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Předložena bakalářská práce se zabývá vztah mezi informovaností a chováním v oblasti 

environmentálních otázek. Na základě sekundární analýzy dat CVVM analyzuje, jaké faktory ovlivňují 

aktivitu či neaktivitu v této oblasti. Výsledky ukazují zejména na problematičnost vztahu mezi 

subjektivně deklarovanou informovaností a zájmem o ekologickou problematiku. Především zájem se 

ukazuje jako významný prediktor pro-environmentálního chování.  

 

Bakalářská práce vymezuje relevantní téma, využívá příhodná data a adekvátní metody. V práci je také 

zřetelně přítomné úsilí, které muselo být tématu i analýze věnováno. Kromě případných vedlejších 

nedostatků ale práci postihují zejména následující tří zásadní… 

1) Východiska práce jsou neefektivní v tom smyslu, že jejich podstatná část je věnována výkladu témat, 

která se týkají obecných otázek spojených s životním prostředím, ekologií, environmentální politikou 

atp. Většina z těchto témat je přitom v zásadě irelevantní pro samotné úzké zaměření práce a zároveň 

také přináší výklad, který je povrchní, často nepřesný a problematický. Řada pojmů definovaných na 

počátku teoretické části slovníkovým způsobem (což samo o sobě považuji za velmi nevhodné) je pro 

samotnou výzkumnou otázku nepodstatná. Naopak zde chybí systematické teoretické zakotvení 

faktorů, které jsou následně používány pro vysvětlení pro-environmentálního jednání (jako např. věk, 

počet dětí, rodinný stav apod.). Fragmentované zmínky z různých studií neposkytují robustní rámec 

pro analýzu a následnou interpretaci (viz např. naprosté ignorování odlišných kulturních a 

společenských kontextů jednotlivých studií). Problematika vztahu mezi postoji (či informovaností) a 

jednáním je zrovna v environmentální oblasti z pochopitelných důvodů velice důkladně studovaná a 

promýšlená. Relevantní literatura by zde mohla být daleko užitečnější než texty zaměřené na obecnou 

environmentální tématiku.  

2) Nedostatečné promyšlení konceptuálního rámce pak vede k otazníkům nad relevancí navržených 

hypotéz. V prvé řadě je otázka, zda lze obhájit chápání zájmu o informace v oblasti ekologie jako 

determinantu ekologického chování. Myslím, že daleko bezprostřednější interpretace by vztah mezi 

těmito proměnnými chápala spíše jako odkaz ke společné (latentní) proměnné, jako je hodnotová či 

normativní orientace.  

(pozn.: „subjektivní zájem“ se zdá jako nesmyslné označení. Představit si jiný než subjektivní zájem lze 

pouze velmi obtížně. Naopak označení „subjektivní normy“ se zdá jako nesmyslné, alespoň v kontextu 

obvyklého chápání tohoto klasického sociologického termínu) 

3) Přesto (nebo možná právě proto), že autorka zvolila pro svou analýzu metodu, která překračuje 

běžné znalosti na bakalářském stupni, je výsledná podoba analýzy spíše neuspokojivá. Kromě drobných 

detailů (v regresních analýzách není uveden počet případů) a poněkud nestandardního použití 

odpovědi „nevím“ jako referenční kategorie (obzvláště vzhledem k malému zastoupení této kategorie) 

se jedná zejména o nedostatečnou interpretaci výsledků. Komentáře k výstupům se soustředí 



výhradně ke konstatování statistické ne/významnosti jednotlivých koeficientů, nikde není patrná ani 

minimální snaha o věcný výklad, co dané hodnoty koeficientů znamenají. To je samozřejmě u ordinální 

logistické regrese poněkud obtížnější než u jednodušších statistických metod, to ale nelze brát jako 

omluvu. Výstupy tak nejsou z věcného hlediska komentovány ani srovnávány. Obzvláště zavádějící je 

to pak u shrnujících tabulek 20 a 21, které v kontextu daných proměnných nedávají smysl. 

Odkazový aparát není z formálního hlediska veden zcela v pořádku. Úprava seznamu literatury je 

značně nejednotná, často chybí povinné údaje.   

 

Předložený text zřetelně prokazuje úsilí vynaložené autorkou na jeho zpracování. Z celkového 

hlediska ale práce trpí nedostatečně zpracovaným zakotvením výzkumného záměru a zároveň 

nepřesvědčivými analytickými postupy. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, ale vzhledem 

k výše zmíněným problémům navrhuji hodnocení dobře  

 

V Praze dne 28. 5. 2017 Ondřej Špaček, Ph.D. 


