTÁLNÍHO CHOVÁNÍ  
 

Ekologie a lidské chování je široké téma, které svou působností zasahuje několik oblastí 

lidského vědění. Výsledky lidského chování jsou v životním prostředí viditelné, a exaktně 

měřitelné, což se ale o lidských vzorcích chování, které jsou za tyto výsledky zodpovědné, říci 

nedá (Giddens, 2013). O zkoumání lidského chování a jeho interakci s životním prostředím se 
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tak snaží hned několik společenskovědních oborů, mezi něž patří velkou měrou sociologie, 

antropologie a psychologie.  

2.6.1 Motivace chovat se ekologicky a vliv jednotlivých faktorů 

Jan Krajhanzl v jedné ze svých studií upozorňuje na to, že faktorů, které ovlivňují 

lidské chování je mnoho a nemůžeme s jistotou říci, které ho ovlivňují nejvíce. Proto rozlišuje 

tyto faktory, ovlivňující chování jedince k životnímu prostředí na vnitřní (fyzické a psychické 

rozpoložení) a vnější (prostředí, ve kterém se osoba pohybuje). Vnější faktory jsou pak ty, 

které mohou ovlivňovat velké skupiny lidí naráz, například plošným zavádění ekologických 

opatření jako jsou daně nebo kontejnery na třídění odpadu. Podle něj také osobní motivace 

jedince může být rozhodujícím faktorem pro pro-environmentální chování jen v některých 

případech. Do chování nemůžeme jednoduše zahrnout všechny faktory, které by mohly toto 

chování ovlivňovat, protože se do chování promítají vnější i vnitřní faktory, zkušenosti a 

vnitřní motivace jedince i jeho budoucí očekávání. Proto je výzkum faktorů, které toto 

chování ovlivňují odborně náročný. Rozděluje tak faktory ovlivňující chování lidí do tří 

skupin, jimiž jsou 1. faktory vycházející z podmínek prostředí, 2. faktory osobnosti jedince, 3. 

faktory osobního vztahu jedince k přírodě. (Krajhanzl, 2010) 

Existuje mezera mezi znalostí o ekologickém chování a mezi vlastním ekologickém 

chování, jak tvrdí ve svém výzkumu Kollmuss a Agyeman (2002).  Podle nich, stejně jako 

podle Krajhanzla (2010), je však ekologické chování utvářeno komplexně, velkou škálou 

okolností, a nelze tedy přesně určit, co přesně má vliv na ekologické chování jedinců. Jejich 

analýza ukázala, že negativní nebo pozitivní vliv na pro-environmentální chování mohou 

částečně mít sociální, ekonomické a kulturní demografické faktory a částečně vnitřní faktory 

jedince jako je motivace, vědomosti o ekologii, hodnoty, postoje, emoce a priority. Naproti 

tomu má člověk potřebu pohodlí a zjednodušování, což jsou podle autorů dva aspekty, které 

zcela určitě ovlivňují naše pro-environmentální chování. Dalším faktorem, který může toto 

chování ovlivňovat jsou zvyky, protože ačkoliv mohou být lidé ochotni změnit své chování, 

nemusí být dodatečně vytrvalí, aby takové změny dosáhli. Sami autoři zmiňují, že jejich 

model je příliš komplexní na to, aby dokázal analyzovat konkrétní motivaci pro ekologické 

chování lidí, které je navíc utvářeno každý den v mnoha specifických situacích. (Kollmus & 

Agyeman, 2002) 
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2.6.1.1 Hodnoty 

Na pro-environmentální chování mají podle Davida Karpa vliv hodnoty dané osoby. 

Pro svůj výzkum zvolil Schwartzovu stupnici hodnot a zkoumal jejich vliv na environmentální 

chování. Podle výsledků jeho studie mají hodnoty na toto chování vliv. K hodnotám, které 

mají vliv na pozitivní environmentální chování patří otevřenost změnám, universalismus a 

překročení sebe sama (v originále self-transcendence), hodnoty, které mají naopak negativní 

vliv na dané chování označil posilování ega (v originále self-enhancement) a konzervatismus 

(Karp, 1996). 

Vliv hodnot na environmentální chování zkoumala i studie Schultze (2005) a kol., 

která porovnávala vztah hodnot a postojů vzhledem k životnímu prostředí napříč jednotlivými 

zeměmi. Hodnoty a postoje k environmentálnímu chování zkoumala v šesti zemích, a to 

v Brazílii, České republice, Německu, Indii, Rusku a na Novém Zélandu. Výsledky studie 

podpořily hypotézu, že je možné tento pozitivní vztah hodnot a postojů vzhledem k chování 

k životnímu prostředí generalizovat napříč kulturami (Schultz a kol., 2005). Norlund a Garvill 

rovněž zkoumali, zda se hodnotové rámce odrážejí v následném lidském chování k životnímu 

prostředí, na pro-environmentální chování jedince rovněž působily zprostředkovaně hodnoty a 

míra uvědomění o daném problému (Norlund & Garvill, 2002). 

V Českém prostředí se na tyto výzkumy se snažil navázat například antropologický 

výzkum vědců z filozofické fakulty ZČU v Plzni. Jejich výzkum se zaměřoval čistě na 

domácnosti plzeňského sídliště Vinice a na sledování konzumních vzorců v urbánním 

prostředí se zaměřením na třídění odpadu. Jejich garbologická analýza se zaměřila na objem a 

složení odpadu, vyhazovaného domácnostmi. Aby ovšem mohli zkoumat i motivace lidí, 

zahrnoval jejich práce kromě analýzy odpadu také kvalitativní analýzu v podobě rozhovorů. 

Z rozhovorů vyšlo najevo, že si respondenti uvědomují, že potravinami plýtvají a také své 

chování vnímají jako nesprávné. (Brunclíková, Sosna, 2014) 

 

2.6.1.2 Informovanost a enviromentální vzdělávání 

Environmentální vzdělávání může mít také vliv na naše uvědomění o ekologickém 

chování a na naše každodenní a spotřebitelské chování podle týmu z Univerzity v Budapešti. 

Jejich výzkum zkoumal korelaci mezi intenzitou environmentálního vzdělávání a následnými 

znalostmi studentů. Zaměření se na environmentální vzdělání se zdá být důležitým v utváření 

přístupu k trvale udržitelnému způsobu spotřeby. Upozorňování na problém spotřeby 

v souvislosti s ekologií se také ukázalo jako podstatným aspektem, který zvyšuje povědomí o 

potřebě chovat se tak, aby spotřební chování bylo trvale udržitelné. Spolehlivost tohoto 
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výzkumu může být ovšem podle vlastních slov autorů obtížná určit, protože chování 

středoškolských a vysokoškolských studentů může být ovlivněno mnoha aspekty, mezi nimiž 

může být například osobní zodpovědnost spojená s věkem, zvyky, a působení dalších 

informačních zdrojů. Prokázala se také větší uvědomělost o ekologii u vysokoškolských 

studentů než u středoškolských, a to také co se týče jejich spotřebního chování. U 

vysokoškolských studentů se prokázalo, že jsou uvědomělejší o problému vztahu spotřeby a 

environmentálních problémů. (Zsóka a kol., 2012) 

Naopak informovanost nemá na příliš velký vliv na třídění odpadu podle Daviese, 

Foxall a Pallistera. Podle něj mají velký vliv na problematiku recyklování zvyky. Lidé, kteří 

nerecyklují, vnímají náklady na změnu chování k lepšímu jako příliš velké, než aby za to tato 

změna stála a také nevidí přímé výsledky svého snažení. To, zda bude jedinec recyklovat 

nebo ne, závisí tak na jeho vnitřní morální zodpovědnosti vůči minimalizaci odpadu. (Davies, 

Foxall & Pallister, 2002) Podle Pedersena a Neergaarda lepší informovanost také nevede 

k lepšímu nákupnímu chování (Pedersen & Neergaard, 2006). Vliv informovanosti, co se týče 

environmentálního chování, a to jak subjektivního, tak částečně objektivně posuzovaného, se 

naopak prokázal jako pozitivní ve vztahu k spotřebitelsky ekologickému chování ve výzkumu 

Bartkuse a jeho týmu (Barthkus, Hartman & Howell, 1999). 

Dopady informovanosti o environmentálních problémech v souvislosti s vlastnictvím a 

užíváním vozidel, zajímá studie Bradleyho Flamma. Výzkum byl proveden v kalifornském 

Sacramentu, a zabýval se otázkami environmentálního povědomí domácností v porovnání 

s tím, kolik vozidel a jakého typu daná domácnost vlastní, průměrným počtem ročně najetých 

kilometrů a spotřebou paliva. Výsledky naznačují, že domácnosti s více ekologickým 

přístupem vlastní méně vozidel, více efektivní vozidla, co se týče spotřeby paliva, kromě toho 

méně často řídí tato vozidla, a proto spotřebovávají méně paliva než domácnosti respondentů, 

kteří uvedli že jejich postoj není ekologický. Domácnosti respondentů, kteří o využívání 

vozidel a jejich dopadu na životní prostředí vědí více, také vlastní, co se týče spotřeby, 

efektivnější vozidla. Statisticky významné chování zde ovšem nebylo prokázáno v souvislosti 

s počtem ročně ujetých kilometrů, spotřebou paliva nebo počtem vlastněných vozidel. 

(Flamm, 2009) 

Informovanost spojenou s tříděním odpadu již zkoumaly také jiné bakalářské práce. Práce 

Jonáše Bambase, zkoumala přístup Číňanů k environmentálně šetrnému chování. Z jeho 

kvalitativního výzkumu vyplývá, že informovanost respondentů o třídění běžného odpadu je 

minimální, a ačkoliv odpad vyhazují do popelnic, jeho třídění téměř neprobíhá. Z jeho 

kvalitativního výzkumu vyplynulo, že zájem respondentů v Číně je o toto šetrné chování je 
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malý, a pokud je něco motivuje k šetření, tak je to finanční úspora.  Informovanost o třídění 

nebezpečného odpadu je téměř nulová, a respondenti jej také netřídí. Konkrétně se tato otázka 

týkala zbavování se použitých baterií, a respondentky, přestože měly vysokoškolské vzdělání, 

nevěděly, kde si opatřit informace o zacházení s takovým typem odpadu. Environmentální 

neuvědomělost Číňanů se také odráží v nakupování zboží, kdy neberou ohled na ekologickou 

stopu daného zboží. Informacím od vládních institucí nepřikládali respondenti velký význam. 

(Bambas, 2015) 

 

2.6.1.3 Subjektivní normy a masová komunikace 

V Hong Kongu patří třídění odpadu k hlavním environmentálním problémům. Tamní 

vláda prosazuje politiku minimalizace odpadu skrze podporování omezování množství 

odpadu, jeho opětovné používání a recyklování. Výzkum, který provedla Baptist University 

v Hong Kongu se zabýval průzkumem ve 173 náhodných domácnostech. Výsledky výzkumu 

nasvědčují tomu, že hlavním faktorem pro předpovídání environmentálního chování byl 

postoj a přesvědčení, za kterými následovaly sociální normy. Jako zdroj subjektivní normy 

chování bylo zkoumáno i vnímání masmédií. Masová komunikace se ukázala být jedním 

z hlavních zdrojů, které u člověka formují jeho subjektivní normy. Závěrem této studie bylo, 

že by do masmédií mělo pronikat více zpráv, podporujících ekologické chování. (Chan, 1998) 

 

2.6.1.4 Věk 

Vliv věku na zájem o ekologické problémy byl prokázán ve studii Šanghajských 

obyvatel, kdy se oproti předchozím studiím věk ukázal být v pozitivním vztahu s tímto 

zájmem. Starší generace v Šanghaji vykazuje větší zájem o environmentální problémy než 

mladší obyvatelé. (Shen & Saijo, 2007) 

Výsledek, že vyšší věk souvisí s lepším ekologickým chováním potvrzuje i studie 

Tongleta, Phillipse a Batese (2004), zaměřující se na chování týkající se minimalizace 

vyhazovaného odpadu. Ta prokázala, že skupinou, která má největší tendenci podílet se na 

vyhazování menšího množství odpadu jsou lidé starší 65 let. Místo vyhazování odpadu se tato 

věková skupina snaží o jeho co největší využití, a zakupování věcí, které vydrží déle. Věková 

skupina, která se nejméně snaží o omezení množství vyhozeného odpadu jsou lidé ve věku 

25-39 let, a to především kvůli nedostatku času. (Tonglet, Phillips & Bates, 2004) 
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2.6.1.5 Vzdělání 

Vztah mezi vzděláním a environmentálním věděním byl prokázán u středoškolských 

studentů například ve výzkumu Bradley, Waliczka a Zajíčka (1999). Ti provedli výzkum 

znalostí o ekologii a jejich přístupu a poté je podrobili desetidennímu kurzu o environmentální 

problematice. Byla prokázána vysoká korelace výsledky znalostního testu znalostmi a jejich 

environmentálním přístupem před kurzem a po kurzu, kdy studenti s vyššími znalostmi měli 

příznivější přístup než studenti s menšími znalostmi. (Bradley,Waliczek & Zajicek, 1999)  

Také podle českých výzkumů roste míra ekologického chování, především lidí třídících 

odpad, s úrovní dosaženého vzdělání (Postoje a aktivity české společnosti vzhledem k 

životnímu prostředí – CVVM, 2016). Větší angažovanost vzdělanějších lidí při třídění odpadu 

potvrdil také Daviesův výzkum z roku 2002 (Davies, 2002). 

 

2.6.1.6 Pohlaví 

Výzkum v Šanghaji prokázal, že tamní muži se o environmentální problémy zajímají více 

než ženy. To může být způsobeno tím, že mají většinou vyšší vzdělání než ženy v Šanghaji, a 

také jsou více politicky aktivní. Také je tam zakotvena určitá genderová tradice dělení rolí, 

kdy muži se více angažují ve veřejných věcech, jako jsou například občanské aktivity a hnutí. 

(Shen, Saijo 2007)  

 

2.6.1.7 Stav 

Co se týče partnerského soužití, tak Daviesův výzkum prokázal, že manželství má 

pozitivní vliv na chování týkající se třídění odpadu. (Davies, 2002) 

 

2.6.2 Chování českých domácností ve vztahu k životnímu prostředí v ČR 

V českém prostředí se na výzkum chování českých domácností ve vztahu k životnímu 

prostředí v průběhu let zaměřuje Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Součástí 

průzkumu jsou otázky, zda se respondenti zajímají o životní prostředí, jak se v souvislosti 

s tím každodenně chovají (tedy například zda třídí), jak jsou spokojeni s životním prostředím 

v místě bydliště i v republice, a zda jsou ochotni přispívat na životní prostředí. Níže uvedené 

grafy pocházejí z odpovědí sebraných v rámci květnového výzkumu Postoje a aktivity české 

společnosti vzhledem k životnímu prostředí z roku 2016 a mapují procento chování 

dotazovaných občanů. Tyto odpovědi budu v empirické části blíže analyzovat ve vztahu 

k informovanosti a zájmu respondentů.  



25 
 

Nejčastějším ekologickým chováním je třídění běžného odpadu, kdy více než tři čtvrtiny 

Čechů deklarují, že běžný odpad třídí často nebo vždy. 

Třídění nebezpečného odpadu je druhým nejčastějším chováním, téměř polovina Čechů 

třídí nebezpečný odpad vždy, a 30 % respondentů uvádí, že třídí nebezpečný odpad často. 

 

Graf 2 Chování domácností respondentů 
 

Co se týče dalšího ekologického chování, můžeme oproti třídění obou druhů odpadů vidět 

u respondentů mnohem menší frekvenci chování. O nákup biopotravin se zajímá nejméně lidí, 

pouze 17 % respondentů je nakupuje vždy nebo často. Více než tři čtvrtiny lidí pak uvádí, že 

je nenakupuje nikdy nebo pouze výjimečně.  
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Graf 1 Chování domácností respondentů 
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Graf 3 Chování domácností respondentů 
 

U nákupu výrobků šetrných k životnímu prostředí je situace o něco lepší, ale stále je přes 

více než polovina respondentů téměř nenakupuje.  

 

Graf 4 Chování domácností respondentů 
 

Lidé také nejsou příliš ochotní omezovat se, co se týče jízd autem, pouze 20 % 

domácností, tedy jedna pětina jízdy autem omezuje.  
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Graf 5 Chování domácností respondentů 
 

Šetření energií a vodou je na tom o poznání lépe, více než polovina domácností (58 %) 

uvádí, že kvůli životnímu prostředí šetří vodou vždy nebo často. 

 

Graf 6 Chování domácností respondentů 
 

Regionální potraviny pak nakupuje více než polovina domácností. 
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Graf 7 Chování domácností respondentů 
 

Výzkum také zkoumal vztah vzdělání a ekologického chování. Ukázalo se, že vzdělání 

má vliv na třídění obou druhů odpadu, na nákup šetrných výrobků, biopotravin a regionálních 

potravin, jejich domácnosti častěji šetří vodou a energiemi. Ve výzkumu z roku 2007 se 

ukázalo, že ženy oproti mužům spíše omezují jízdu autem (Ekologické chování Čechů – 

CVVM, 2007). Lepší chování k životnímu prostředí kromě lidí s vyšším vzděláním mají také 

lidé s lepší životní úrovní – domácnosti, které svoji životní úroveň považují za dobrou, častěji 

třídí odpad, a obecně projevují větší ochotu něco dělat. (CVVM, 2016). Lidé s dobrou životní 

úrovní také častěji přispívají na ekologická hnutí (Ekologické chování Čechů – CVVM, 

2007). 

2.7 ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

Ze studie dostupných výzkumů o ekologickém chování je jasné, že toto chování je 

výsledkem souhry několika složitých jevů. Těžko tak můžeme určit jeden faktor, na němž by 

záleželo chování jedinců. Lze zkoumat buď vnitřní motivace lidí, a snažit se tak určit, co 

lidem pomáhá chovat se ekologicky – ať už je to empatie, hodnoty, nebo altruismus, tedy 

jakási snaha, chovat se tak, abychom prospěli společnosti. Stejně tak výzkumy konkrétního 

ekologického chování v souvislosti se sociodemografickými faktory a prostředím, ve kterém 

jedinci jednají ukazují, že vnitřní motivace nemusí být to jediné, podle čeho se dané chování 

formuje. Tyto výzkumy z různých částí světa také ukazují, že chování se může lišit 

v závislosti na věku, vzdělání, pohlaví i informovanosti, ovšem nikdy se nejedná o jeden 

určující faktor, který by definitivně a konkrétně dokázal předpovědět chování daného jedince.  
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47%

30%
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2% 3%
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vždy často výjimečně nikdy NETÝKÁ SE NEVÍ
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Lidé se mohou chovat neekologicky i přesto, že se jim dostává informací o potřebném 

ekologickém chování. Neekologické chování tak může mít více příčin, přičemž hlavní 

příčinou samozřejmě nemusí být neinformovanost, nýbrž například vlastní pohodlnost, 

nechuť měnit své chování a návyky a neochota se jakkoli omezovat, nebo prostě nedůvěra 

v dané informace.   

Jak ukázaly například výzkumy v Číně a Hong Kongu (viz předchozí kapitola), šetrné 

ekologické chování může záviset na dostupnosti informací a média i vláda mohou v tomto 

hrát důležitou roli. To, zda se člověk zajímá, nebo nezajímá o dané informace může být 

zpětně způsobeno nedostatečnou informovaností, tedy více informací může podnítit k většímu 

zájmu o ně. Bez potřebných informací nemůže člověk začít uvažovat o tom, zda je, nebo není 

jeho chování ekologicky správné, jako se to ukázalo s případem třídění nebezpečného odpadu 

v Číně. Určitá míra informovanosti je tedy nutná, aby člověk vůbec mohl posuzovat svoje 

chování jako ekologické nebo neekologické. Až s mírou informovanosti poté může přicházet 

otázka vnitřní motivace a pocitu zodpovědnosti chovat se k životnímu prostředí tak, abychom 

ho poškozovali svou činností, pokud možno co nejméně.  

Mým předpokladem je, že informovanost a zájem o informace bude souviset s mírou 

daného ekologického chování. Velmi časté třídění běžného odpadu v českých domácnostech 

tedy souvisí s tím, že právě o něm máme ze svého okolí dostatek informací, ať už se jedná o 

informace ze školy, nebo o fakt, že na ulicích každý den vidíme barevně odlišené kontejnery 

na papír, sklo, plasty a další materiály.  
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 CÍL PRÁCE 

V empirické části své práce zkoumám vztah mezi subjektivní informovaností lidí o tom, 

jak by se měli správně ekologicky chovat, a jejich aktuálním chováním. Přičemž chci ověřit 

hypotézu, že čím lépe jsou lidé informovaní, tím častěji se ekologicky chovají. Ovšem 

v současné době informovanost respondentů je do velké míry dána zájmem o tyto informace. 

Proto si ověřuji i hypotézy, že čím více se lidi zajímají o danou informaci, tím lépe se 

ekologicky chovají.  

 

Centrální hypotézy 

Čím více jsou lidé subjektivně informováni o stavu životního prostředí, tím častěji se 

ekologicky se chovají. 

Čím větší zájem projevují lidé o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, 

tím častěji se ekologicky chovají.  

 

Výběr indikátorů 

 

Pojem Indikátory 

Informovanost 
Subjektivní dostatek informací o tom, jak se 

ekologicky chovat  

Zájem 
Subjektivní zájem o informace o tom, jak se 

ekologicky chovat k životnímu prostředí 

Chování ve vztahu k životnímu prostředí Třídí nebezpečný odpad 
 Třídí běžný odpad 
 Nakupuje biopotraviny 
 Nakupuje výrobky šetrné k žp 
 Omezuje jízdy autem kvůli žp 
 Šetří energií a vodou kvůli žp 

  Nakupuje regionální potraviny 

Tabulka 1 Indikátory 

3.1.1 Omezení indikátorů 

Ačkoliv jsem si vybrala nejvhodnější dostupné indikátory, přesto mají tyto indikátory ve 

vztahu k pojmům následující omezení: 

Subjektivní pocit respondentů, že mají dostatek informací, nemusí vždy znamenat 

skutečnou větší informovanost o životním prostředí.  
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• Dostatek informací může znamenat více věcí: 

o Respondent se nezajímá o životní prostředí a stačí mu málo informací 

o Respondent se zajímá o životní prostředí a má dostatek informací 

• Nedostatek informaci může rovněž znamenat buď: 

o Respondent se zajímá o životní prostředí a má málo informací, ačkoliv je 

vyhledává 

o Respondent se nezajímá o životní prostředí a má málo informací, protože je 

nevyhledává 

Odpovědi ohledně ekologického chování nemusí nutně znamenat, že se tak respondenti 

skutečně chovají. Vzniká zde efekt toho, že chovat se ekologicky je společensky více 

přijatelné. Lidé, kteří se tak nechovají ekologicky mohou uvádět, že se tak chovají.  

Odpovědi ohledně ekologického chování nemusí nutně znamenat zájem o ochranu 

životního prostředí: 

• Nakupování biopotravin nemusí nutně indikovat ekologické chování, ale může být 

pouze zájmem o vlastní zdraví.  

• Stejně tak třídění odpadu může být motivováno menším poplatkem za odvoz menšího 

množství směsného odpadu. 

• Pod pojmem „výrobky šetrné k životnímu prostředí“ si mohl každý respondent 

představit něco jiného, protože se jedná o příliš vágní pojem.  

• Omezování jízd autem a šetření energiemi může být motivováno jinými důvody než 

snahou ochraňovat životní prostředí, ačkoliv respondenti budou mít tendenci 

vykazovat toto chování jako snahu o ochranu životního prostředí. 

 

Závěr 

Přes tato omezení, mají všechny tyto druhy chování vztah k životnímu prostředí, a proto je 

budu používat jako ekologické indikátory. 

Pracovní hypotézy 

H1: Čím více mají lidé subjektivní dostatek informací, jak se ekologicky chovat, tím častěji: 

H2: Čím více se lidé zajímají o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, 

tím častěji: 

1. …třídí nebezpečný odpad. 

2. …třídí běžný odpad. 

3. …nakupují biopotraviny. 
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4. …nakupují výrobky šetrné k žp. 

5. …omezují jízdy autem kvůli žp.  

6. …šetří energií a vodou kvůli žp.  

7. …nakupují regionální potraviny. 

3.2 DATA 

 Data, která budu ve své práci používat pocházejí ze Sociologického ústavu Akademie 

věd ČR, nebyla tedy primárně sebrána za účelem této práce. Konkrétně budu používat data 

z Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, které 

několikrát ročně provádí průzkumy veřejného mínění ve výzkumném projektu „Naše 

společnost 2016“ – květen 2016. Tento projekt pravidelně zjišťuje názory občanů starších 15 

let na témata, jako jsou ekonomie, politika a postoje veřejnosti k různým aktuálním problémům. 

Pravidelně také sbírá data o problematice ekologie. 

 Průzkumy provádí školení tazatelé formou standardizovaných rozhovorů a dotazníků 

na reprezentativním vzorku občanů České republiky.  Data jsou dostupná v Sociologickém 

datovém archivu SOÚ AV ČR nebo v systému NESSTAR.  

Výzkum byl proveden Centrem pro výzkum veřejného mínění, které provádí 

Sociologický ústav akademie věd ČR, v rámci pravidelného výzkumu "Naše společnost 

2016". Sběr dat provedl výzkumný tým CVVM na území České republiky u tazatelů starších 

15 let.  

Bylo dotázáno 1015 osob reprezentující obyvatelstvo ČR starší 15 let. Kvótními znaky 

dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je dodržena 

samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa bydliště a 

regiony (bývalé kraje). Parametry souboru odpovídají struktuře obyvatel České republiky v 

členění podle sociodemografických charakteristik (pohlaví, vzdělání, věk) i podle území. 

Celkově můžeme konstatovat, že soubor dotázaných je reprezentativní, neboť jeho složení 

odpovídá základní populaci (s tolerancí minimálních odchylek) (CVVM, 2016). 

Výzkum byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, data byla 

zveřejněna 20. 6. 2016.  

V rámci tohoto výzkumu byly položeny celkem čtyři tematické okruhy otázek, týkající 

se životního prostředí. Tyty okruhy zahrnovaly otázky, týkající se postojů a aktivit české 

veřejnosti vzhledem k životnímu prostředí, hodnocení ochrany životního prostředí, hodnocení 

stavu životního prostředí, a nakonec postojů k ochraně prostředí a jejímu financování. 
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3.3 POPIS VZORKU 

Výzkumu se zúčastnilo 1015 osob, reprezentujících obyvatelstvo ČR. Respondenti byli 

vybíráni na základě kvótních znaků – pohlaví věku a vzdělání. Z respondentů bylo 47,1 % 

mužů a 52,9 % žen: 

 

Graf 8 Rozdělení respondentů dle pohlaví 

 

Otázka „Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?“ měla deset možných odpovědí 

(nedokončené základní; dokončené základní; vyučení, střední bez maturity; střední odborné 

s maturitou; střední všeobecné s maturitou; vyšší odborné; vysokoškolské bakalářské; 

vysokoškolské magisterské, inženýrské; postgraduální vzdělání, vědecká příprava; BEZ 

ODPOVĚDI). Pro potřeby této práce jsem použila transformované odpovědi, které byly ve 

výzkumu již zpracované a které dělí úrovně vzdělání do čtyř kategorií, viditelných v grafu 

níže. 

 

47%

53%

Pohlaví

muž

žena
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Graf 9Rozdělení respondentů dle vzdělání 

 

Procento odpovědí na otázku Informovanost lidí o životním prostředí: 

 

Graf 10Rozdělení respondentů dle informovanosti 

 

Procento odpovědí na otázku Zájem o informace o životním prostředí: 
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Vzdělání
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VOŠ, Bakalářské a VŠ
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50%
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Graf 11 Rozdělení respondentů dle zájmu 

3.4 VÝBĚR OTÁZEK 

Otázky, které jsem pro tento projekt vybrala pochází z části dotazníkového šetření 

s názvem Informovanost lidí o životním prostředí. Na níže uvedené otázky odpovídali 

respondenti na škále 1-4.  Hodnoty 0 – bez odpovědi a 7 – odmítl odpovědět, jsem vyřadila. 

Hodnota 9 -NEVÍ slouží jako referenční proměnná.  

 

• OE.38 Zájem o informace, jak se chovat k žp 

Doslovné znění otázky: „Zajímáte se o informace, jak se šetrně chovat k životnímu 

prostředí?“ 

Bez odpovědi 0 

Rozhodně se zajímá 1 

Spíše se zajímá 2 

Spíše se nezajímá 3 

Rozhodně se nezajímá 4 

ODMÍTL ODPOVĚDĚT 7 

NEVÍ 9 

Tabulka 2 Kódování odpovědí pro OE.38 

• OE.39 Informovanost, jak se chovat k žp 

Doslovné znění otázky: „Máte dostatek či nedostatek informací o tom, jak se šetrně 

chovat k životnímu prostředí?“ 

16%

53%

24%

5% 2%

Zájem o informace, jak se chovat k žp 

rozhodně se zajímá

spíše se zajímá

spíše se nezajímá

rozhodně se nezajímá

NEVÍ
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Bez odpovědi 0 

Rozhodně dostatek 1 

Spíše dostatek 2 

Spíše nedostatek 3 

Rozhodně nedostatek 4 

ODMÍTL ODPOVĚDĚT 7 

NEVÍ 9 

Tabulka 3 Kódování odpovědí pro OE.39 

Indikátory ekologického chování pochází z baterie otázek „Postoje a aktivity české 

společnosti vzhledem k životnímu prostředí“, konkrétně jsem z této baterie otázek vybrala ty, 

které se týkají reálného chování domácností. Respondenti odpovídali na níže uvedené otázky 

na škále 1-4, vyjadřující frekvenci daného chování. Odpovědi označené 8 – netýká se, 0 – bez 

odpovědi a 7 – odmítl odpovědět, jsem pro účely tohoto výzkumu vyřadila. 

 

• OE.2a Domácnost - třídí nebezpečný odpad 

Doslovné znění otázky v dotazníku: „Pokud jde o Vaši domácnost, odevzdáváte, 

třídíte nebezpečný odpad:“  

 

• OE.2b Domácnost - třídí běžný odpad 

Doslovné znění otázky v dotazníku: „Pokud jde o Vaši domácnost, třídíte běžný 

odpad:“ 

 

• OE.2c Domácnost – nakupuje biopotraviny 

Doslovné znění otázky v dotazníku: „Pokud jde o Vaši domácnost, nakupujete 

biopotraviny:“ 

 

• OE.2d Domácnost - nakupuje výrobky šetrné k životnímu prostředí  

Doslovné znění otázky v dotazníku: „Pokud jde o Vaši domácnost, nakupujete 

výrobky šetrné k životnímu prostředí:“ 

 

• OE.2e Domácnost – omezuje jízdy autem kvůli žp 

Doslovné znění otázky v dotazníku: „Pokud jde o Vaši domácnost, třídíte běžný 

odpad:“ 
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• OE.2f Domácnost – šetří energií a vodou kvůli žp 

Doslovné znění otázky v dotazníku: „Pokud jde o Vaši domácnost, třídíte běžný 

odpad:“ 

Bez odpovědi 0 

Vždy 1 

Často 2 

Výjimečně 3 

Nikdy 4 

ODMÍTL ODPOVĚDĚT 7 

NETÝKÁ SE 8 

NEVÍ 9 

Tabulka 4 Kódování odpovědí 

3.5 POUŽITÁ METODA 

 Pro svůj výzkum jsem vybrala kvantitativní výzkumnou strategii, protože cílem mého 

výzkumu je ověření výše daných hypotéz. Druhým důvodem je také, že pro výzkum používám 

sekundární data, která zahrnují omezené informace o velkém množství respondentů. 

Vybraná data jsou analyzována v programu SPSS. Použitá statistická metoda je 

ordinální logistická regresní analýza (logit), která se používá pro vysvětlení závislé proměnné, 

pomocí proměnných nezávislých (vysvětlujících, Hendl, 2004). Hypotézy jsou testovány na 

hladině významnosti 5%. Abych vzala v potaz třetí proměnné, které by mohly mít na 

případný vztah mezi výše uvedenými proměnnými vliv, používám jako filtrační proměnné 

věk, pohlaví, vzdělání, příjem, zda žije s partnerem, zda má či nemá děti a zda je či není 

věřící. Tyto proměnné jsou převzaté ze sociodemografických údajů daného výzkumu.  

Dohromady vyhodnocuji sedm dílčích regresí, každou založenou na jedné z hypotéz.  

 

Indikátor chování = f (Subjektivní dostatek informací, jak se chovat; Zájem o informace, jak 

se chovat [věk, pohlaví, vzdělání, příjem, žije s partnerem, má či nemá děti]) + E  

 

y = logit (bo + b1x1 + b2x2 + b3x3....bnxn) + E 

 

y – závislá proměnná – indikátor chování 
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x1, x2, x3...xn – nezávislé proměnné – subjektivní dostatek informací, jak se chovat; zájem o 

informace, jak se chovat; věk; pohlaví; vzdělání; příjem; žije s partnerem; má či nemá děti 

b1, b2, b3...bn – regresní koeficienty  

bo – konstantní člen 

E – náhodná složka 

 

Jelikož subjektivní dostatek informací a zájem o informace s velkou pravděpodobností 

budou korelovány, je vhodné ověřit tuto korelaci. 

Korelace mezi proměnnými podle Spearmanova korelačního koeficientu: 

 

 Informovanost, jak se 

chovat k žp 

Zájem o informace, jak se chovat 

k životnímu prostředí 

Correlation 

Coefficient 

,385* 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1011 
Tabulka 5 Korelační analýza 

* korelace je významná na hladině významnosti 0,01 (2-tailed)  

 
Mezi proměnnou Zájem o informace, jak se chovat a Informovaností, jak se chovat 

k životnímu prostředí byla nalezena hodnota 0,385, tedy statisticky významná korelace.  

Jelikož tyto proměnné jsou významně korelovány, spočítám regresi dvakrát. Napřed 

spočítám regresi s bez proměnné zájem o informace, jak se chovat k životnímu prostředí, pak 

spočítám regresi i s touto proměnnou a porovnám výsledky. 

 

  



39 
 

3.6 VÝSLEDKY ANALÝZY 

3.6.1 Lidé třídí nebezpečný odpad 

Čím více mají lidé subjektivní dostatek informací, jak se ekologicky chovat, tím častěji třídí 

nebezpečný odpad. 

Čím více se lidé zajímají o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, tím 

častěji tím častěji třídí nebezpečný odpad. 

 

 Před přidáním proměnné Zájem Po přidání proměnné Zájem 

 Estimate Std. 

Error 

Sig. Estimate Std. 

Error 

Sig. 

Domácnost:    

Třídí nebezpečný odpad – vždy ,255 ,428 ,553 1,821 ,725 ,012 

Třídí nebezpečný odpad – často 1,926 ,434 ,000 3,640 ,732 ,000 

Třídí nebezpečný odpad – 

výjimečně 

3,591 ,459 ,000 5,433 ,751 ,000 

Počet nezaopatřených dětí ,042 ,043 ,320 ,048 ,044 ,279 

Věk -,004 ,004 ,329 -,005 ,004 ,211 

Pohlaví – muž ,292* ,127 ,022 ,219 ,131 ,093 

Žije s partnerem – ANO ,165 ,143 ,248 ,289* ,147 ,050 

Vzdělání:  

(Neúplné) základní ,721* ,228 ,002 ,613* ,235 ,009 

Střední bez maturity a vyučení ,392* ,195 ,045 ,347 ,201 ,085 

Střední s maturitou ,063 ,201 ,756 ,009 ,207 ,965 

Informovanost, jak se chovat:  

Rozhodně dostatek -1,424* ,393 ,000 -,353 ,423 ,403 

Spíše dostatek -,547 ,324 ,091 -,019 ,345 ,957 

Spíše nedostatek ,264 ,328 ,421 ,620 ,346 ,074 

Rozhodně nedostatek -,119 ,429 ,782 -,339 ,458 ,460 

Zájem o informace, jak se chovat:  

Rozhodně se zajímá    -,176 ,644 ,784 

Spíše se zajímá    1,095 ,610 ,073 

Spíše se nezajímá    1,760* ,615 ,004 

Rozhodně se nezajímá    3,269* ,671 ,000 

Tabulka 6 Výsledky ordinální regrese 

Model Fitting Information Sig. ,000 ,000 

Pseudo R2, Cox and Snell ,087 ,186 

Pseudo R2, Nagelkerke ,098 ,210 

Pseudo R2, McFadden ,042 ,095 

Tabulka 7 Koeficient determinace 
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*statisticky významné na hladině významnosti 5 %  

Referenční proměnné: Informovanost, jak se chovat k žp = NEVÍ; Zájem o informace, jak se 

chovat k žp – NEVÍ; Žije s partnerem = NE; pohlaví = žena; a pro vzdělání: VOŠ, Bakalářské 

a VŠ 

U první otázky je P hodnota menší než 0,05 u odpovědí pohlaví, vzdělání základní a 

střední bez maturity a informovanosti, jak se chovat, kdy má respondent dostatek informací.  

Byl nalezen statisticky významný vztah mezi informovaností, pohlavím, vzděláním a 

ekologickým chováním. Muži ve srovnání s ženami méně třídí nebezpečný odpad, 

 Ve srovnání s vysokoškolským vzděláním, lidé se základním a středním vzděláním bez 

maturity nebo s vyučením také třídí méně nebezpečný odpad. U základního vzdělání je 

koeficient téměř dvakrát vyšší, než u vzdělání středního což naznačuje, že lidé se základním 

vzděláním třídí méně než lidé se středním vzděláním. U informovanosti byl nalezen 

statisticky významný vztah u odpovědi, kdy respondenti uvedli, že mají dostatek informací. 

Respondenti, kteří uvedli, že mají dostatek informací zároveň více třídí nebezpečný odpad.  

 

Po přidání proměnné Zájem o informace se ovšem výsledky první regrese stávají 

statisticky nevýznamnými. Jelikož tyto proměnné jsou významně korelovány, viz předchozí 

kapitola, tuto skutečnost lze interpretovat tak, že pro ekologické chování je primární zájem o 

informace o životním prostředí. V současné době internetu ten, kdo má zájem o informace o 

životním prostředí, si takovéto informace najde. Samotná informovanost je druhotná a odvíjí 

se od zájmu.  

 

Statisticky významný je naopak vztah mezi zájmem o informace a chováním. Lidé, kteří 

uvádí, že spíše nezajímají a rozhodně se nezajímají o informace třídí méně. Statisticky 

významný vztah je nalezen také u odpovědi na otázku soužití s partnerem, kdy lidé, kteří žijí 

v páru oproti těm, kteří nežijí v páru, také méně třídí. Vzdělání zůstává statisticky 

významným v případě základního vzdělání.  

 

3.6.2 Lidé třídí běžný odpad 

Čím více mají lidé subjektivní dostatek informací, jak se ekologicky chovat, tím častěji třídí 

běžný odpad. 

Čím více se lidé zajímají o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, tím 

častěji tím častěji třídí běžný odpad. 
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 Před přidáním proměnné Zájem Po přidání proměnné Zájem 

 Estimate Std. 

Error 

Sig. Estimate Std. 

Error 

Sig. 

Domácnost:    

Třídí běžný odpad – vždy ,388 ,406 ,339 ,645 ,601 ,283 

Třídí běžný odpad – často 2,154 ,412 ,000 2,596 ,608 ,000 

Třídí běžný odpad – výjimečně 3,630 ,435 ,000 4,207 ,627 ,000 

Počet nezaopatřených dětí ,058 ,042 ,164 ,064 ,043 ,133 

Věk -,003 ,004 ,370 -,004 ,004 ,364 

Pohlaví – muž ,313* ,124 ,011 ,259* ,127 ,041 

Žije s partnerem – ANO ,113 ,138 ,411 ,235 ,143 ,099 

Vzdělání:  

(Neúplné) základní ,696* ,222 ,002 ,595* ,229 ,009 

Střední bez maturity a vyučení ,551* ,190 ,004 ,501* ,196 ,011 

Střední s maturitou ,195 ,196 ,321 ,181 ,203 ,371 

Informovanost, jak se chovat:  

Rozhodně dostatek -,815* ,352 ,021 ,225 ,381 ,555 

Spíše dostatek -,530 ,299 ,076 ,107 ,316 ,736 

Spíše nedostatek -,038 ,304 ,901 ,334 ,318 ,294 

Rozhodně nedostatek ,182 ,401 ,649 -,087 ,422 ,836 

Zájem o informace, jak se chovat:  

Rozhodně se zajímá    -1,346* ,510 ,008 

Spíše se zajímá    -,512 ,476 ,282 

Spíše se nezajímá    ,465 ,482 ,334 

Rozhodně se nezajímá    2,027* ,544 ,000 

Tabulka 8 Výsledky ordinální regrese 

Model Fitting Information Sig. ,000 ,000 

Pseudo R2, Cox and Snell ,087 ,186 

Pseudo R2, Nagelkerke ,098 ,210 

Pseudo R2, McFadden ,042 ,095 

Tabulka 9 Koeficient determinace 

*statisticky významné na hladině významnosti 5 %  

Referenční proměnné: Informovanost, jak se chovat k žp = NEVÍ; Zájem o informace, jak se 

chovat k žp – NEVÍ; Žije s partnerem = NE; pohlaví = žena; a pro vzdělání: VOŠ, Bakalářské 

a VŠ 

V případě druhé otázky je P hodnota před přidáním proměnné zájem menší než 0,05 u 

pohlaví, základního vzdělání a středního vzdělání bez maturity a u informovanosti, kde 

respondenti odpověděli, že mají dostatek informací. Muži méně často třídí běžný odpad než 
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ženy. Lidé se základním vzděláním, středním vzděláním bez maturity a vyučením oproti 

lidem s vysokoškolským titulem třídí také odpad méně často. Lidé, kteří uvedli, že mají 

dostatek informací o chování k životnímu prostředí také častěji třídí běžný odpad ve srovnání 

s lidmi, kteří uvedli že neví, zda mají dostatek informací.  

Po přidání proměnné Zájem o informace se statistická významnost u pohlaví a vzdělání 

nezměnila, pouze se změnila hodnota koeficientu. Naopak u informovanosti o tom, jak se 

chovat, se hodnota změnila natolik, že již není statisticky významná.  Statisticky významný je 

naopak vztah mezi chováním respondentů a jejich zájmem. Hodnota P je menší než 0,05 u 

odpovědí rozhodně se zajímá a rozhodně se nezajímá. Lidé, kteří se podle jejich názoru 

rozhodně zajímají o životní prostředí ve srovnání s lidmi, kteří uvádí, že neví, častěji třídí 

běžný odpad. U odpovědi, kdy respondenti uvedli, že se rozhodně nezajímají v porovnání 

těmi, kteří odpověděli, že neví, třídí běžný odpad méně často.   

3.6.3 Nakupování biopotravin 

Čím více mají lidé subjektivní dostatek informací, jak se ekologicky chovat, tím častěji 

nakupují biopotraviny.  

Čím více se lidé zajímají o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, tím 

častěji tím častěji nakupují biopotraviny.  

 Před přidáním proměnné Zájem Po přidání proměnné Zájem 

 Estimate Std. 

Error 

Sig. Estimate Std. 

Error 

Sig. 

Domácnost:    

Nakupuje biopotraviny – vždy -2,983 ,458 ,000 -3,045 ,684 ,000 

Nakupuje biopotraviny – často -,948 ,426 ,026 -,941 ,663 ,156 

Nakupuje biopotraviny – výjimečně 1,380 ,429 ,001 1,534 ,665 ,021 

Počet nezaopatřených dětí ,038 ,041 ,356 ,051 ,042 ,224 

Věk ,014* ,004 ,000 ,014* ,004 ,000 

Pohlaví – muž ,301* ,124 ,015 ,212 ,126 ,093 

Žije s partnerem – ANO -,140 ,138 ,312 -,073 ,141 ,603 

Vzdělání:  

(Neúplné) základní ,975* ,221 ,000 ,837* ,226 ,000 

Střední bez maturity a vyučení ,755* ,184 ,000 ,663* ,187 ,000 

Střední s maturitou ,490* ,187 ,009 ,490* ,189 ,010 

Informovanost, jak se chovat:  

Rozhodně dostatek -1,035* ,375 ,006 -,124 ,399 ,757 

Spíše dostatek -,893* ,333 ,007 -,425 ,349 ,223 

Spíše nedostatek -,625 ,339 ,065 -,354 ,352 ,315 
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Rozhodně nedostatek ,444 ,455 ,329 ,295 ,474 ,533 

Zájem o informace, jak se chovat:  

Rozhodně se zajímá    -1,398* ,555 ,012 

Spíše se zajímá    -,394 ,534 ,461 

Spíše se nezajímá    ,287 ,542 ,596 

Rozhodně se nezajímá    1,194 ,626 ,057 

Tabulka 10 Výsledky ordinální regrese 

Model Fitting Information Sig. ,000 ,000 

Pseudo R2, Cox and Snell ,079 ,150 

Pseudo R2, Nagelkerke ,089 ,168 

Pseudo R2, McFadden ,037 ,073 

Tabulka 11 Koeficient determinace 

*statisticky významné na hladině významnosti 5 %  

Referenční proměnné: Informovanost, jak se chovat k žp = NEVÍ; Zájem o informace, jak se 

chovat k žp – NEVÍ; Žije s partnerem = NE; pohlaví = žena; a pro vzdělání: VOŠ, Bakalářské 

a VŠ 

U třetí otázky je P hodnota menší než 0,05 u odpovědí věk, pohlaví, základní vzdělání, 

střední vzdělání bez maturity i s maturitou a u odpovědi, kdy respondenti uvedli, že mají 

dostatek informací. Byl nalezen statisticky významný vztah mezi věkem a nakupováním 

biopotravin. Také muži oproti ženám méně často nakupují biopotraviny. Co se týče 

informovanosti, tak statisticky významný vztah je u odpovědí rozhodně dostatek a spíše 

dostatek informací, což naznačuje, že respondenti, kteří mají dostatek a spíše dostatek 

informací častěji nakupují biopotraviny oproti respondentům kteří uvádějí, že neví. 

Po přidání proměnné Zájem, se statistická významnost u věku a vzdělání nezměnila. 

Pohlaví ovšem už není statisticky významné, stejně tak informovanost. P hodnota u odpovědi 

rozhodně se zajímá o informace je menší než 0,05 a je tedy statisticky významná. 

Respondenti, kteří tvrdí, že se rozhodně zajímají o životní prostředí častěji nakupují 

biopotraviny ve srovnání s respondenty, kteří uvádí, že neví.  
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3.6.4 Nakupování výrobků, šetrných k životnímu prostředí 

Čím více mají lidé subjektivní dostatek informací, jak se ekologicky chovat, tím častěji 

nakupují výrobky šetrné k životnímu prostředí. 

Čím více se lidé zajímají o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, tím 

častěji tím častěji nakupují výrobky šetrné k životnímu prostředí. 

 Před přidáním proměnné Zájem Po přidání proměnné Zájem 

 Estimate Std. 

Error 

Sig. Estimate Std. 

Error 

Sig. 

Domácnost:    

Nakupuje výrobky šetrné k žp – 

vždy 

-2,976 ,463 ,000 -2,787 ,680 ,000 

Nakupuje výrobky šetrné k žp – 

často  

-,879 ,449 ,050 -,487 ,669 ,467 

Nakupuje výrobky šetrné žp – 

výjimečně 

,745 ,449 ,097 1,344 ,671 ,045 

Počet nezaopatřených dětí ,095* ,041 ,020 ,117* ,042 ,005 

Věk ,000 ,004 ,911 -,001 ,004 ,881 

Pohlaví – muž ,272* ,125 ,030 ,156 ,128 ,225 

Žije s partnerem – ANO -,034 ,137 ,807 ,086 ,141 ,544 

Vzdělání:  

(Neúplné) základní 1,175* ,228 ,000 ,928* ,234 ,000 

Střední bez maturity a vyučení ,679* ,183 ,000 ,558* ,187 ,003 

Střední s maturitou ,326 ,186 ,079 ,278 ,189 ,142 

Informovanost, jak se chovat:  

Rozhodně dostatek -1,688* ,402 ,000 -,596 ,427 ,163 

Spíše dostatek -1,261* ,361 ,000 -,850* ,378 ,025 

Spíše nedostatek -,900* ,368 ,014 -,743 ,384 ,053 

Rozhodně nedostatek -,066 ,472 ,890 -,329 ,494 ,506 

Zájem o informace, jak se chovat:  

Rozhodně se zajímá    -1,416* ,552 ,010 

Spíše se zajímá    ,044 ,529 ,933 

Spíše se nezajímá    1,194* ,539 ,027 

Rozhodně se nezajímá    1,437* ,609 ,018 

Tabulka 12 Výsledky ordinální regrese 

Model Fitting Information Sig. ,000 ,000 

Pseudo R2, Cox and Snell ,097 ,228 

Pseudo R2, Nagelkerke ,106 ,248 

Pseudo R2, McFadden ,041 ,103 

Tabulka 13 Koeficient determinace 

*statisticky významné na hladině významnosti 5 %  
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Referenční proměnné: Informovanost, jak se chovat k žp = NEVÍ; Zájem o informace, jak se 

chovat k žp – NEVÍ; Žije s partnerem = NE; pohlaví = žena; a pro vzdělání: VOŠ, Bakalářské 

a VŠ 

U čtvrté otázky je P hodnota menší než 0,05 u odpovědí počet nezaopatřených dětí, 

pohlaví, základní vzdělání, střední vzdělání bez maturity nebo vyučení a u odpovědí, kdy 

respondenti uvedli, že mají dostatek a spíše dostatek informací, ale také kdy uvedli že mají 

spíše nedostatek informací. Byl nalezen statisticky významný vztah mezi pohlavím a 

nakupováním šetrných výrobků, přičemž muži oproti ženám nakupují tyto výrobky méně. 

Respondenti, kteří mají základní nebo střední vzdělání bez maturity oproti respondentům 

s vysokoškolským vzděláním také méně nakupují biopotraviny. U respondentů, kteří uvedli že 

mají dostatek a nedostatek informací byl nalezen statisticky významný vztah mezi mírou 

informovanosti a ekologickým chováním. Záporný koeficient udává, že lidé, kteří jsou 

informovanější častěji nakupují výrobky šetrné k životnímu prostředí oproti lidem, kteří 

uvedli, že neví.  

Po přidání proměnné zájem, se statistická významnost nezměnila u základního a 

středoškolského vzdělání bez maturity a posílila v případě počtu nezaopatřených dětí. 

Hodnota P je také menší než 0,05 u odpovědí respondentů, že se rozhodně zajímají, spíše 

nezajímají a rozhodně nezajímají o informace o životním prostředí. Oproti lidem, kteří uvedli, 

že neví, nakupují méně často výrobky šetrné k životnímu prostředí ti, kteří se o informace 

nezajímají. Respondenti, kteří uvedli že se rozhodně zajímají o informace, jak se chovat, také 

častěji nakupují tyto výrobky, oproti lidem, kteří uvádí, že neví. 
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3.6.5 Omezování jízd autem 

Čím více mají lidé subjektivní dostatek informací, jak se ekologicky chovat, tím častěji 

omezují jízdy autem kvůli životnímu prostředí. 

Čím více se lidé zajímají o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, tím 

častěji omezují jízdy autem kvůli životnímu prostředí. 

 

 Před přidáním proměnné Zájem Po přidání proměnné Zájem 

 Estimate Std. 

Error 

Sig. Estimate Std. 

Error 

Sig. 

Domácnost:    

Omezuje jízdy autem kvůli žp – 

vždy 

-3,166 ,482 ,000 -2,116 ,741 ,004 

Omezuje jízdy autem kvůli žp – 

často 

-1,491 ,465 ,001 -,357 ,732 ,625 

Omezuje jízdy autem kvůli žp – 

výjimečně 

,212 ,463 ,647 1,499 ,734 ,041 

Počet nezaopatřených dětí ,017 ,042 ,688 ,025 ,043 ,568 

Věk -,010* ,004 ,023 -,010* ,004 ,024 

Pohlaví – muž ,246* ,130 ,059 ,091 ,133 ,495 

Žije s partnerem – ANO ,298* ,150 ,048 ,426* ,154 ,006 

Vzdělání:  

(Neúplné) základní ,604* ,237 ,011 ,515* ,243 ,034 

Střední bez maturity a vyučení ,421* ,186 ,023 ,324 ,189 ,086 

Střední s maturitou ,228 ,188 ,226 ,212 ,191 ,267 

Informovanost, jak se chovat:  

Rozhodně dostatek -1,103* ,416 ,008 -,106 ,441 ,811 

Spíše dostatek -,631 ,375 ,092 -,224 ,392 ,568 

Spíše nedostatek -,502 ,381 ,188 -,325 ,395 ,410 

Rozhodně nedostatek -,168 ,514 ,744 -,225 ,539 ,676 

Zájem o informace, jak se chovat:  

Rozhodně se zajímá    -,360 ,612 ,556 

Spíše se zajímá    ,843 ,596 ,157 

Spíše se nezajímá    1,690* ,605 ,005 

Rozhodně se nezajímá    2,030* ,679 ,003 

Tabulka 14 Výsledky ordinální regrese 

Model Fitting Information Sig. ,000 ,000 

Pseudo R2, Cox and Snell ,034 ,135 

Pseudo R2, Nagelkerke ,038 ,148 

Pseudo R2, McFadden ,014 ,059 

Tabulka 15 Koeficient determinace 
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*statisticky významné na hladině významnosti 5 % 

Referenční proměnné: Informovanost, jak se chovat k žp = NEVÍ; Zájem o informace, jak se 

chovat k žp – NEVÍ; Žije s partnerem = NE; pohlaví = žena; a pro vzdělání: VOŠ, Bakalářské 

a VŠ 

U páté otázky je hodnota P menší než 0,05 u odpovědí věk, pohlaví, soužití s partnerem, 

základní vzdělání, střední vzdělání bez maturity a vyučení, a u odpovědi, kdy respondenti 

uvedli, že mají dostatek informací. U těchto odpovědí byl tedy nalezen statisticky významný 

vztah v souvislosti s frekvencí chování. Muži oproti ženám méně omezují jízdy autem kvůli 

životnímu prostředí. Také respondenti, kteří žijí s partnerem, méně omezují toto chování 

oproti respondentům, kteří s partnerem nebydlí. Co se týče informovanosti, tak statisticky 

významný záporný koeficient je u odpovědi rozhodně dostatek, což naznačuje, že 

respondenti, kteří mají dostatek informací spíše omezují jízdy autem oproti respondentům, 

kteří uvádějí, že neví. 

Po přidání proměnné zájem se statistická významnost téměř nezměnila věku a soužití 

s partnerem, a základního vzdělání. Hodnota P je také menší než 0,05 u odpovědí 

respondentů, že se spíše a rozhodně nezajímají o informace o životním prostředí. 

Respondenti, kteří uvádějí, že se spíše nezajímají a rozhodně nezajímají o informace o tom 

jak se chovat, také méně často omezují jízdy autem kvůli životnímu prostředí než respondenti, 

kteří uvedli, že neví. 

3.6.6  Šetření energií a vodou 

Čím více mají lidé subjektivní dostatek informací, jak se ekologicky chovat, tím častěji šetří 

energií a vodou kvůli životnímu prostředí. 

Čím více se lidé zajímají o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, tím 

častěji šetří energií a vodou kvůli životnímu prostředí. 

 

 Před přidáním proměnné Zájem Po přidání proměnné Zájem 

 Estimate Std. 

Error 

Sig. Estimate Std. 

Error 

Sig. 

Domácnost:    

Šetří energií a vodou kvůli žp – vždy -1,899 ,403 ,000 -,840 ,625 ,179 

Šetří energií a vodou kvůli žp – 

často 

,069 ,398 ,863 1,364 ,626 ,029 

Šetří energií a vodou kvůli žp – 

výjimečně 

1,442 ,402 ,000 2,915 ,631 ,000 
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Počet nezaopatřených dětí ,034 ,039 ,383 ,037 ,040 ,357 

Věk -,016* ,004 ,000 -,018* ,004 ,000 

Pohlaví – muž ,215 ,118 ,069 ,090 ,121 ,454 

Žije s partnerem – ANO ,198 ,132 ,134 ,321* ,135 ,018 

Vzdělání:  

(Neúplné) základní ,663* ,210 ,002 ,563* ,215 ,009 

Střední bez maturity a vyučení ,444* ,177 ,012 ,366* ,180 ,042 

Střední s maturitou ,331 ,181 ,067 ,325 ,184 ,077 

Informovanost, jak se chovat:  

Rozhodně dostatek -,852* ,349 ,015 ,532 ,373 ,154 

Spíše dostatek -,423 ,306 ,167 ,291 ,322 ,366 

Spíše nedostatek -,116 ,312 ,710 ,319 ,325 ,326 

Rozhodně nedostatek -,135 ,406 ,740 -,331 ,422 ,433 

Zájem o informace, jak se chovat:  

Rozhodně se zajímá    -,725 ,535 ,175 

Spíše se zajímá    ,598 ,514 ,245 

Spíše se nezajímá    1,672* ,522 ,001 

Rozhodně se nezajímá    2,939* ,589 ,000 

Tabulka 16 Výsledky ordinální regrese 

Model Fitting Information Sig. ,000 ,000 

Pseudo R2, Cox and Snell ,051 ,200 

Pseudo R2, Nagelkerke ,055 ,216 

Pseudo R2, McFadden ,020 ,085 

Tabulka 17 Koeficient determinace 

*statisticky významné na hladině významnosti 5 %. Referenční proměnné: Informovanost, jak 

se chovat k žp = NEVÍ; Zájem o informace, jak se chovat k žp – NEVÍ; Žije s partnerem = 

NE; pohlaví = žena; a pro vzdělání: VOŠ, Bakalářské a VŠ 

U šesté otázky je hodnota P menší než 0,05 u věku, základního vzdělání, středního 

vzdělání bez maturity a vyučení, a u odpovědi, kdy respondenti uvedli, že mají dostatek 

informací. Statisticky významný vztah byl nalezen v souvislosti věku a šetření vodou a 

energiemi. Oproti respondentům, kteří mají vysokoškolské vzdělání, šetří respondenti se 

základním a středoškolským vzděláním energiemi méně často. Míra informovanosti zde také 

hraje roli, respondenti, kteří uvedli, že mají rozhodně dostatek informací šetří energiemi 

častěji ve srovnání s lidmi, kteří uvádí že neví.  

Po přidání proměnné zájem se statická významnost u věku a vzdělání nezměnila, ovšem 

objevila se statistická souvislost při soužití s partnerem. Hodnota P u informovanosti se 

změnila natolik, že již není statisticky významná. Naopak je hodnota P menší než 0,05 u 
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odpovědí zájem o informace – spíše se nezajímá a rozhodně se nezajímá. Záporný koeficient 

udává, že respondenti, kteří nemají zájem také spíše netřídí odpad oproti respondentům, kteří 

uvedli, že neví.  

 

3.6.7 Nakupování regionálních potravin 

Čím více mají lidé subjektivní dostatek informací, jak se ekologicky chovat, tím častěji 

nakupují regionální potraviny. 

Čím více se lidé zajímají o informace o tom, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, tím 

častěji nakupují regionální potraviny. 

 Před přidáním proměnné Zájem Po přidání proměnné Zájem 

 Estimate Std. 

Error 

Sig. Estimate Std. 

Error 

Sig. 

Domácnost:    

Nakupuje regionální potraviny – 

vždy 

-1,611 ,457 ,000 -1,772 ,661 ,007 

Nakupuje regionální potraviny – 

často 

1,107 ,454 ,015 1,079 ,659 ,101 

Nakupuje regionální potraviny – 

výjimečně 

3,098 ,465 ,000 3,197 ,667 ,000 

Počet nezaopatřených dětí ,045 ,041 ,272 ,050 ,042 ,235 

Věk -,006 ,004 ,109 -,007 ,004 ,066 

Pohlaví – muž ,223 ,125 ,074 ,132 ,126 ,296 

Žije s partnerem – ANO -,239 ,138 ,083 -,200 ,140 ,154 

Vzdělání:  

(Neúplné) základní ,777* ,224 ,001 ,642* ,228 ,005 

Střední bez maturity a vyučení ,696* ,187 ,000 ,617* ,189 ,001 

Střední s maturitou ,431* ,191 ,024 ,384* ,192 ,046 

Informovanost, jak se chovat:  

Rozhodně dostatek -,223 ,404 ,580 ,561 ,422 ,184 

Spíše dostatek ,339 ,363 ,351 ,788* ,373 ,035 

Spíše nedostatek ,577 ,370 ,118 ,795* ,376 ,035 

Rozhodně nedostatek ,837 ,460 ,069 ,568 ,472 ,229 

Zájem o informace, jak se chovat:  

Rozhodně se zajímá    -1,210* ,543 ,026 

Spíše se zajímá    -,439 ,519 ,398 

Spíše se nezajímá    ,402 ,525 ,444 

Rozhodně se nezajímá    1,144 ,590 ,052 

Tabulka 18 Výsledky ordinální regrese 
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Model Fitting Information Sig. ,000 ,000 

Pseudo R2, Cox and Snell ,054 ,125 

Pseudo R2, Nagelkerke ,060 ,139 

Pseudo R2, McFadden ,024 ,058 

Tabulka 19 Koeficient determinace 

*statisticky významné na hladině významnosti 5 %. Referenční proměnné: Informovanost, jak 

se chovat k žp = NEVÍ; Zájem o informace, jak se chovat k žp – NEVÍ; Žije s partnerem = 

NE; pohlaví = žena; a pro vzdělání: VOŠ, Bakalářské a VŠ 

 

U poslední otázky je P hodnota menší než 0,05 pouze u vzdělání, a to jak u základního, 

tak u středního bez maturity i s maturitou. Byl nalezen statisticky významný vztah mezi 

vzděláním a nakupováním regionálních potravin. Respondenti, kteří mají základní a 

středoškolské vzdělání spíše méně často nakupují regionální potraviny oproti respondentům 

s vysokoškolským vzděláním.  

 

Po přidání proměnné zájem se statistická významnost u vzdělání nezměnila, ale objevila 

se s hodnotou P menší než 0,05 u odpovědí spíše dostatek informací a spíše nedostatek 

informací a u odpovědi rozhodně se zajímá v případě zájmu. Respondenti, kteří uvádí že mají 

spíše dostatek a spíše nedostatek informací, nenakupují více často tyto druhy potravin oproti 

respondentům, kteří uvedli že neví. Záporný koeficient u odpovědi zájmu naopak značí, že 

oproti respondentům, uvádějícím, že neví, nakupují respondenti, projevující dostatek zájmu 

častěji regionální potraviny. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Výzkum zodpovídá výzkumné otázky pouze částečně a jeho výsledky se nemusí jevit 

úplně jednoznačné. Byl sice nalezen vztah mezi mírou informovanosti a ekologickým 

chováním, ale informovanost je silně korelována se zájmem, což výsledky zkresluje. 

Pokud bychom ovšem chtěli interpretovat výsledky první části analýzy bez přihlédnutí 

k výsledkům po přidání zájmu, tak bychom našli statisticky významný vztah u informovanosti 

v případech, kde respondenti uvedli, že se cítí subjektivně rozhodně informováni. Tito 

respondenti se také častěji chovají ekologicky v šesti případech tohoto chování, uvedeného 

níže v tabulce. K tomu navíc byla zjištěna statistická významnost u proměnných spíše 

dostatek informací v souvislosti s nákupem biopotravin a šetrných výrobků. Naopak žádná 

statistická významnost nebyla prokázána v případě nákupu regionálních potravin. 

 

Statisticky významné proměnné týkající se informovanosti – před přidáním proměnné zájem 

Informovanost, jak se 

chovat: Rozhodně dostatek 

Informovanost, jak se 

chovat: Spíše dostatek 

Informovanost, jak se 

chovat: Spíše nedostatek 

Domácnost: Třídí 

nebezpečný odpad 

  

Domácnost: Třídí běžný 

odpad 

  

Domácnost: Nakupuje 

biopotraviny 

Domácnost: Nakupuje 

biopotraviny 

 

Domácnost: Nakupuje 

výrobky šetrné k žp 

Domácnost: Nakupuje 

výrobky šetrné k žp 

Domácnost: Nakupuje 

výrobky šetrné k žp 

Domácnost: Omezuje jízdy 

autem kvůli žp  

  

Domácnost: Šetří energií a 

vodou kvůli žp 

  

Tabulka 20 Statisticky významné proměnné 

 

Interpretace výsledků po přidání proměnné zájem nám ukazuje, že zájem je statisticky 

významný v souvislosti s ekologickým chováním respondentů u odpovědí rozhodně se 

nezajímá. Výsledky udávají, že respondenti, kteří udávají, že se rozhodně nezajímají o 

informace, jak se chovat, se také v pěti níže uvedených případech chování chovají hůře. 

Podobně je tomu u případů, kdy respondenti odpověděli, že se spíše nezajímají. 

Naopak co se týče třídění běžného odpadu, prokázal se statisticky významný vztah, a 

respondenti, kteří uvádějí, že se rozhodně zajímají, tento odpad také častěji třídí oproti 
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respondentům, kteří uvádějí, že neví. Významnost se také prokázala u biopotravin a 

regionálních potravin. Nejvíce statisticky významných odpovědí v souvislosti s chováním 

nalezneme u odpovědi ohledně nákupu šetrných výrobků. Zde se v případě zájmu prokazuje, 

že respondenti, kteří se rozhodně zajímají, také častěji tyto výrobky nakupují, a respondenti 

kteří se spíše nezajímají a rozhodně nezajímají, tyto výrobky nakupují méně často.  

 

Statisticky významné proměnné týkající se informovanosti – po přidání proměnné zájem 

Zájem o informace, jak se 

chovat: Rozhodně se zajímá 

Zájem o informace, jak se 

chovat: Spíše se nezajímá 

Zájem o informace, jak se 

chovat: Rozhodně se nezajímá 
 

Domácnost: Třídí 

nebezpečný odpad 

Domácnost: Třídí nebezpečný 

odpad 

Domácnost: Třídí běžný 

odpad 

 
Domácnost: Třídí běžný odpad 

Domácnost: Nakupuje 

biopotraviny 

  

Domácnost: Nakupuje 

výrobky šetrné k žp 

Domácnost: Nakupuje 

výrobky šetrné k žp 

Domácnost: Nakupuje 

výrobky šetrné k žp 
 

Domácnost: Omezuje jízdy 

autem kvůli žp  

Domácnost: Omezuje jízdy 

autem kvůli žp  
 

Domácnost: Šetří energií a 

vodou kvůli žp 

Domácnost: Šetří energií a 

vodou kvůli žp 

Domácnost: Nakupuje 

regionální potraviny 

  

Tabulka 21 Statisticky významné proměnné 

 

Kromě výše uvedených výsledků v případě informovanosti a zájmu, nám kontrolní 

proměnné také potvrzují předchozí výzkumy a ukazují, že spolu souvisí vzdělání a ekologické 

chování. Domácnosti respondentů se základním vzděláním nejméně třídí odpad, méně šetří 

energiemi a omezují jízdy autem, a také se méně snaží o trvale udržitelnou spotřebu oproti 

respondentům s vysokoškolským vzděláním. Také u otázek týkajících se spotřebního chování 

respondentů se prokázalo, že vzdělání respondentů ovlivňuje nakupování biopotravin, a to u 

obou případů analýzy, tedy s přidáním i bez přidání zájmu. V souvislosti s nákupem 

biopotravin byla informovanost v prvním případě ve velmi silném vztahu, v druhém případě 

pak byl statisticky významný zájem. V první části práce jsem také uvedla, že nákup 

biopotravin je jedním z nejméně frekventovaných ekologických chování českých domácností. 

Mohli bychom usuzovat, že nákup biopotravin by skutečně mohl souviset s informovaností a 

zájmem spotřebitelů.  
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U otázek třídění odpadu se naskýtá otázka, zda respondenti netřídí, jen díky tlaku okolí, 

nebo dostupností kontejnerů na třídění odpadu, a zda to má vůbec souvislost se zájmem, 

protože se zároveň jedná o nejrozšířenější druh chování. V tomto případě by tedy mohla 

informovanost být dokonce důležitějším faktorem než zájem, protože informace o třídění 

odpadu dostávají lidé už na základní škole, můžeme o tom však jen polemizovat. 

 

4.1 HODNOCENÍ KVALITY VÝZKUMU 

Hlavní nevýhodou kvantitativního výzkumu, který používá pro analýzu data 

sekundárního charakteru, je že nemohu nijak ovlivnit znění otázek, ani kvalitu dotazníkového 

šetření. Nemám také žádný přímý kontakt s respondenty. 

Konkrétní nevýhodou tohoto výzkumu je, že odpovědi respondentů o jejich 

informovanosti jsou čistě subjektivní. Subjektivní dostatek informací nemusí být nutně 

indikátorem informovanosti. Někteří respondenti také mohou vidět subjektivně svoji 

informovanost jako dostatečnou, přičemž například respondenti s vyšším vzděláním a vyšší 

subjektivní informovaností, mohou přesto sami sebe vidět jako nedostatečně informované.  

Výhodou práce se sekundárními daty tohoto typu je, že zahrnují velký reprezentativní 

vzorek celé populace z různých oblastí České republiky. S větším počtem respondentů je 

statistická významnost výsledků větší. Kdybych průzkum prováděla sama, nemohla bych 

oslovit tolik respondentů, ať už kvůli časové nebo finanční náročnosti výzkumu. Data navíc 

sbírají zkušení školitelé v a sběr dat se v pravidelných intervalech opakuje, což zaručuje větší 

kvalitu dat, než kdybych se o podobně rozsáhlý výzkum pokoušela sama.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo analyzovat vztah mezi chováním respondentů a jejich zájmem o 

informace a informovanosti o tom, jak se chovat k životnímu prostředí. V první části mé práce 

jsem představila základní pojmy, které jsou spojeny s chováním lidí ve vztahu k životnímu 

prostředí, a také charakterizovala, které chování je považováno v dnešní době za ekologické. 

Toto ekologické chování podporuje určitým způsobem vláda, která se zasazuje o informování 

obyvatel vydáváním svých politik a zákonů, které mají za cíl nejen vzdělávat veřejnost 

v oblasti životního prostředí, ale také tím přispět k trvale udržitelnému rozvoji. Kapitola 

Předchozí výzkumy environmentálního chování lidí pak přináší přehled základních konceptů 

a výzkumů, které se v druhé polovině dvacátého století začaly snažit o zmapování tohoto 

chování a o určení jeho příčin a motivací. Příklady konkrétních výzkumů pak ukazují, že 

podobný výzkum se může svými výsledky v různých částech světa lišit, nebo naopak podobat 

tím, jak toto chování jednotlivé faktory ovlivňují (jako je například faktor vzdělání, který má 

ve většinou ve výzkumech výsledky podobné). Nakonec kapitola o českých výzkumech 

mapuje ekologické chování Čechů v posledních letech.    

Empirická část se snaží zmapovat, zda spolu souvisí informovanost, zájem o informace a 

ekologické chování. Také ovšem představuje existující omezení, která tento výzkum přináší, 

čímž jsou faktická omezení jednotlivých indikátorů, a také omezení kvality tohoto výzkumu 

z toho důvodu, že se jedná o kvalitativní výzkum založený na sekundárních datech. 

Výsledky výzkumu potvrzují některé předchozí závěry, například o souvislosti míry 

vzdělání s ekologickým chováním. U většiny otázek byla také částečně prokázána hypotéza, 

týkající se míry zájmu o informace, jak se ekologicky chovat a častějším ekologickým 

chováním. Můžeme tedy s určitým omezením tvrdit, že lidé, kteří mají větší subjektivně větší 

zájem o informace o životním prostředí, mají také těchto informací více, nebo jsou o tom 

alespoň přesvědčeni a snaží se tomu více přizpůsobit své chování v souvislosti s životním 

prostředím.  

Kvůli zjevným omezením kvantitativního výzkumu by se mohl další výzkum této 

tématiky zaměřit spíše na osobní rozhovory s účastníky, tedy kvalitativní výzkum, který by 

lépe zodpověděl otázky, týkající se skutečné motivace pro ekologické chování. 
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