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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Martiny Havlíčkové 

Informovanost a ekologické chování 

Případ českých domácností 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

Cílem bakalářské práci 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.“ (p. 7). Práce má teoretickou a empirickou části. Vzhledem k tomu, 

že autorka používá několik pojmů, které se v literatuře občas zaměňuji, v první kapitole 

autorka definuje pojmy a diskutuje ekologičnost určitých způsobů chování. Dále autorka 

uvádí důvody pro ekologická chování z hlediska ekonomického, vládní politiku v tomto 

aspektu, výsledky předchozích výzkumů a důvody proč zájem o životní prostředí může být 

důvodem ke změně chování.  V empirické časti práce autorka testuje souvislost mezi 

subjektivním dostatkem informací a ekologickém chováním s použitím existujících dat.   

 

Pozitiva práce  

 Aktualita tématu 

 Autorka používá cizojazyčnou literaturu 

 Dobra struktura práce 

 Autorka diskutuje omezení indikátorů, a možné jiné interpretace otázek v dotazníku.  

 Autorka si uvědomuje subjektivitu odpovědi a také to, že respondenti ne vždy jednají 

v souladu s odpověďmi  

 Autorka analyzuje vliv přidání proměnné zájmu o informace na výsledky  regresní 

analýzy 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 Vzorečky nejsou číslovány 

 Práci by prospěla širší diskuse do jaké míry chování které považujeme za ekologické 

opravdu ekologické je.  
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 Práci by prospěla vetší diskuse ohledně ekologického chování a trvale udržitelného 

rozvoje a environmentálního chování, ačkoliv v definicích pojmů tyto kategorie 

autorka má.  

 Vzhledem k tomu, že autorka se odkazuje na publikace v textu ve formátu jméno 

autora, rok, není nutné číslovat odkazy v seznamu literatury.   

 

Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 2.  

 

V Praze dne 16.5.2017      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  

 


