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Úvod 

 

Predmetom  predloţenej  bakalárskej  práce  je  vzťah  medzi  ľudskými  hodnotami  

a pro-environmentálnym správaním. Analýzou odborných publikácii má práca za cieľ podať 

integratívny prehľad  výsledkov štúdii o vzťahu hodnotových zmien a pro-environmentálneho 

správania. 

Tejto  problematike  som  sa  nikdy  vedome  nerozhodla  venovať  svoju  pozornosť.  

Odkedy si len pamätám, vţdy ma trápili problémy našej planéty. Či uţ vo forme chudoby,  

hladu, gendrových nerovností, či vo forme environmentálnej  krízy,  ktorá  „visí“  nad   našou  

planétou celý môj ţivot. Ja, ako príslušníčka „generácie Y“ som uţ v detstve bola poučovaná  

o negatívnych dopadoch poškodzovania planetárneho ekosystému na ľudstvo,  a  o  správnych  

krokoch  pre  ochranu  prírody. Správanie šetrné k ţivotnému prostrediu je pre mňa  

„prirodzené“. Preto bolo pre mňa vţdy záhadou správanie opačné.  Je  to  ľudská  hlúposť? 

Nevzdelanosť? Ako som postupne zistila, aj inteligentní a vzdelaní ľudia sú často  

ambivalentní  k  ochrane  ţivotného  prostredia.  Čo  týchto  ľudí  zdanlivo  spájalo  viac,  bol  

ich  nezáujem  o  problémy,  ktoré  sa ich v ich očiach priamo netýkajú.   

  Pôvodne som sa rozhodla venovať konceptu trvalo udrţateľného rozvoja, pretoţe ten 

sa snaţí adresovať komplexitu súčasnej globálnej krízy, ktorej súčasťou je environmentálna 

kríza. Trvalo udrţateľný rozvoj je ale širokým konceptom, preto bolo nutné aplikovať vhodnú 

metódu, ktorá by pomohla zredukovať danú tému a identifikovať náleţité výskumné otázky. 

Zvolenej metóde - metóde Zakotvenej teórie prispôsobenej prehľadovým štúdiám - sa 

venujem v prvej kapitole. Jej pomocou som systematicky vyhľadávala a analyzovala 

publikované štúdie. Postupne som tému zredukovala na tému pro-environmentálneho 

správania, a identifikovala som dve výskumné otázky: 

VO1: Vedie zvýšenie informovanosti o dopadoch poškodzovania ekosystému k pro-

environmentálnemu správaniu? 

VO2: Je určitý hodnotový systém spojený s pro-environmentálnym správaním? 

 V druhej kapitole som vymedzila najdôleţitejšie pojmy súvisiace s danými 

výskumnými otázkami. V prvej časti vysvetľujem pojmy hodnôt, hodnotového systému 

a súvisiacich konceptov. Keďţe je terminológia týkajúca sa hodnôt veľmi bohatá, zmienené 
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sú iba pojmy kľúčové pre porozumenie textu, no dôraz je kladený na ich 

dôkladné  predostretie  čitateľovi. Druhá časť sa venuje  pojmom environmentálneho a pro-

environmentálneho správania, a faktorom podmieňujúcim toto správanie. 

V nasledujúcej  kapitole je analyzovaný vzťah človeka k prírode. Počínam analýzou 

environmentálneho správania, ako ľudského konania s dopadom na prírodu. Pozornosť 

venujem tieţ ponímaniu prírody človekom a jeho prisudzovaniu hodnoty prírode. Následne je 

analyzovaný hodnotový základ pro-environmentálneho správania. 

Štvrtá kapitola je štrukturovaným podaním konceptu hodnotovej zmeny ako faktoru 

ovplyvňujúceho environmentálne správanie v spoločnosti. Predloţené sú relevantné štúdie 

venujúce sa prepojenosti hodnotového systému a pro-environmentálneho správania, zmenám 

hodnotových systémov, a vplyvu jednotlivých hodnotových systémov na pro-

environmentálne správanie u ľudí. Pozornosť tieţ venujem environmentálnej hodnotovej 

výučbe. 

Ako je pre metódu  Zakotvenej teórie charakteristické, analýzou vnútorných vzťahov sa 

vyvodzuje teória zakotvená v predostretých dátach. Tá je načrtnutá v piatej kapitole, 

a teoretizuje zmenu hodnotového systému ako podmienku pre rast pro-environmentálneho 

správania. Rozoberané sú tieţ deficity danej teórie, a jej moţné implikácie pre budúcnosť. 
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1. Metóda 

 

Jednou z prvých výziev, ktoré som pri tvorbe predloţenej bakalárskej práce musela 

adresovať, je výber správnej metódy. V rámci prehľadu literatúry sa do mojej pozornosti 

dostalo veľké mnoţstvo publikovaných štúdií, ktoré ale nepodávali jednoznačné odpovede, 

a neviedli tak k zúţeniu témy. Rozhodla som sa preto pre prácu venovanú analýze výsledkov 

štúdií, a to pomocou metódy Zakotvenej teórie prispôsobenej prehľadovým štúdiám 

Wolfswinkelom, Furtmuellerom a Wilderomovou (2013). 

Metóda Zakotvenej teórie predpokladá veľké mnoţstvo dát, ktoré je potrebné zredukovať 

pomocou definovaných kritérií (kritériá sa môţu dopĺňať aj postupne). Konečný tematický 

záber ani výskumné otázky nie sú definované na začiatku práce, ale sú odvodené od 

dostupných dát, je pre ne preto charakteristické, ţe sú zodpovedateľné.     

Vyhľadávanie pouţiteľných zdrojov informácií pomocou odborných vyhľadávačov 

informačných zdrojov (Google Scholar, UKAŢ) a obojsmerných citácií (forward / backward 

citations) prebieha cyklicky, pretoţe sa na základe nových dát upravujú kritériá výberu a teda 

aj predošlý výber. Z tohto dôvodu sa metóde Zakotvenej teórie hovorí tieţ metóda 

konštantného porovnávania. Medzi konečné kritériá výberu patrili: 

1. Kľúčové slová – Pro-environmentálne správanie, environmentálne správanie, 

ekologické správanie, environmentalizmus, ochrana prírody, správanie šetrné 

k prírode, správanie šetrné k ţivotnému prostrediu, hodnota, hodnotový systém, 

hodnotová orientácia, pro-environmentálne hodnoty, environmentálne hodnoty, 

ekologické hodnoty – a ich rôzne kombinácie a formy 

2. Časové ohraničenie – 2. polovica 20. storočia aţ súčasnosť - z dôvodu identifikácie 

súčasnej environmentálnej krízy od polovice 20. storočia 

3. Geografické ohraničenie – Euro-atlantická oblasť – z dôvodu relevantnosti pre rozsah 

poškodzovania ekosystému 

4. Jazyk – Slovenčina, čeština, angličtina, francúzština, a preklady do týchto jazykov 

Analýza výberu počína označením relevantných pasáţí, a ich následným otvoreným 

kódovaním. Pri otvorenom kódovaní som identifikovala hlavné koncepty vyskytujúce sa 

v štúdiách. Pri následnom axiálnom kódovaní som v takto identifikovaných dátach vytvárala 

kategórie a podkategórie. Posledným krokom analýzy bola identifikácia vzťahov medzi 

kategóriami a podkategóriami, nazývaná selektívnym kódovaním.       
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Priebeţne s kódovaním prebieha tzv. porovnávacia analýza, počas ktorej som priebeţne 

porovnávala vytvorené koncepty, kategórie a podkategórie, a na základe podobností a 

rozdielov som spájala dielčie kategórie do širších, či naopak vytvárala menšie podkategórie, 

a prehodnocovala vzťahy medzi nimi. Opätovne som sa vracala ku kritériám výberu, ktoré 

som upravovala, aby sa výber buď zúţil alebo rozšíril (pri nedostatočnom mnoţstve dát). 

Výber som opakovala pokiaľ sa vo výsledkoch objavovali nové relevantné kategórie. 

Vzhľadom na to, ţe tieto kategórie sú vzájomne prepojené a kriticky prehodnocované, nie 

všetky pôvodné koncepty či kategórie sa musia objaviť v konečnom výbere. Obrázok č. 1 

predstavuje schému niektorých relevantných kategórií a podkategórií pre túto prácu. 

 

Obrázok č. 1 – Schéma analyzovaných kategórií a podkategórií 
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Pre metódu Zakotvenej teórie je tieţ charakteristické, ţe sa analýzou vzťahov medzi 

kategóriami a podkategóriami spadajúcimi do skúmanej oblasti postupne vyvodzuje teória. 

Takejto teórii zaloţenej na vzťahu medzi uvedenými kategóriami je venovaná posledná 

kapitole tento práce. Podľa Wolfswinkela, Furtmuellera a Wilderomovej (2013) vedie 

skúmanie implicitných vzťahov aj k odhaleniu medzier v poznatkoch. Takýmto spôsobom 

vedie analýza publikovaných štúdií nielen k popisu minulých výskumov, ale k integratívnemu 

vysvetleniu ich výsledkov.  
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2. Vymedzenie základných pojmov 

 

 Ako ukazuje schéma kategórií uvedená v predošlej kapitole, pre analýzu vzťahu zmien 

hodnotového systému jedincov a pro-environmentálneho správania sú centrálne dva pojmy 

(kategórie):  

1. hodnota, hodnotový systém, 

2. pro-environmentálne správanie; 

a ich podkategórie: 

1.1. formovanie hodnotového systému, 

2.1. faktory pro-environmentálneho správania. 

Pre porozumenie predkladaným výsledkom je nutné definovanie týchto pojmov. Pojem 

hodnotový system je kategoricky úzko prepojený s pojmom hodnoty. Preto jeho definícia 

bude vychádzať z definície pojmu hodnota. No namiesto explicitného vysvetlenia 

všeobecnejších pojmov, ktoré vo výslednej schéme vzťahov nemajú veľkú váhu, ako sú 

správanie, jednanie, konanie a činnosť, bude pozornosť venovaná konkrétne definícii pro-

environmentálneho správania. Faktory a teórie vysvetľujúce jednanie a správanie, ako je 

normatívna teória či teória racionálnej voľby preukazujú nízku váhu, no sú taktieţ súčasťou 

definície faktorov pro-environmentálneho správania. 

 

2.1. Hodnota, hodnotový systém 

 

Podstatou  hodnôt (z gréckeho axia - hodnotný, dôstojný; a timé - cena, odmena, pocta) sa 

zaoberá  filozofická  disciplína  axiológia  (alebo timológia). Existujú dva prístupy 

k hodnotám na základe im pripisovanej ontologickej podstaty: 

1. Hodnota je vlastná určitému javu, tzv. „objektívna hodnota“ -  hodnotu javom 

nepripisuje človek, jav je hodnotný sám o sebe, nezávisle od jeho inštrumentálnej 

hodnoty pre človeka.  

 

2. Hodnotu určitému javu pripisuje človek, tzv. „subjektívna hodnota“ - hodnota 

pomenováva také situácie a javy, ktoré sú pre nás dôleţité a chceme ich v ţivote 
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dosiahnuť. Keď ich preţívame, napĺňajú nás pocitom šťastia a prinášajú nám 

uspokojenie.  

V tejto práci je pojem „hodnota“ ponímaný v zmysle „subjektívnej hodnoty“, a to 

z dôvodu charakteru práce. Analyzovaný je prístup človeka k prírode a ochrane prírody. Vo 

význame pojmu „objektívna hodnota“ sú pouţívané pojmy „význam“ alebo „zmysel“ sám o 

sebe. 

V tomto subjektívnom poňatí sú vnútorné hodnoty potrebami. Hodnotové systémy dávajú 

ţivotu zmysel, pretoţe ľudské správanie je aktom napĺňania týchto potrieb. (Homola, 1977) 

Podľa V. E. Frankla, zakladateľa logoterapie, človek  túţi po zmysluplnosti toho,  čo robí, a 

hodnoty sú pre neho ciele, v  ktorých nachádza  zmysel  svojho ţivota. (Frankl, 1994) Človek 

prikladá  určitým javom  význam, na  základe  ktorého sa  hodnoty premietajú do jeho 

rozhodovacieho procesu, a prejavujú sa v postojoch a stanoviskách, ktoré zastáva, a „v tom, 

čo povaţuje za dobré alebo zlé,  za prijateľné  či  neprijateľné“. (Lukášová, 2010) 

Podľa definície Hartla a Hartlovej, či Schwartza, hodnota  nemôţe  existovať osamote,  je 

viazaná na  osobu a  determinovaná  inými hodnotami a sama determinuje ostatné hodnoty. 

(Hartl, Hartlová, 2000; Schwartz, 2012) Preto je nutné hovoriť o hodnotách ako o súbore 

vzájomne previazaných hodnôt.  Beţne sa v literatúre stretávame s „hodnotovou sústavou“, 

„hodnotovou orientáciou“, „hodnotovou sférou“, „rebríčkom hodnôt“ alebo „systémom 

hodnôt
1
“.  

Podľa Schwartza (2012) „vyznáva“  kaţdý  človek niekoľko  hodnôt (napr. bezpečie, 

úspech, otvorenosť, veľkorysosť), ktorým prikladá rôznu váhu. „K hodnotám sa vzťahujeme 

v závislosti na tom, ako je pre nás tá ktorá z nich dôleţitá. Konkrétna hodnota (napr. úspech) 

môţe byť pre jedného človeka mimoriadne dôleţitá, pre iného menej, a pre niekoho vôbec.“ 

(Binka, Činčera, Černý, 2015) Vzniká hierarchia  hodnôt  podľa stupňa ich relatívnej 

dôleţitosti, ktorá sa líši u kaţdého jedinca, a ktorá podmieňuje  jeho  osobné ciele. Tento 

systém hodnôt  ovplyvňuje  naše postoje,  naše  zmýšľanie,  ale  aj  naše  emočné 

preţívanie.  Ľudia, pre ktorých je dôleţitá nejaké hodnota, vnímajú emócie, ak majú pocit, ţe 

                                                 
1
 V tejto  práci  budem  jednotne  vyuţívať  slovné spojenie „hodnotový systém“, ktoré podľa 

môjho názoru najpresnejšie vyjadruje  usporiadanosť individuálnej sústavy hodnôt kaţdého 

jedinca, do ktorej sa hodnoty postupne  integrujú, a kaţdá  hodnota je podľa svojej priority 

zaradená k ostatným hodnotám. Tejto charakteristike  hodnôt  sa s  vyuţitím  citačného 

aparátu venujem v nasledujúcom odstavci. 
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o to, čo s ňou spájajú, prichádzajú, alebo naopak ak sa táto hodnota v ich ţivote uskutočňuje. 

Ak je teda  pre  niekoho  významná nezávislosť,  bude pre neho bolestivý proces, kedy 

o vlastnú nezávislosť prichádza.  Človek, ktorý kladie  veľký význam veľkorysosti, sa bude 

cítiť naplnený ak pomôţe druhému človeku. Hodnoty  tak motivujú naše jednanie a dávajú 

smer nášmu ďalšiemu ţivotu. (Tamtieţ) 

Schwartz vyvinul zoznam 57 rozhodujúcich ţivotných hodnôt, ktoré sú rozoznávané 

naprieč kultúrami. Výsledky jeho výskumu totiţ naznačujú existenciu univerzálnej 

motivačnej zloţky, ktorou sú podľa Schwartza hodnoty. Ľudské hodnoty zoskupuje do 

desiatich motivačne odlišných domén, medzi ktorými sú rozdielne dynamické vzťahy. 

Niektoré z týchto hodnôt sú v súlade (napr. konformita a bezpečie), medzi inými ale nastáva 

konflikt (napr.  moc a benevolencia). Schwartz  spája podobné hodnoty do štyroch kategórií v 

dvoch dimenziách:  

1. posilnenie ega – seba-transcendencia  

2. otvorenosť voči zmene – konzervativizmus                       

 

Hoci je podľa Schwartza povaha hodnôt univerzálna, jednotlivci a skupiny pripisujú 

hodnotám rôzny význam, majú teda rozdielny hodnotový systém. (Schwartz, 1990, 1992) 

Rozdielne hodnotové systémy tieţ určujú rozdielne ţivotné štandardy pre  pomerovanie  

javov, ktoré okolo seba v ţivote pozorujeme. (Binka, Činčera, Černý, 2015) Z individuálnych 

hodnotových systémov vychádza systém hodnôt dôleţitých pre určitú skupinu ľudí, či 

spoločnosť,  a prejavuje sa  ich postojmi či normami platnými v danej skupine či spoločnosti. 

(Schulz a Zelezny, 1999) 

 

2.1.1. Formovanie hodnotového systému 

 

Proces formovania hodnotového systému jedinca je tradične označovaný za prijímanie 

hodnôt či hodnotového systému. Hodnoty a ich relatívna usporiadanosť do systému sú 

kultúrne šírené ako súčasť tzv. procesu  socializácie, osvojovania si 

sociálnych  noriem  a  hodnôt. Tento proces  počína v  ranom  detstve,  kedy  sú prijaté 

hodnoty silno ovplyvnené rodičmi (primárna fáza). V sekundárnej fáze je jedinec 

ovplyvňovaný uţ širším okolím a jeho hodnotový systém sa postupne stabilizuje na základe 

svojich osobných skúseností. (Giddens, 2000) 

Prijatie  určitého hodnotového systému človekom je teda úzko prepojené s formovaním 

jeho osobnosti, ale aj s prostredím, v ktorom sa toto formovanie odohráva. Významné je 
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školské prostredie a  vzdelanie, socioekonomický status, či geografická lokalita. Tie 

podmieňujú kaţdodenné aktivity vo formatívnom veku. V kontexte determinantov 

prisudzovania hodnoty prírode je tieţ prikladaná váha vytvoreniu si vzťahu s prírodou uţ 

v detstve, a priamemu kontaktu s prírodou vo forme prechádzok, rybárčenia či horolezectva. 

Aj keď proces socializácie v určitej miere pokračuje aj v dospelosti, hodnotový systém 

jedinca je povaţovaný za relatívne nemenný a stabilný v dospelom veku. Niektoré výskumy 

potvrdzujú hypotézu, ţe sa štruktúra hodnotového systému mení s vekom, no zmeny 

nastávajú v rámci daného hodnotového systému. Ako sa určité hodnoty časom napĺňajú, ich 

dôleţitosť klesá a sú nahradzované inými hodnotami, ktoré boli na „niţšej úrovni“. (Napr. 

Bardi a ďalší, 2014) 

 

2.2. Pro-environmentálne správanie 

 

Pod výrazom pro-environmentálne správanie
2
 budeme rozumieť ľudské správanie 

(konanie, činnosť, jednanie) úmyselne šetrné k ţivotnému prostrediu, či uţ vo forme šetrenia 

prírodných zdrojov (vody, pôdy, surovín a energetických zdrojov) alebo zabraňovania 

znečisťovania prostredia (ovzdušia, vody a pôdy).  

V tomto kontexte existuje aj environmentálne správanie, pod ktorým budeme rozumieť 

ľudské konanie, ktoré má dopad na ţivotné prostredie, odhliadnuc od toho, či je to dopad 

pozitívny alebo negatívny. Namiesto analogicky vhodného, no všeobecne nezauţívaného 

pojmu anti-environmentálne správanie budeme vyuţívať výraz správanie poškodzujúce 

ţivotné prostredie. 

Pro-environmentálne správanie má mnohé formy. Pre výskum pro-environmentálneho 

správania je dôleţité definovanie rôznych typov pro-environmentálneho správania. Vyuţíva 

sa napr. členenie správania podľa relatívnej náročnosti (časovej či finančnej) pre pro-

environmentálne činnú osobu: 

                                                 
2
 V nadväznosti na pro-environmentálne správanie sa v texte vyskytujú aj slovné spojenia pro-

environmentálne postoje a pro-environmentálne hodnoty. Ide o také postoje a hodnoty, ktoré 

vyznávajú šetrnosť k ţivotnému prostrediu. Environmentálne postoje a hodnoty vyjadrujú 

vzťah jedinca či spoločnosti k prírode, a to aj pozitívny, aj negatívny. 
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1. Kaţdodenný pro-environmentalizmus – recyklácia odpadu, zníţenie mnoţstva odpadu, 

šetrenie vodou (napr. kratšie sprchy), šetrenie elektrickou energiou (vypínanie svetla 

v nevyuţívaných miestnostiach, odstavenie nepouţívaných spotrebičov zo siete) 

2. Pro-environmentálne investície – solárne panely, alternatívna doprava 

3. Podpora pro-environmentálnych iniciatív – podpora pro-environmentálnych opatrení, 

ochota platiť vyššie dane či poplatky za účelom ochrany prírody, angaţovanosť v pro-

environmentálnych hnutiach. 

Stern (1999) zaviedol klasifikáciu pro-environmentálneho správania podľa sféry 

pôsobenia: 

1. Pro-environmentálne správanie vo verejnej sfére – pro-environmentálny aktivizmus 

(napr. členstvo v pro-environmentálnych hnutiach), aktívne členstvo v občianskej 

spoločnosti (napr. podpísanie petície na ochranu ţivotného prostredia), a podpora pro-

environmentálnych štátnych opatrení (napr. verejná podpora opatrenia pre ochranu 

ţivotného prostredia) 

2.  Pro-environmentálne správanie v súkromnej sfére – nákup, spotreba a zbavovanie sa 

domácich spotrebičov a osobných predmetov, ktoré majú dopad na ţivotné prostredie. 

Tento typ pro-environmentálneho správania je predmetom spotrebiteľských 

výskumov.   

Často vyuţívaná je tieţ klasifikácia spotrebiteľského pro-environmentálneho správania na 

dve kategórie podľa environmentálneho dopadu: 

1. vo výrobnej fáze produktu – napr. nákup organických potravín či recyklovaného 

materiálu, 

2. v spotrebnej fáze produktu – napr. nákup domácich spotrebičov či dopravných 

prostriedkov šetrnejších k ţivotnému prostrediu. 

Takáto klasifikácia má význam napr. pri hodnotení významu zmien vzorcov správania. 

Zmeny v spotrebe produktov s environmentálnym dopadom v spotrebnej fáze majú totiţ vo 

všeobecnosti väčší  vplyv na ţivotné prostredie, neţ zmeny v spotrebe produktov z prvej 

kategórie. (Olander and Thøgersen, 1995; Stern, 2000) 

Typológia pro-environmentálneho správania je tieţ významná pri skúmaní konzistentnosti 

pro-environmentálneho správania. Uţ spomínaný Thøgersen sa venoval výskumu pro-

environmentálneho správania extenzívne, a jeho výskum potvrdzuje určitú konzistentnosť 

v pro-environmentálnom správaní jedincov, no prelínanie (spillover) pro-environmentálneho 
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správania podľa neho nastáva hlavne pri konceptuálne podobných činnostiach. Príkladom je 

recyklácia plastu a skla. Pri typovo rozdielnych činnostiach k prelínaniu dochádza pomenej, 

ako napr. recyklácia plastu a zámena automobilovej dopravy za cyklodopravu. (Thøgersen, 

2004)  

 

K pro-environmentálnemu správaniu je ale moţné pristupovať aj ako 

k  jednodimenzionálnemu konceptu. Napr. Kaiser a Wilson (2004) vo svojej práci tvrdia, ţe 

všetky činnosti zahrnuté pod pojmom pro-environmentálne správanie sú prepojené jediným 

cieľom, ktorým je ochrana ţivotného prostredia. Túţba dosiahnuť tento cieľ je vlastná 

všetkým ľuďom, ktorí sa pre takéto správanie rozhodnú. Samotné konanie potom podmieňujú 

externé, kontextuálne faktory. 

 

2.2.1. Faktory podmieňujúce pro-environmentálne správanie 

 

Faktorom podmieňujúcim pro-environmentálne správanie sa venovalo mnoţstvo 

výskumov. Všeobecne sa delia na dva typy. Pre výskumy hodnôt, postojov, či identity, ale aj 

pre túto prácu majú mimoriadny význam tzv. vnútorné či individuálne faktory. Druhou 

kategóriou faktorov sú tzv. externé, či kontextuálne faktory.  Ich základnými prvkami sú: 

1. vnútorné, individuálne faktory 

a. hodnoty, postoje, presvedčenia, identita 

b. informovanosť, vedomosti, schopnosti 

c. zvyky 

d. časové a finančné moţnosti 

2. externé, kontextuálne faktory 

a. demografické faktory – vek, pohlavie 

b. socio-kultúrne faktory – spoločenské normy 

c. ekonomické faktory – opatrenia podporujúce pro-environmentálne správanie, 

či znevýhodňujúce správanie poškodzujúce ţivotné prostredie 

d. politické a inštitučné faktory – infraštruktúra umoţňujúca pro-environmentálne 

správanie 

 

Stegová a Vlek (2009) integrovali oba typy týchto faktorov do tzv. environmentálneho 

povedomia. Tento koncept pre nich predstavuje interakciu medzi informovanosťou 

o environmentálnych otázkach, hodnotami a postojmi, emočnou zaangaţovanosťou a inými 
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internými či externými faktormi, ako sú napríklad infraštruktúra, technické moţnosti, alebo 

dostupnosť produktov. Stegová a Vlek ale aj mnohí iní sa snaţili identifikovať do akej miery 

majú určité faktory vplyv na pro-environmentálne správanie. 

V rámci kontextuálnych či externých faktorov je výskum väčšinovo zameraný na ich 

vplyv na individuálne motivácie jedincov. Kvalita mestskej hromadnej dopravy, dostupnosť 

recyklačných stredísk, či trhová dostupnosť alternatívnych produktov a ich cenové 

ohodnotenie môţu mať pozitívny aj negatívny účinok na motiváciu k pro-environmentálnemu 

správaniu. Príliš veľká časová alebo finančná náročnosť zmeny vzorcov správania v mnohých 

prípadoch neguje motiváciu jedinca pre túto zmenu. Jedinci, ktorí ale aktívne participujú na 

ochrane prírody často hodnotia vnímanú náročnosť pro-environmentálneho správania ako 

niţšiu, neţ jedinci, ktorí  sa pre takéto správanie iba rozhodujú. (Stegová a Vlek, 2009) 

Vplyv sociálnych faktorov skúmali Van Lier a Dunlap (1980). Ich výskum poukazuje na 

mimoriadny význam veku.  Vyplýva z neho, ţe mladí ľudia majú väčší záujem o ochranu 

prírody, neţ starší. Ponúkaným moţným vysvetlením je hypotéza, podľa ktorej mladšie vrstvy 

obyvateľstva ešte nie sú hlboko integrované do spoločenského rádu. Pro-environmentálne 

správanie často narušuje tento rád, preto málokedy koreluje s vysokým vekom. Inou 

hypotézou vysvetľujúcou tento fenomén je intergeneračná zmena hodnôt spôsobená 

rozdielnymi záţitkami v detstve jedinca. (napr. Inglehart, 1977; viď kapitola 4.1.) 

Spomedzi skúmaných osôb s pro-environmentálnym správaním malo najviac osôb 

ukončené stredoškolské vzdelanie, a boli  univerzitnými študentmi. Druhou najpočetnejšou 

skupinou boli absolventi vysokých škôl. Aţ za nimi sa radili osoby s niţším ukončeným 

stupňom vzdelania. (Van Lier a Dunlap, 1980)  Niekoľko ďalších výskumov potvrdilo, ţe čím 

vyššie je vzdelanie človeka, tým je pravdepodobnejšie, ţe bude členom nejakého pro-

environmentálneho hnutia, bude sa správať šetrne k ţivotnému prostrediu, alebo bude sám 

seba identifikovať za environmentalistu. (Napr. Stegová a Vlek, 2009) 

Van Liere a Dunlap tieţ našli vysokú pozitívnu koreláciu medzi  politickou identifikáciou 

ľudí a ich environmentálnym postojom. Liberálne zmýšľajúci ľudia mali často kladné postoje 

k ochrane ţivotného prostredia, zatiaľ čo konzervatívne zmýšľajúci ľudia neprikladali 

šetrnému zaobchádzaniu s prírodou vysokú váhu. Ponúkaným moţným vysvetlením je 

afiliácia konzervatívneho prúdu s industriálnym odvetvím. 

Ďalšou ponúkanou hypotézou je vplyv presvedčenia ľudí o tom, ţe ich činnosť vedie skutočne 

ku zmene. Ľudia sú ochotní konať pro-environmentálne, ak sú presvedčení o tom, ţe majú 

moc meniť svoje prostredie (locus of control). Pre liberálne orientovaných ľudí je toto 

presvedčenie charakteristickejšie. (Jonsson a Nilsson, 2014) 
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Ďalším významným faktorom je socioekonomický status jedinca, ktorý odráţa okrem 

iného jeho finančný príjem. Čím niţší status jedinec má, tým niţší je jeho záujem o ochranu 

ţivotného prostredia. Preukázaná korelácia je ale vyššia v oblasti vzdelania, neţ v oblasti 

finančného zabezpečenia. (Van Lier a Dunlap, 1980; Arcury, 1990) 

Kollmuss a Agyeman (2002) vo svojej práci predstavujú rôzne modely formovania sa pro-

environmentálneho správania. Pôvodný model je načrtnutý na obrázku č. 2.  

 

Obrázok č. 2 - Pôvodný lineárny model formovania sa pro-environmentálneho správania   

      (Kollmuss, Agyeman, 2002; preklad N. Petruš) 

 

Tento model bol podľa nich prekonaný. Výsledky výskumov vyvrátili hypotézu, podľa 

ktorej by zvýšenie informovanosti o environmentálnych problémoch viedlo skutočne 

k nárastu pro-environmentálneho správania. Informovanosť je preukázateľne podmienkou 

pro-environmentálneho správania, ale nestačí k jeho aktivizácii. Informačné stratégie sa 

preukázali ako efektívne iba v prípadoch, kedy pro-environmentálna voľba pre aktéra 

neznamená zvýšenie jeho finančných či časových nákladov, či vybočenie zo spoločenskej 

normy. (Kollmuss, Agyeman, 2002)  

Podľa tohto modelu je podmienkou pro-environmentálneho správania vytvorenie určitého 

postoja. Postoje predstavujú pozitívny alebo negatívny prístup k nejakému predmetu, 

záleţitosti či osobe. Sú úzko prepojené s presvedčeniami, ktoré majú ľudia o určitom 

predmete, záleţitosti či osobe. (Newhouse in Kollmuss, Agyeman, 2002). Psychologické 

výskumy zmien environmentálneho správania jedincov či skupín ľudí sa často zameriavajú 

práve na  ich environmentálne postoje alebo hodnoty. Aj keď sa povaţujú pro-

environmentálne postoje za dobré predpoklady pre pro-environmentálne správanie, ľudia 

majú sklon relatívne často meniť svoje postoje s novými informáciami alebo pri zmene 

kontextu. (Gatersleben, Murtagh, Abramse, 2014).  

Výskumy postojov sú často prevádzané s ohľadom na konkrétny cieľový objekt, a  preto 

im chýba širší kontext. Postoje ľudí sú primárne odvodzované od konkrétnej situácie, preto vo 

výskumoch vplyvu postojov na pro-environmentálne správanie bolo výsledné správanie úzko 

prepojené s externými faktormi. (Tamtieţ) Podľa Rokeacha sú hodnoty skôr centrálne 

zamerané na osobnosť a viac vyjadrujú potreby a túţby daného človeka neţ postoje. 

(Rokeach, 1973) Predstavujú teda vhodnú alternatívu pre aktivizačnú zloţku modelu 
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formovania sa pro-environmentálneho správania (viac v kapitole 3.3.). Či uţ pro-

environmentálne postoje, či pro-environmentálne hodnoty sú nevýhnutne predstavované 

určitým pozitívnym vzťahom k prírode.  

 

3. Analýza vzťahu k prírode 

  

Analýza vzťahu človeka k prírode je delená do troch krokov. Prvým je analýza 

environmentálneho správania, ako ľudského konania s dopadom na prírodu. Druhým je 

analýza ponímania prírody človekom a jeho prisudzovania hodnoty prírode. V treťom kroku 

je analyzovaný hodnotový základ pro-environmentálneho správania. 

 

3.1. Environmentálne správanie 

 

Ľudské správanie je v širokom zmysle podmienené práve tým, ţe je to správanie 

ľudské, a teda správanie jedinca biologického druhu Homo sapiens. Človek dedí určité 

evolučné špecificky antropologické danosti, ktoré sa prejavujú v jeho mimoriadnej schopnosti 

učiť sa a komunikovať svoje čoraz hlbšie poznatky o svete. Tieto schopnosti sú podmienkou 

tzv. ofenzívnej adaptácie, kedy uţ človek „svoj ţivot neprispôsobuje prírodnému okoliu, ale 

naopak prispôsobuje toto okolie svojim rýchlo sa meniacim a narastajúcim potrebám.“ 

(Librová, 1994) 

Takéto podmaňovanie si prírody a snaha vymedziť sa proti jej podmienkam sa 

prejavuje ponímaním prírody ako ţivotné prostredie človeka - definované vzťahom človeka k 

nej (viď kapitola 3.2.).  Podľa Koháka viedlo masové vyuţívanie strojov a spracovávanie 

prírodných zdrojov k postupnému formovaniu Západnej „konzumnej spoločnosti“, ktorá s 

prírodou a ţivými tvormi manipuluje uţ iba ako so surovinami a materiálom bez „moţnosti 

preţiť svoj ţivot a bez vlastnej vnútornej hodnoty.“ (Kohák, 1998, viac v kapitole 3.2.) 

Trhové hospodárstvo, ktoré je podmienkou konzumnej spoločnosti, je orientované na zisk, 

vynorila sa preto snaha o umelé navýšenie dopytu pomocou reklám a šírenia pocitu 

neuspokojenosti a túţby po novom, bez ohľadu na to, akými prostriedkami sa dostatočnej 

ponuky dosiahlo – a to za účelom hospodárskeho rastu.  
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V  polovici 20. storočia sa preukázali environmentálne dopady technologického 

pokroku. Chemický postrek síce zabezpečil úrodu proti škodcom aj chorobám a lacné jadrové 

elektrárne pomohli znovu vybudovať mestá zničené vojnou, no za cenu nenávratného 

poškodenia ekosystému. Novo sa formujúce pro-environmentálne hnutie sa postupne 

prenieslo na úroveň medzinárodnej politiky, a v roku 1968 UNESCO usporiadalo v Paríţi 

prvú medzivládnu konferenciu zameranú na harmonizáciu ţivotného prostredia a globálneho 

rozvoja.  

Skutočne významným krokom bolo ale zriadenie Rímskeho klubu, globálneho think 

tanku výlučne určeného na skúmanie dopadu ľudského správania na ţivotné prostredie na 

planetárnej úrovni. Jeho členovia si dali za úlohu aplikovať nové matematické modely na 

vývojové prognózy našej planéty a vytvoriť simulácie pravdepodobného vývoja  hlavných 

globálnych ukazovateľov v čase.  Vedecká správa, ktorú na základe tejto simulácie vytvorili, 

bola publikovaná aj ako kniha s názvom Medze rastu, ktorá mala nesmierny mediálny ohlas 

pre svoje šokujúce závery, ktoré predpovedali vyčerpanie prírodných zdrojov a poškodenie 

funkcií ekosystému v relatívne krátkom čase, a hovorili o potrebe neodkladnej aktivizácie 

ochrany prírody. Správa prvýkrát navrhovala vytvorenie trvale udrţateľného rámca 

hospodárskeho a populačného rastu ako prostriedku dosiahnutia rovnováhy medzi ľudskými 

a environmentálnymi faktormi. (Meadows a Meadowsová, a spol, 1972) 

Udrţateľný rozvoj, či trvalo udrţateľný rozvoj, je  pomenovanie  pre také stratégie 

globálneho rozvoja, ktoré zohľadňujú ţivotné prostredie našej  planéty.  Samotný koncept 

globálneho  rozvoja  sa dostal do spoločenského povedomia po  ukončení druhej svetovej 

vojny, kedy sa mnoţstvo inštitúcii  a  organizácii  zameralo na zlepšenie  ţivotných 

podmienok ľudí ţijúcich v krajinách zasiahnutých  vojnou.  Táto snaha sa  postupne  

pretransformovala na všeobecné úsilie o zabezpečenie hospodárskeho rastu, odstránenie 

chudoby, zaistenie zdravotnej starostlivosti, podporu rovnosti a  šírenie  vzdelania na 

globálnej úrovni. (Allen, Thomas, 2000) 

Stratégie udrţateľného  rozvoja  sú zamerané na  dosiahnutie   týchto cieľov  

prostriedkami šetrnými nielen k spoločnosti ale aj prírode (ekosystému). Jedným  zo 

základných východisiek udrţateľného rozvoja je predpoklad, ţe efektívna  ochrana  prírody  

závisí od ekonomického rastu, a ekonomický rast je úzko prepojený s ochranou ţivotného  

prostredia.  Znečistenie a poškodenie ţivotného prostredia  totiţ  preukázateľne  vplýva na 

moţnosti hospodárskeho rastu v takto zasiahnutých častiach sveta. Deklarácie OSN z 

konferencií a valných zhromaţdení určili precedens v rozoznávaní rôznych rovín 
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udrţateľného rozvoja. (napr. v programe 65. Valného zhromaţdenia OSN, URL, alebo v 

principiálnych rozhodnutiach Svetového samitu z roku 2005 - viď. princíp č. 10, URL)  

Hovorí sa v nich o troch rovinách (často sa vyuţíva termín „pilieroch“ alebo 

„rozmeroch“) udrţateľného rozvoja: environmentálnom, ekonomickom a spoločenskom. 

Tieto tri roviny sú medzi sebou úzko prepojené, a zmeny v jednej z nich vplývajú na stav 

rovín ďalších. 

 

Obrázok č. 3 - Vennov diagram troch  pilierov 

udržateľného rozvoja (URL; preklad N. Petruš) 

Environmentálna rovina býva často v úvahách zredukovaná na snahu zníţiť 

vypúšťanie oxidu uhličitého do ovzdušia vo forme emisii, alebo všeobecnejšie na snahu zníţiť 

produkciu skleníkových plynov. Takéto zabraňovanie globálnemu otepľovaniu v sebe ale 

obnáša mnoţstvo dielčích opatrení, ako je nutné ukončenie spaľovania fosílnych palív 

a  biomasy, taktieţ ukončenie spaľovania odpadových skládok, ukončenie spracovania ropy 

a  zemného plynu, ukončenie odlesňovania a zamedzenie šírenia termitov a šírenia lesných 

poţiarov, zamedzenie nadmerného anaeróbneho rozkladu organických látok a nadmerného 

chovu dobytka, taktieţ zamedzenie vypúšťaniu freónov z chladiacich zariadení, aerosólov, 

rozpúšťadiel, a mnohé ďalšie. (Kramarová, URL) 

K znečisťovaniu ţivotného prostredia dochádza taktieţ zamorením potenciálnymi 

toxickými prvkami ako sú kovy a polokovy (v baníctve, hutníctve, strojárstve a chemickom 

priemysle) alebo organickými látkami antropogénneho pôvodu ako sú PAU, PCB a iné. 

(Tamtieţ) Pre udrţanie kvality všetkých zloţiek ţivotného prostredia je nutné predísť 

podobnému  znečisťovaniu ovzdušia, pôdy aj vôd, a tieţ zabrániť poklesu biodiverzity, či uţ 

vo forme úbytku alebo fragmentácie biotopov zmenami zemského pokryvu, nadmerným 

lovom, introdukcie nepôvodných druhov, či degradáciou ţivotného prostredia. (Tamtieţ) 
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 Pro-environmentálne správanie je teda nutnou podmienkou riešenia súčasnej krízy. 

Reakcia ľudského spoločenstva na environmentálnu krízu poukazuje na to, ţe mnohí ľudia 

povaţujú prírodu za hodnotnú, a jej ochrane pripisujú význam. Analýze ponímania prírody 

človekom je venovaná kapitola 3.2. 

 

3.2. Ponímanie prírody 

 

Vzťah človeka k prírode je úzko prepojený s jeho pocitom spojenia s prírodou, tzv. 

inklúziou, respektíve mierou, do akej sa človek cíti byť za jedno s prírodou. Tieto pocity sú 

zväčša individuálne a do veľkej miery osobné. Schulz (2002) identifikoval ich tri zloţky:  

1. Prepojenosť – vyjadruje dvojdimenzionálnu mieru identifikácie človeka s prírodou - 

do akej miery človek zahŕňa prírodu do kognitívnej reprezentácie seba samého, a do 

akej miery je presvedčený o tom, ţe je súčasťou prírodného sveta. Človek si vytvára 

schémy vlastnej identity, ktoré môţu zahrňovať jeho sociálnu identitu (sestra, 

študentka), jeho vonkajšie charakteristiky (vysoká, hnedé vlasy), alebo jeho záľuby 

(čítanie, turistika), atď. Človek, ktorý vníma sám seba ako súčasť prírody má svoju 

vlastnú kognitívnu reprezentáciu takmer zhodnú s jeho kognitívnou reprezentáciou 

prírody.  

2. Starostlivosť – predstavuje citové puto človeka k prírode, a emocionálnu spriaznenosť 

s ňou.  

3. Záväzok  - predstavuje pocit zodpovednosti za prírodu a stav ţivotného prostredia, 

ktorý motivuje k aktívnej ochrane ţivotného prostredia.         

Šmajs, Kohák, a ďalší sa zaoberali objektívnou a subjektívnou hodnotou prírody (viď 

kapitola 2.1.). Príroda môţe byť ponímaná inštrumentálne, ako hodnotná pre svoj význam pre 

človeka, poprípade jej je prisudzovaná hodnota pre svoj význam ako ţivotné prostredie pre 

všetky ţivé tvory. Opačný prístup povaţuje prírodu za hodnotnú samú o sebe. Šmajs túto 

hodnotu vysvetľuje ako hodnotu toho, ţe niečo je, ţe to vyniklo. Prírode dáva hodnotu 

prirodzený tvorivý proces, ktorým vznikla, a ktorý je vo svojej podstate nenahraditeľný. Táto 

tzv. evolučná hodnota je priamo úmerná neopakovateľnosti vývojových podmienok a dĺţke 

uplynulého času. (Šmajs, 2008) 

Vlastná hodnota prírody, ako je opísaná v predošlom odseku býva prisudzovaná prírode 

ţivej aj neţivej. Takýto prístup je označovaný ako ekocentrizmus, poprípade etika Zeme. 
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Kohák (1998) hovorí o nutnosti riešiť environmentálne problémy  vo vzťahu k celému 

systému, aby sa dosiahla rovnováha ţivota, a nie len vo vzťahu k časti biotického systému 

(najčastejšie k človeku).  Táto rovnováha sa prejavuje ako ontologická rovnováha človeka so 

všetkým, a biotická rovnováha so všetkými ţivými tvormi.        

Biocentrizmus kladie dôraz na biotickú rovnováhu. Vlastná hodnota  je v biocentrizme 

prisudzovaná iba ţivej prírode. Kaţdý individuálny organismus je teleologické centrum ţivota 

a má svoj účel.       

Antropocentrizmus poníma prírodu inštrumentálne vo vzťahu k človeku. Librová (1987) 

rozlišuje tri typy antropocentrizmu:   

1. Ontologický antropocentrizmus - človek je vrcholom evolúcie, človek má predpoklady na 

ďalší vnútorný rast  

2. Poznávací antropocentrizmus - človek môţe vidieť svet iba svojimi očami  

3. Hodnotový antropocentrizmus - hodnota sa odvodzuje od prospechu pre človeka, človek 

má morálny záväzok iba k ľuďom, napr. k budúcim generáciám         

Antropocentrizmus nemusí mať na prírodu škodlivý dopad. Pocit záväzku k budúcim 

generáciám, či k ľuďom v horších ţivotných podmienkach môţe viesť k ochrane prírody pre 

jej význam pre človeka. Takisto túţba po rozvíjaní ľudského potenciálu by mohla viesť 

k ochrane ţivotného prostredia, pretoţe poškodené ţivotné prostredie má dopad na ľudskú 

prosperitu. Librová v tomto kontexte povaţuje kombináciu antropocentrizmu 1. a 3. typu za 

najšetrnejšiu, a nazýva ju etikou vznešeného ľudstva. (Librová, 1987)       

Podľa Šmajsa (2008) ale takýto prístup vychádza z nesprávneho pochopenia prírody. 

Podľa jeho názoru totiţ dnes prevláda mechanistické ponímanie prírody ako ontologicky 

niţšej formy - geografického prostredia, terénu či materiálu pre tvorbu kultúry. Šmajs tvrdí, 

ţe správnym je pristupovanie k prírode ako ku gigantickému procesu spontánne tvorivej 

samoorganizácie vesmíru. Šmajs v tomto kontexte hovorí o kríze kultúry, nie kríze prírody. 

Spôsob, akým sa vplyvom kultúry zmenila príroda, má opätovný vplyv na kultúru. Prírodné 

procesy sú schopné fungovať aj bez kultúry (tzv. autonómnosť prírody), ale kultúra nedokáţe 

podľa Šmajsa vytvoriť ani nahradiť prírodné procesy (tzv. nesubstituovateľnosť prírody). 

(Šmajs, 2008) 

 Stavanie konceptov prírody a kultúry do protikladu sa označuje za dichotómiu prírody 

a kultúry. Tá sa prejavuje nielen v uţ spomínanom mechanistickom ponímaní prírody, ale aj v 
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opačnom ponímaní kultúry ako „púheho“ ľudského výtvoru. Výskum Hany Librovej 

poukázal na niektoré negatívne postoje ku kultúre a ľuďom zo strany „zelených“. Ide o ľudí, 

ktorí majú pozitívny postoj k prírode, no negatívny postoj k ľuďom, ako pôvodcom 

environmentálnej krízy. (Librová, 1994) 

 Syntéza ľudského ponímania prírody a kultúry je opakom tohto rozkolu (dichotómie) 

prírody a kultúry. Dôraz sa kladie na ponímanie vzniku ľudskej kultúry v závislosti na 

prostredí, v ktorom vznikla. Takýmto spôsobom človek akceptuje seba ako predstaviteľa 

biologického druhu, a vníma ľudskú činnosť a jej produkty ako súčasť prírodného rádu. 

Ľudská kultúra a človek má hodnotu práve tak ako všetky ostatné prírodné „produkty“. 

Človek je tak schopný súcitenia s ostatnými zloţkami prírody a  medzidruhového altruizmu. 

(Kohák, 1998) 

 

3.3. Hodnotový základ pro-environmentálneho 

správania                                  

 

Výskum vzťahu hodnôt a pro-environmentálneho správania môţe prebiehať mnohými 

spôsobmi. Jedným je zameranie sa na ľudí, ktorí sa aktívne angaţujú v ochrane prírody. 

Takýto výskum vypracovala Chawlová (1999), ktorá dotazovala profesionálnych 

„environmentalistov“ v Spojených štátoch a Nórsku. Zamerala sa na vplyvy formujúce pro-

environmentálne správanie týchto ľudí. Výsledky výskumu potvrdili dôleţitosť určitej 

„environmentálnej citlivosti“ ako základného prvku pro-environmentálneho správania. Medzi 

najviac uvádzané faktory formujúce pro-environmentálne správanie patril priamy kontakt 

s prírodou v detstve, pro-environmentálne hodnoty vyznávané v rodine, vzory z detstva, pro-

environmentálne organizácie a vzdelanie. 

Je dôleţité poznamenať, ţe Chawlová pracovala s pro-environmentálnymi aktivistami, ich 

pro-environmentálne správanie je teda nepriame. Pro-environmentálny aktivizmus sa nemusí 

preniesť do „kaţdodenného environmentalizmu“. Tieto výskumy sú ale významné pretoţe 

poukazujú na dôleţitosť vzťahu k prírode a „pro-environmentálneho povedomia“.  

  

Iné výskumy boli prevedené so zameraním na „kaţdodenný environmentalizmus“ 

a tzv. „zelený konzum“. Vplyvom hodnôt na tieto kategórie pro-environmentálneho správania 

sa vo svojich výskumoch zaoberala Stegová. Výsledky jeho výskumov potvrdzujú hypotézu, 

podľa ktorej sa pri „kaţdodennom environmentalizme“ ľudia rozhodujú medzi vlastným 
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alebo „všeobecným“ ziskom, pri čom majú na výsledné rozhodnutie vplyv hodnoty, ktoré 

ľudia vyznávajú. (Stegová a ďalší, 2014) 

Hodnoty sú všeobecne povaţované za veľmi dobrý behaviorálny predpoklad. Niektoré 

výskumy potvrdzujú nepriamy vplyv hodnôt na správanie prostredníctvom postojov, noriem 

či presvedčení (napr. Eagly a Chaiken, 1993; Stern a ďalší, 1995), no výsledky mnohých 

výskumov potvrdzujú priamy vplyv hodnôt na rozhodovanie, a poukazujú na rozdiel medzi  

hodnotovým systémom  a  postojmi a normami  správania,  ktoré   sú podmienené kontextom  

a  naviazané  na  špecifické  okolnosti a  situácie. (napr. Schwartz, 1992, 1994) 

Mnohé výskumy sa preto zamerali na hodnotu, ktorú ľudia pripisujú 

nadkontextovejším cieľom, ako je šetrnosť k  ţivotnému prostrediu všeobecne. Výsledky 

takýchto výskumov naznačujú, ţe ľudia ktorí vedome jednajú šetrne k ţivotnému prostrediu v 

rôznych kontextoch označujú určité hodnoty za mimoriadne dôleţité. (Gatersleben, Murtagh, 

Abramse, 2014) Podľa Schwartza aj Ištvánikovej a Čiţmárika predstavujú hodnoty u  človeka 

najväčší vnútorný predpoklad posunu od pasívnej informovanosti o probléme alebo 

zastávania nejakého postoja k problematike k aktívnej participácii na riešení problému. 

Hodnoty sú povaţované za silné, relatívne pevné determinanty pro-environmentálneho 

správania, ktoré je ovplyvňované sústavou pro-environmentálnych hodnôt. (Schwartz, 1992; 

Ištvániková a Čiţmárik, URL; Gatersleben, Murtagh, Abramse, 2014) 

 

Pri kvantitatívnych výskumoch hodnôt spojených s pro-environmentálnym správaním 

sa najčastejšie vyuţíva škála NEP
3
. Zaviedli ju Dunlap a Van Liere (1980), podľa ktorých 

environmentalizmus predstavuje v 70-tych rokoch  revolučnú perspektívu, novú paradigmu. 

Ich škála meria ekologické presvedčenia respondentov na základe ich identifikácie sa s 15-

timi štandardizovanými výrokmi. Čím vyššie je dosiahnuté skóre na škále, tým väčšiu 

hodnotu prikladá respondent prírode a ochrane prírody. Schultz a Zelezny sa pokúsili prepojiť 

NEP s pro-environmentálnym správaním. Výsledky ich výskumu potvrdzujú hypotézu, podľa 

ktorej ľudia, ktorí sa aktívne zapájajú do ochrany ţivotného prostredia dosahujú vyššie skóre 

na škále NEP neţ tí, ktorí nie sú aktívni v pro-environmentálnych organizáciách. (Schultz a 

Zelezny, 1999)  

                                                 
3
 NEP – skratka od anglického New Ecological Paradigm, pôvodne New Environmental 

Paradigm, teda Nová Environmentálna Paradigma. Predstavuje odchyl od predošlej 

Dominantnej Sociálnej Paradigmy (DSP), ktorá vyjadruje skôr antropocentrické presvedčenia. 

(Dunlap, Van Liere, 1978)   
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Stern a Dietz sa venovali výskumu podmienok posunu od pasívneho presvedčenia k aktívnej 

participácii na ochrane prírody. Výsledky ich práce potvrdzujú hypotézu, podľa ktorej 

prevalencia určitého pro-environmentálneho systému hodnôt u ľudí je podmienkou aktivácie 

osobných environmentálnych noriem. (Stern, Dietz, 1994) 

 Z výsledkov výskumov hodnotového základu pre aktiváciu pro-environmentálneho 

správania sa odvodzujú hodnotové korene environmentálnej krízy. Takýto názor má napríklad 

Hana Librová. Tvrdí, ţe ide o krízu ľudského vnútra a jeho hodnôt. Librová vidí problém 

v  spôsobe ľudského nazerania na prírodu ako ho formulovala euro-americká kultúra. Zastáva 

názor, ţe je nutná radikálna premena doterajších prístupov. (Librová, 1994, viac v kapitole 

3.2.) 
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4.  Zmeny hodnotových systémov a ich vzťah k 

pro-environmentálnemu správaniu     

 

Hodnotové zmeny v spoločnosti skúmal obšírne, a ako jeden z prvých, Ronald Inglehart. 

Jeho teória zmien hodnotových systémov mala veľký ohlas medzi odbornou verejnosťou, 

a nadväzovalo na ňu niekoľko ďalších teórií. Z Inglehartovho delenia spoločností na základe 

hodnôt vychádzala Boutilierova teória delenia environmentálnych hnutí podľa určitých „pro-

environmentálnych hodnôt“. Pozornosť bude taktieţ venovaná rôznym  hodnotovým 

základniam pre environmentálne správanie, a environmentálnej hodnotovej výučbe. 

 

4.1. Premeny hodnotových systémov 

 

 Ronald Inglehart zaviedol  pojem „tichá revolúcia“, ktorý označuje  proces postupnej 

intergeneračnej zmeny hodnotových systémov ľudí. Na túto „tichú revolúciu“ poukázal 

prvýkrát na dátach z dotazníkov Eurobarometra z polovice 70. rokov, kedy načrtol hypotézu, 

podľa ktorej prebieha v euro-americkej civilizácii  postupné opúšťanie  dôrazu na materiálny 

dostatok a ekonomickú prosperitu (materiálne hodnoty) a jeho nahrádzanie dôrazom na 

hodnoty, ktoré súvisia so seba-vyjadrením, estetikou, spolupatričnosťou (postmateriálne 

hodnoty). (Inglehart, 1977)  Naväzujúcimi štúdiami bola táto hypotéza opakovane potvrdená a 

rozšírená aj do menej rozvinutých krajín. Vo svojej interpretácii príčin zmien hodnotového 

systému kladie dôraz na narastajúcu hospodársku prosperitu Západnej post-industriálnej 

spoločnosti.  

Základom tejto interpretácie je hypotéza vychádzajúca z práce Abrahama Maslowa
4
 

(Inglehart, 1971), podľa ktorej jednotlivci sledujú rôzne ciele v hierarchickom poradí - 

dávajúc maximálny dôraz na to, čo  povaţujú za svoje najnutnejšie neuspokojené potreby v 

danom čase. „Muţ stratený na púšti, napríklad, môţe byť posadnutý túţbou po vode, a 

venovať prakticky všetku svoju pozornosť pátraniu po nej. V momente, kedy je k dispozícii 

prísun vody, ale jedlo je vzácnou komoditou, môţe povaţovať minulú potrebu za uspokojenú 

(po dosiahnutí biologickej homeostázy v danom zmysle), a môţe sa venovať získavaniu 

                                                 
4
 Inglehart uvádza Maslowovu prácu Motivation and Personality (1954) a jeho myšlienku 

nutnosti prvotného uspokojenia „niţších“ potrieb bezpečným, stabilným, láskyplným 

a  úctivým prostredím na to, aby bol jedinec schopný sebarealizácie. 
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potravy. Potom, čo jeho zásobovanie potravinami dosiahne úroveň ţivotného minima, sa 

jedinec môţe naďalej usilovať o zabezpečenie pohodlného rámca pre svoje ekonomické 

istoty; neskôr môţe postupne posúvať svoje zameranie na túţby po pozemských statkoch ako 

symbolov hojnosti - skôr s cieľom posilniť svoje postavenie v spoločnosti, neţ pre vyuţitie 

samotného výrobku.“ Podľa Ingleharta by však v  istom zmysle  snaha o nadobudnutie 

symbolov blahobytu mohla byť povaţovaná za odvodenú od snahy zabezpečiť si obţivu. 

Určité mnoţstvo skupín obyvateľov západných spoločností uţ prešlo touto fázou, 

a Inglehart sa domnieva, ţe tieto skupiny obyvateľstva dnes uţ konajú v snahe dosiahnuť 

ciele, ktoré (na rozdiel od symbolov blahobytu) uţ nemajú priamy vzťah k potrebe 

hospodárskej zabezpečenosti, namiesto nich sa vzťahujú k hodnotám týkajúcich sa potreby 

niekam patriť, a k estetickým a intelektuálnym potrebám. (Inglehart, 1971)  

Inglehart túto zmenu hodnotového systému zasadzuje do historického kontextu svojím 

tvrdením, ţe „generácie, ktoré preţili vojny a núdzu obdobia pred nástupom 

západoeurópskych hospodárskych divov kladú relatívne veľký dôraz na hospodársku istotu 

a  na to, čo Maslow nazýva potrebou bezpečnosti. Mladšie generácie ale dávajú väčšiu 

dôleţitosť súboru post[-materiálnych] hodnôt spätých s potrebou patriť niekam, s estetickými 

potrebami a intelektuálnymi potrebami.“ (Inglehart, 1971) 

Tu sa preukazuje silnejšia korelácia medzi post-materializmom a vzdelaním (ktoré je skôr 

preukázateľom socio-ekonomického statusu rodičov jedinca počas jeho mladosti), a nie 

súčasným príjmom jedinca, z čoho vyplýva, ţe predpokladom post-materializmu je blahobyt 

počas „formatívnych rokov“ jedinca. (Inglehart, 1977; Abramson, Inglehart, 1995)  

Pre tento výklad sú relevantné dve Inglehartove hypotézy. Prvou je hypotéza 

vzácnosti, podľa ktorej obdobie ekonomického dostatku a bezpečia vedie k presunu potrieb k 

„vzácnejším“ hodnotám nemateriálneho charakteru, a obdobie úpadku má za následok 

vzťahovanie sa k materiálnym hodnotám. Druhou predloţenou hypotézou je hypotéza 

socializácie, ktorá predpokladá existenciu hodnôt v sociálnom prostredí a zároveň ich 

relatívnu nemennosť od formatívneho obdobia, kedy sa s nimi človek stotoţnil. Vystavenosť 

prevaţne materiálnym či post-materiálnym hodnotám v mladom veku dáva základ 

hodnotového systému, ktorý ostáva relatívne nemenný po celý ţivot človeka. V spoločnosti 

teda prevláda relatívne vysoká stabilita hodnotových systémov. Znamená to tieţ, ţe zhoršenie 

ţivotných okolností jedincov s post-materiálnou výchovou, napríklad nezamestnanosť, 

nebude mať veľký vplyv na ich hodnotový systém, ktorý ostáva post-materiálny. (Abramson, 

Inglehart, 1995) 
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Alternatívna interpretácia je zaloţená na predpoklade účinku ţivotného cyklu. Podľa 

tejto tézy sú mladí ľudia vďaka svojmu idealizmu vţdy menej realistickí neţ skúsení dospelí 

(Rabušic, 1990). Ako určitá skupina ľudí starne, preberá postupne materialistické tendencie 

typické pre staršie kohorty. Podľa tejto interpretácie k hodnotovým zmenám dochádza 

v priebehu ţivota jedinca, nie medzigeneračne. Inglehart nevylučuje moţnosť, ţe má na 

zmeny hodnôt v spoločnosti  vplyv aj ţivotný cyklus, s týmto faktorom však neoperuje, ale 

kladie dôraz na vplyv socializácie a na efekt vzácnosti. 

Kritika  Inglehartovych výsledkov zakladá hlavne na jeho metóde, a spochybňuje, či 

sú merané skutočne post-materiálne hodnoty, alebo skôr súdobé spoločenské preferencie. 

(Napr. Librová in Rabušic, 2000)  Ďalším poznamenania hodným kritickým zhodnotením je 

interpretácia výsledkov analýzy Inglehartových dát Davisom a Davenportom pomocou 

náhodnej voľby. Tí dochádzajú k záveru, ţe sa Američania môţu postupne odkláňať od 

materializmu, to však neznamená, ţe sa súčasne prikláňajú viac k post-materialimu. Tvrdia, 

ţe materializmus dokázateľne nenahradzuje jeden hodnotový systém, ale skôr sa ľudia 

rozhodujú náhodne. (Davis, Davenport, 1999) 

Inglehartovej teórii a jej kritike sa venuje Rabušic, ktorý tieţ analyzuje české 

sociologické výskumy z počiatku, polovice a konca 90. rokov, a dochádza k záveru, ţe 

prijímajúc Inglehartov spôsob merania a tvorbu jeho typológie, je post-materialistická 

dimenzia prítomná v českej populácii, a to hlavne medzi mladými ľuďmi. Podiel post-

materialistov má tieţ tendenciu narastať. Tvrdí ale, ţe otázka validity indikátorov ostáva 

otvorená, preto prijíma výsledky skôr ako indikátory určitého hodnotového systému. 

(Rabušic, 2000) 

Inglehart sa podrobne venuje obom spomínaným výtkam, a tieţ postupne dopĺňa nové 

trendy, ako napríklad zjavné spomalenie transformačného procesu, a to v dôsledku 

demografických zmien obyvateľstva, kde sú mladšie generácie menej početné neţ staršie. 

(Abramson, Inglehart, 1995) 

lnglehart dochádza k záveru, ţe ekonomický rozvoj napomáha šíreniu post-

materialistických hodnôt, pri ktorých sa povaţuje za prioritnú napr. sloboda slova a politická 

participácia, a sú spojené s relatívne vysokou úrovňou subjektívneho pocitu pohody. V 

dlhodobej perspektíve má ekonomický rozvoj tendenciu prinášať kultúrne zmeny prospešné 

demokracii. Tieto zmeny sú súčasťou širšieho procesu spojeného so vznikom post-moderných 

hodnôt. 
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Takmer všetky demokracie majú podľa Inglehartových výskumov vysokú úroveň 

subjektívneho pocitu pohody, a takmer všetky krajiny, ktoré majú nízku úroveň subjektívneho 

pocitu pohody sú autoritárske. Ľudia, ktorí sú spokojní so svojimi ţivotmi budú 

pravdepodobnejšie podporovať demokratické inštitúcie. Ľudia sa cítia lepšie keď majú pocit, 

ţe ţijú pod vládou, ktorú si vybrali a kontrolujú ju. Takéto prostredie tieţ vedie k aktívnej 

participácii v občianskej spoločnosti, a snahe o zlepšovanie svojho ţivotného prostredia.  

                                                                                                                             

4.2. Tripartitita spoločností na základe ich hodnotových systémov 

 

 Vyuţitím dát zo Svetového výskumu hodnôt (World Value Survey, WVS) sa Inglehart 

pokúsil empiricky dokázať tripartititu spoločností na základe väčšinovej prevalencie hodnôt 

v  danej spoločnosti. Definoval tri typy spoločenských hodnôt: tradičné, moderné a post-

moderné. Kaţdá spoločnosť sa podľa neho v určitej fáze svojho vývoja správa podobne. 

Vďaka materiálnej hojnosti a generačnej obmene nastáva posun od dôrazu na blahobyt 

k  dôrazu na kvalitu ţivota, keďţe kaţdá generácia pripisuje najväčšiu subjektívnu hodnotu 

tým komoditám, ktoré sú pre ňu nedostatkové.  (Inglehart, 1997)  

 Inglehart poukázal na rozdiely medzi týmito troma hospodársko-

mocenskými  systémami pomocou troch kritérií: autority, hospodárstva a hodnôt. 

Pre  spoločnosti s dominantným zastúpením obyvateľstva vyznávajúceho tradičné hodnoty je 

príznačné poľnohospodárstvo ako primárna forma ţivobytia a všadeprítomná náboţenská (či 

kmeňová) autorita vyznávajúca náboţenské a kmeňové hodnoty. Pre spoločnosti 

s  dominantným zastúpením obyvateľstva vyznávajúceho moderné hodnoty je príznačné 

dynamické priemyselné hospodárstvo s autoritou racionálne-právneho národného štátu. 

Takéto spoločnosti pripisujú hodnotu úspechu v materiálnej forme.  

Pre spoločnosti s  dominantným zastúpením obyvateľstva vyznávajúceho post-

moderné hodnoty je príznačné post-industriálne hospodárstvo zaloţené na informačných 

technológiách a sluţbách, a autorita participatívnej demokracie s globálnym správnym 

systémom. Väčšinové obyvateľstvo takejto spoločnosti by vyznávalo hodnoty ako sú 

tolerancia, sloboda vyjadrovania, kvalita ţivota. Inglehartovi sa ale doposiaľ nepodarilo 

„nájsť“ príklad post-modernej spoločnosti. Zastúpenie obyvateľstva s post-materiálnym 

systémom hodnôt je zatiaľ minoritné, aj keď sa škandinávske krajiny „pribliţujú hranici“, čiţe 

sa post-modernizujú. (Boutilier, 2005) 
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Prechod od spoločnosti s väčšinovým obyvateľstvom vyznávajúcim tradičné hodnoty 

k väčšinovému vyznávaniu moderných (materiálnych) hodnôt sa nazýva modernizácia. Post-

modernizácia nastáva, keď spoločnosť prekročí prah základnej hojnosti, a nedostatok 

ţivotných potrieb uţ prestane ovládať kaţdodenné rozhodovanie. (Inglehart, 1997) Inglehart 

odhaduje tento prah zhruba na hospodársku úroveň Írska či Tajvanu na začiatku 90. rokov 20. 

storočia. Posunom orientácie na kvalitu ţivota (na rozdiel od preţitia) dochádza v takýchto 

spoločnostiach k vzostupu sociálnych hnutí, ako sú hnutia za gendrovú rovnosť, rovnosť 

sexuálnej orientácie a  environmentalizmus. (Tamtieţ; Boutilier, 2005)  

No post-materiálne hodnoty nie sú podľa Ingleharta podmienkou ochrany prírody. V 

chudobných krajinách totiţ podľa neho pro-environmentálne správanie korení v pocite 

fyzickej ohrozenosti vlastnej existencie ekologickými problémami vo forme znečisteného 

ovzdušia, vody či pôdy, ktoré sú beţnejším úkazom práve v  rozvojových krajinách. 

(Inglehart, 1995)  

Na rozdiel od toho v rozvinutých krajinách, kde sa bezprostredná hrozba na ţivote v 

podobe environmentálnej krízy netýka väčšinovej populácie, je menej pravdepodobná reakcia 

tohto druhu. Namiesto potreby preţiť je záujem viac orientovaný na potrebu kvalitného ţivota 

pre všetkých. V takýchto rozvinutých spoločnostiach post-materiálne hodnoty vysoko 

korelujú s  pro-environmentálnym záujmom. „Medzi ľuďmi, ktorí neprideľujú post-

materiálnym cieľom vysokú hodnotu bolo iba 30% identifikovaných ako s vysokým záujmom 

o ochranu prírody, zatiaľ čo medzi tými, ktorí prideľujú vysokú hodnotu (...) post-

materiálynm cieľom plných 65% bolo identifikovaných ako s vysokým záujmom o ochranu 

prírody.“ (Tamtieţ) 

Boutilier sa tieţ pokúša definovať Inglehartove tri typy spoločností vo vzťahu 

k prírode. Tradičné spoločnosti sú podľa neho úplne závislé na preţití od ich ţivotného 

prostredia.  Znečisťovanie okolia a nadmerná záťaţ na pestovanie sa okamţite negatívne 

premietajú do kvality ţivotného prostredia, preto je v záujme preţitia tradičných spoločností 

udrţiavať prirodzenú rovnováhu medzi ľudskými potrebami a vyuţívaním prírodného 

bohatstva.  

V moderných spoločnostiach ale obchodovanie so zdrojmi na rozsiahle vzdialenosti 

umoţňuje ţivot obyvateľstva v  mestských oblastiach, ktoré by inak trpeli kapacitným 

nedostatkom zdrojov, ak by mali byť závislé jedine na  samozásobovaní. Pretoţe obchod 

prebieha na veľké vzdialenosti, moderné spoločnosti môţu šíriť svoje environmentálne riziká 

naprieč ţivotným prostredím obývaným nimi samými  a ich rôznymi obchodnými partnermi. 

Post-moderné spoločnosti sa vo svojom prístupe k prírode snaţia harmonizovať modernú 

túţbu po raste s tradičným rešpektom k  medziam prírody. (Boutilier, 2005) 
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Boutilier v nadväznosti na danú klasifikáciu hodnôt na tradičné, moderné a post-

moderné uvádza inú klasifikáciu, klasifikáciu environmentálnych hnutí na 5 typov prevzatú 

od Manuela Castellsa. Stavia vedľa seba tieto dva koncepty a poukazuje na ich očividné 

prepojenie.  (Boutilier, 2005)  Obrázok č. 4 je zobrazením prepojenia týchto dvoch konceptov, 

kde sa spájajú 3 typy hodnôt a ich transformačné procesy (modernizácia, post-modernizácia, 

neotribalizácia) so šiestimi typmi environmentálnych hnutí, ktorými sú:  

1. hnutie za obranu vlastného priestoru 

2. hnutie za zodpovedné spoločné uţívanie prírodného bohatstva 

3. hnutie za konzerváciu prírodného bohatstva 

4. hnutie za zelenú politiku 

5. hnutie za záchranu planéty  

6. hnutie za hlbinnú ekológiu 
 

Z týchto šiestich typov je jeden, hnutie za zodpovedné spoločné uţívanie prírodného 

bohatstva, Boutilierovým vlastným, a slúţi na kompletizáciu celej siete vzťahov, ktorá bude 

základňou pri interpretácii udrţateľného rozvoja v spojení s rôznymi kognitívnymi rámcami 

týchto hnutí. (Boulitier, 2005) 

 

Obrázok č. 4 – Typy environmentálnych hnutí mapované proti hodnotovým typom (Boutilier, 

2005; preklad N. Petruš)  
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Boutilier tieţ vyuţíva relatívne nový pojem neotribalizácie na vyjadrenie procesu 

vytvárania spoločnosti zaloţenej na základe kolektívnych identít zakorenených v post-

modernej kritike modernizmu. Týmto výrazom sa Boutilier snaţí pomenovať niektoré 

spoločnosti vznikajúce z nových sociálnych hnutí ako sú hlbinná ekológia, hnutie za práva 

homosexuálov, či eko-feminizmus, a z lokálnych komunitárnych hnutí alebo z virtuálnych 

komunít. Neotribalizácia v sebe teda spája prvky post-modernity a tradičného vzťahovania sa 

k  prírode, ako je vyuţitie miestnej správcovskej etiky (zaloţenej na obmedzenom spracovaní 

prírodných zdrojov) na globálnej úrovni prostredníctvom lokálneho pôsobenia, viac ako 

prostredníctvom medzinárodného riadenia. Globálne javy (ako globálne otepľovanie) sú 

integrované do miestneho správcovstva, ale dôraz je kladený skôr na miestnu komunitu, neţ 

na globálne záujmy. (Tamtieţ) 

Boutilier prepojuje menované hnutia s tromi typmi hodnôt nasledovne: 

1. Hnutie za obranu vlastného priestoru – je najtradičnejším z týchto šiestich hnutí, zdruţuje 

ľudí do miestnych komunít harmonicky interagujúcich s prírodou na určitom území. Táto 

interakcia môţe vyuţívať nové technológie v prospech komunity, no vţdy s ohľadom na 

moţné dopady na ţivotnom prostredí. 

2. Hnutie za zodpovedné spoločné uţívanie prírodného bohatstva - zaloţené na tradičnom 

prístupe k prírode, no v moderných podmienkach. Cieľom členov hnutia je zodpovedné 

spoločné uţívanie verejných prírodných statkov ako je divá zver, úrodná pôda, a pod. 

Moderné spôsoby interakcie s týmito statkami váţne ohrozujú ich výskyt, preto volia 

príslušníci tohto hnutia skôr tradičné prístupy šetrné k prírode. 

3. Hnutie za konzerváciu prírodného bohatstva – je to moderné hnutie, neoperuje na 

komunitnej úrovni, ale adresuje prírodu na globálnej škále v dôsledku jej celkového 

ohrozenia modernými prístupmi.   

4. Hnutie za zelenú politiku - je reakciou na správu prírodných zloţiek štátnymi orgánmi, a 

snaţí sa ho vyváţiť dôrazom na marginalizované články. Ciele tohto hnutia by sa dali 

nazvať post-modernými, no spôsob akým sa dosahujú je podľa Boutiliera vo svojej 

podstate moderný. 

5. Hnutie za záchranu planéty - je post-moderným hnutím organizácii ako Greenpeace, ktoré 

stavajú na medzinárodných kampaniach  environmentálnej identity a primárne adresujú 

globálne environmentálne problémy. 

6.  Hnutie za hlbinnú ekológiu - podľa Boutiliera najfilozofickejšie zo všetkých šiestich 

hnutí. Ich prístup k udrţateľnému rozvoju korení v túţbe po zásadnej zmene ľudstva, 

ktorej výsledkom by bol ľudský ţivot šetrný k ţivotnému prostrediu vo všetkých formách 

vrátane zníţenia ľudskej populácie a spotreby.                                          (Boutilier, 2005) 
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Ochrana prírody teda nie je iba post-moderným fenoménom. Podľa Ingleharta aj 

Boutiliera pro-environmentálne správanie existuje vo všetkých troch spomínaných typoch 

spoločností, odhliadnuc od ich hospodárskej úrovne, je však motivované rôznymi 

hodnotovými systémami.  

 

4.3. Pro-environmentálne hodnoty 

 

Výskumom špecifických hodnôt spojených s pro-environmentálnym správaním sa 

zaoberali Stern a Dietz. Tí pouţitím Schwartzovho rebríčka hodnôt (kapitola 2.1.)  skúmali 

aké hodnotové korene má pro-environmentálne správanie. Výsledky ich štúdie zdôrazňujú 

mimoriadnu dôleţitosť troch typov hodnôt, ktoré sú rozhodujúce pri pro-environmentálnom 

správaní. Následne definovali tri rôzne hodnotové základne pre environmentálne správanie, 

na základe ktorých sa ľudia  vzťahujú  k prírode - ja  sám ako  jednotlivec, ľudské 

spoločenstvo, a ekosystém: 

1. systém  egoistických  hodnôt,  ktoré  motivujú  jednotlivca k pro-environmentálnemu 

správaniu  pocitom vlastného ohrozenia, napr.  prírodnými  katastrofami, 

2. systém altruistických hodnôt, ktoré motivujú jednotlivca  k pro-environmentálnemu 

správaniu pre dlhodobé následky, aké môţe mať poškodenie prírody na ľudstvo, 

3. systém ekocentrických hodnôt motivujúcich k pro-environmentálnemu správaniu z 

presvedčenia, ţe príroda má hodnotu sama o sebe a mala by byť zachovaná, bez 

ohľadu na to, ako jej deštrukcia vplýva na ľudstvo.  

 

Tieto tri typy hodnôt sú podľa Sterna a Dietza najlepším determinantom pro-

environmentálneho správania. U jedincov so silným pro-environmentálnym správaním majú 

najväčšiu prevalenciu ekocentrické hodnoty, aj keď sa u nich vţdy preukázali aj egoistické 

a altruistické hodnoty. (Stern a Dietz, 1994) 

 

Schwartzov hodnotový rebríček bol vyuţitý aj v mnohých ďalších výskumoch 

zameraných na pro-environmentálne správanie, často v spojení s NEP alebo inými dotazníkmi 

určenými na meranie pro-environmentálneho správania. Takúto metódu zvolil Coelho (2006), 

ktorý vyuţil Schwartzov rebríček a tzv. Škálu ekocentrických a antropocentrických postojov 

(Ecocentric and Anthropocentric Attitudes Scale). Výsledky jeho výskumu sú zhodné 

s mnohými predchádzajúcimi závermi. Coelho identifikuje hodnoty z kategórie seba-
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transcendencie ako najvýznamnejšie pre vysvetlenie pro-environmentálneho správania. Tieto 

hodnoty sú kategoricky v rozpore s hodnotami „posilňujúcimi ego“. (Coelho a ďalší, 2006) 

 V rámci kategórie zeleného konzumu vyvolávajú záujem práve výskumy zamerané na 

materializmus
5
. Richinsová a Dawson vyvinuli Škálu materialistických hodnôt (Materialistic 

Value Scale, MVS) za účelom merania dôleţitosti, ktorú ľudia pripisujú získavaniu 

a vlastníctvu hmotných statkov. Výsledky ich výskumu poukazujú vo vzťahu k pro-

environmentálnemu správaniu respondentov na to, ţe jedinci, ktorí vyznávajú materialistické 

hodnoty vykonávajú menej pro-environmentálnych činností, neţ tí, ktorí na MVS dosiahli 

niţšie skóre, nevyznávajú teda materialistické hodnoty. Materialisti taktieţ uprednostňovali 

ponechanie svojich statkov pre vlastnú potrebu, a menej sa o svoj majetok delili, čo malo 

podľa Richinsovej a Dawsona spoločenský aj environmentálny dopad. Richinsová a Dawson 

navrhujú, ţe určitá hodnotová orientácia zaloţená na ne-materialistických hodnotách môţe 

mať pozitívny vplyv na pro-environmentálne správanie. (Richins, Dawson, 1992) Túto 

hypotézu potvrdzuje aj niekoľko ďalších výskumov, ktoré vychádzajú z negatívnej korelácie 

medzi materializmom a pro-environmentálnymi hodnotami (napr. Brown a Kasser, 2005; 

Gaterslebenová a ďalší, 2010).  

 Výskum Franzena a Meyera (2010) bol zameraný špecificky na post-materiálne 

hodnoty a ich vplyv na pro-environmentálne postoje. Vyšší relatívny príjem na národnej aj 

individuálnej úrovni bol spojený s post-materiálnymi hodnotami, aj väčším záujmom 

o environmentálne problémy. Niekoľko ďalších výskumov potvrdilo pozitívnu koreláciu 

medzi vyšším príjmom a pro-environmentálnym správaním, no výsledky potvrdzujúce vplyv 

post-materiálnych hodnôt na tento jav nie sú konzistentné. Príkladom je výskum 

Kemmelmeiera (2002), ktorého výsledky sú v istej miere v rozpore s výsledkami výskumu 

Franzena a Meyera, a síce potvrdzujú silný vzťah medzi ekonomickými podmienkami 

v krajine a pro-environmentálnym správaním, a tieţ vplyv post-materiálnych hodnôt na pro-

environmentálne správanie na úrovni jedincov, no nedokazujú vplyv post-materiálnych 

hodnôt na pro-environmentálne správanie na spoločenskej úrovni. Kemmelmeier ale uvádza, 

ţe štatistická spoľahlivosť týchto výsledkov je spochybniteľná, a priznáva, ţe určitá korelácia 

medzi post-materializmom a pro-environmentálnym správaním bola preukázaná na oboch 

úrovniach. Dôvodov pre nejasné výsledky môţe byť niekoľko, no najzávaţnejším sa zdá byť 

                                                 
5
 Materializmus pôvodne odkazuje na filozofický smer, podľa ktorého existuje iba hmota a jej 

pohyb. V súčasnosti v spoločenských vedách tento pojem odkazuje na ľudskú oddanosť 

materiálnym potrebám, a záujem o získavanie hmotných statkov, a to hlavne neutilitárnych 

(napr. za účelom zvyšovania prestíţe). 
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„jednoliatosť“ skúmaného pro-environmentálneho správania. Kemmelmeierov výskum 

zahŕňal iba pro-environmentálne správanie z kategórie (finančnej) podpory pro-

environmentálnych iniciatív (viac v kapitole 2.2.), a teda nezahŕňal napr. činnosti spojené 

s kaţdodenným jednaním. Práve konzum býva najviac spájaný s materiálnymi hodnotami, 

a teda inklúzia pro-environmentálneho správania napr. vo forme  zeleného konzumu by mohla 

byť vhodným indikátorom vplyvu post-materiálnych hodnôt celospoločensky. Kemmelmeier 

sa vo svojom vysvetlení odkazuje na príklady iných výskumov, ktoré rozlišujú medzi 

rozdielnymi hodnotovými základňami pre pro-environmentálne správanie. Tie sú konzistentné 

so spomínanými výsledkami Sterna Dietza, ale aj s Inglehartovou a Boutilierovou hypotézou, 

podľa ktorej môţe byť pro-environmentálne správanie ovplyvnené aj materialistickými alebo 

egoistickými hodnotami (viac v kapitole 4.2.). 

 Oskamp a Schulz prepájajú v tomto duchu výsledky výskumu Sterna a Dietza (1994), 

ktorí skúmali egocentrické, altruistické a ekocentrické hodnoty, s výsledkami výskumu 

Gökşena a ďalších (2002), ktorí operovali s materialistickými a post-materialistickými 

hodnotami. Oskamp a Schulz identifikujú vyšší záujem respondentov s materialistickými 

hodnotami o lokálne problémy s egoistickými hodnotami, a vyšší post-materialistický záujem 

o globálne problémy s altruistickými a ekocentrickými hodnotami. Egoistické či 

materialistické hodnoty podľa nich vedú k pro-environmentálnemu správaniu, pretoţe sa 

daných ľudí environmentálne problémy bezprostredne týkajú a majú pocit vlastného 

ohrozenia. (Oskamp a Schulz, 2005) 

Rudmin a Kilbourne sa venovali rozdielnym motiváciám k pro-environmentálnemu 

správaniu z hľadiska dobrovoľnej skromnosti
6
, ktorá podľa nich odzrkadľuje hodnotový 

systém jedinca. Stavajú ju do protikladu nedobrovoľnej skromnosti, ktorá tieţ môţe viesť k 

správaniu šetrnému k ţivotnému prostrediu, no neodzrkadľuje hodnoty jedincov, ale ich 

súčasné ekonomické moţnosti. Nedobrovoľná skromnosť na rozdiel od dobrovoľnej 

skromnosti nie je dobrým determinantom budúceho pro-environmentálneho správania. 

(Rudmin a Kilbourne, 1992) 

 

 

                                                 
6
 Taktieţ uvedomelá skromnosť – vzdanie sa všetkého zbytočného; podobne výberová 

náročnosť, ktorá zastáva právo na uţívanie si určitých produktov, ktoré sú pre jedinca spojené 

s jeho kvalitatívnym rastom. 

 



36 

 

4.4. Environmentálna hodnotová výučba 

 

Ako bolo uvedené v kapitole 2.2.1., pôvodný model formovania sa pro-

environmentálneho správania predpokladal vplyv informovanosti o environmentálnych 

problémoch na pro-environmentálne správanie. Preto prvotné medzinárodné dokumenty 

vytvorené za účelom intervencie podporovali zvyšovanie globálneho environmentálneho 

povedomia. Výskumy ale naznačujú, ţe environmentálne povedomie nie je dostatočným 

motivačným prvkom pre aktívnu ochranu prírody. Ako alternatíva sa dodnes ponúka 

hodnotová orientácia. Príkladom sú výskumy Schultza (2010) a Bolderdijka a ďalších (2013), 

podľa ktorých intervencie vo forme podpory informovanosti (napr. informačné kampane, 

kalkulačky uhlíkovej stopy) dosahujú motivačného charakteru iba v prípade, kedy jedinci 

pripisujú prírode hodnotu. Informačné kampane môţu viesť k zvýšeniu povedomia o 

negatívnom vplyve ľudskej činnosti na ţivotné prostredie, no to, čo ľudia urobia s týmito 

poznatkami, závisí od toho, či danému jedincovi záleţí na kvalite ţivotného prostredia. 

(Bolderdijk a ďalší, 2013) 

Problematikou hodnôt spojených s pro-environmentálnym správaním sa zaoberalo 

niekoľko  medzinárodných dokumentov, väčšina z nich sa im však venovala v rámci definície 

cieľov sociálnej roviny udrţateľného rozvoja (viac v kapitole 3.1., napr. Deklarácia z Ria de 

Janeiro alebo Agenda 21). Ako prvá sa explicitne hodnotám venovala Deklarácia tisícročia 

(Millennium Declaration, URL), v ktorej Valné zhromaţdenie OSN prijíma základné hodnoty 

esenciálne pre medzinárodný rozvoj. Sú nimi sloboda, rovnosť, spolupatričnosť, tolerancia, 

úcta k prírode a spoločná zodpovednosť. Významným dokumentom, ktorý sa nesie v 

podobnom duchu je Charta Zeme (Earth Charter, URL),  ktorá je deklaráciou základných 

hodnôt a princípov budovania „spravodlivej, udrţateľnej a mierovej globálnej spoločnosti“. 

Zdôrazňuje potrebu spoločnej vízie sústavy hodnôt, ktoré by  poskytli etický základ pre 

budúce spoločnosti. Príkladom takýchto hodnôt a  princípov sú  úcta a starostlivosť o 

spoločenstvo ţivota, sociálna a ekonomická spravodlivosť, nenásilie a mierovosť.  

 Hodnotovej výučbe sa vo svojej práci Hodnoty vo výučbe (Values in Teaching, 2003) 

venovali Veugelers a Vedder a ich návrhy boli vo veľkej miere následne integrované do 

vyučovacieho systému v Holandsku. Vychádzajú zo štúdií, podľa ktorých má aktívna 

participácia študentov vo vzdelávacom procese nemalý význam. Študenti by sa mali aktívne 

zapájať a interagovať s inými študentmi, učiteľmi, a členmi spoločnosti mimo vzdelávacích 

inštitúcii. Takýto prístup je vyjadrený v paradigme pozitivizmu v kognitívnej psychológii. 

(Veugelers, Vedder, 2003) Ţiaci by mali byť vedení ku kritickému zmýšľaniu, ktoré by 
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napomáhalo k vytvoreniu schopnosti formulovať vlastné názory, no tieţ schopnosti vypočuť a 

zváţiť názory iných. V školskom prostredí by mali byť vytvorené vhodné podmienky pre 

umoţnenie otvorenej diskusie o tom, čo je správne a nesprávne, a dôraz by mal byť kladený 

na premyslené a logické rozhodovanie zaloţené na hodnotových základoch
7
. (Tamtieţ) 

Niekoľko nových modelov environmentálnej výchovy, pri ktorých sa dôraz kladie na 

podporu environmentálnej či spoločenskej „citlivosti“ bolo navrhnutých Hungerfoldom a 

Volkovou (1990). Tí sa opierajú o štúdie, podľa ktorých bol environmentálny záujem u ľudí 

skôr výsledkom vlastných skúseností s význačnou degradáciou ich okolitého ţivotného 

prostredia (podľa Inglehartovej klasifikácie ľudia s materiálnym systémom hodnôt, podľa 

Sterna a Dietza ľudia motivovaní prevaţne egoistickým systémom hodnôt), či vplyvu okolitej 

spoločnosti (hlavne rodičov a učiteľov), ktorá slúţila ako model environmentálnej citlivosti 

(ľudia s post-materiálnym či altruistickým systémom hodnôt). Iba malý počet  jedincov 

označil školské kurzy či náučnú literatúru za významný vplyv pri formovaní pro-

environmentálneho postoja.  

„Typicky povedomie o probléme nevedie k správaniu v environmentálnej dimenzii. (...) 

Ak environmentálna problematika má byť integrálnou súčasťou výučby navrhnutej k zmene 

správania, výučba musí presahovať cez ‚povedomie‘ či ‚informovanosť‘ o problémoch,“ aby 

zahŕňala dôraz na hodnoty, ktoré by viedli jedincov k tomu, aby sa stali zodpovednými 

a  aktívnymi členmi občianskej spoločnosti, a to nielen v environmentálnej dimenzii. 

(Hungerfold, Volk, 1990) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Piaget a Kohlberg nazývali tento proces morálnym usudzovaním, Habermas morálnou 

komunikáciou a hodnotovou komunikáciou. (Veugelers, Vedder, 2003) 
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5. Diskusia 

 

Na základe analýzy odborných publikácií hodnotím, ţe zvýšenie informovanosti 

o dopadoch poškodzovania ekosystému nevedie priamo k pro-environmentálnemu správaniu. 

Nedostatočné povedomie o dôsledkoch ľudského správania nie len na ţivotné prostredia, ale 

aj na spoločnosť je síce spojené s absenciou pro-environmentálneho správania, no zvýšenie 

povedomia nie je dostatočným aktivačným činiteľom pro-environmentálneho správania. 

S pro-environmentálnym správaním je spojených niekoľko typov hodnotových 

systémov. Medzi uvedené klasifikácie patria altruistické, ekocentrické a egoistické hodnoty, 

a tradičné, materialistické a post-materialistické hodnoty. Ako významná pre pro-

environmentálne správanie v Západnej spoločnosti konca 20. storočia / začiatku 21. storočia 

sa preukázala zmena systému s dominantnými materialistickými hodnotami na systém s 

dominantnými post-materialistickými hodnotami, alebo prechod od egoistických hodnôt k 

altruistickým hodnotám.  

Na základe týchto výsledkov sa pokúsim načrtnúť teóriu vzťahu zmien hodnotových 

systémov a pro-environmentálneho správania. Relevantná pri tvorbe tejto teórie bola hlavne 

štúdia Oskampa a Schulza, ktorí prepájajú koncepty egoistických, ekocentrických 

a altruistických hodnôt, a konceptov materializmu a post-materializmu. Podľa tejto teórie sú 

pre efektívnu ochranu ţivotného prostredia potrebné všetky tri typy hodnotových systémov. 

Tým sa prikladá rôzny význam v závislosti od podmienok v danej spoločnosti. V dominantne 

materialistickej spoločnosti
8
 prevaţujú egoistické motivácie pre pro-environmentálne 

správanie. Pri zmene podmienok sa spoločnosť postupne môţe meniť na viac post-

materialistickú, v ktorej na pro-environmentálne správanie vplývajú skôr altruistické 

a ekocentrické hodnoty. V rôznych podmienkach je teda pro-environmentálne správanie 

podmienené iným typom hodnotového systému. Berúc do úvahy, ţe v euro-atlantickej 

spoločnosti prikladajú občania stále väčší dôraz sluţbám, oproti materiálnym produktom, 

môţe mať hodnotová výučba určitých altruistických hodnôt stále väčší význam. 

Medzi deficity danej teórie je nutné zahrnúť podmienenosť pro-environmentálneho 

správania inými faktormi, ako sú externé podmienky (infraštruktúra, dostupnosť produktov) 

                                                 
8
 Materialistickosť spoločnosti je merateľná Inglehartovou batériou, ktorá však nemusí 

reprezentovať prevalenciu post-materiálnych hodnôt jedincov, ale skôr isté spoločenské 

preferencie. 
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pre ochranu ţivotného prostredia, ale aj povedomie o dopadoch poškodzovania prírody nielen 

na ţivotné prostredie, ale aj spoločnosť. Podľa Inglehartovej teórie má na hodnotový systém 

vplyv tieţ hospodárska úroveň štátu či hojnosť počas formatívnych rokov jedinca. Vplyv 

hodnotového systému je teda podmienený mnohými faktormi. 

Ďalším deficitom teórie je jej limit na dáta zo Západných spoločností. Preto by bolo vhodné 

venovať sa danej téme aj v súvislosti s tzv. rozvojovými krajinami. 
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Záver 

 

Témou predloţenej bakalárskej  práci  bol vzťah medzi  ľudskými  hodnotami  a pro-

environmentálnym správaním. Analýzou odborných publikácií bol podaný integratívny 

prehľad  výsledkov štúdií o vzťahu hodnotových zmien a pro-environmentálneho správania. 

Pôvodná široká tematika trvalo udrţateľného rozvoja bola aplikáciou vhodnej metódy 

zredukovaná na tému pro-environmentálneho správania a boli identifikované dve výskumné 

otázky: 

VO1: Vedie zvýšenie informovanosti o dopadoch poškodzovania ekosystému k pro-

environmentálnemu správaniu? 

VO2: Je určitý hodnotový systém spojený s pro-environmentálnym správaním? 

Zvolenou metódou Zakotvenej teórie prispôsobenej prehľadovým štúdiám boli 

systematicky vyhľadávané a analyzované publikované štúdie. Prvá kapitola vysvetľuje postup 

pri analýze a načrtá schému základných kategórií a podkategórií. 

 V druhej kapitole boli vymedzené najdôleţitejšie pojmy (kategórie) súvisiace 

s danými výskumnými otázkami. V prvej časti boli vysvetlené pojmy hodnôt, hodnotového 

systému a súvisiacich konceptov. Keďţe je terminológia týkajúca sa hodnôt veľmi bohatá, 

zmienené boli iba pojmy kľúčové pre porozumenie textu, no dôraz bol kladený na ich 

dôkladné  predostretie  čitateľovi. Druhá časť bola venovaná  pojmom environmentálneho 

a pro-environmentálneho správania, a faktorom podmieňujúcim toto správanie. 

V nasledujúcej  kapitole bol analyzovaný vzťah človeka k prírode. Počala som analýzou 

environmentálneho správania, ako ľudského konania s dopadom na prírodu. Pozornosť som 

tieţ venovala ponímaniu prírody človekom a jeho prisudzovaniu hodnoty prírode. Následne 

bol analyzovaný hodnotový základ pro-environmentálneho správania. 

Štvrtá kapitola je štruktúrovaným podaním konceptu hodnotovej zmeny ako faktoru 

ovplyvňujúceho environmentálne správanie v spoločnosti. Predloţené boli relevantné štúdie 

venujúce sa prepojenosti hodnotového systému a pro-environmentálneho správania, zmenám 

hodnotových systémov, a vplyvu jednotlivých hodnotových systémov na pro-

environmentálne správanie u ľudí. Pozornosť som tieţ venovala environmentálnej hodnotovej 

výučbe. 
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V piatej kapitole som sa pokúsila kriticky odpovedať na predloţené výskumné otázky:  

VO1: Podľa výsledkov dostupných výskumov zvýšenie informovanosti o dopadoch 

poškodzovania ekosystému nevedie priamo k pro-environmentálnemu správaniu. 

VO2: S pro-environmentálnym správaním je spojených niekoľko typov hodnotových 

systémov, no najvýznamnejším sa preukázal systém tzv. altruistických, prípadne post-

materialistických hodnôt. 

Ako je pre metódu Zakotvenej teórie charakteristické, analýzou vnútorných vzťahov sa 

vyvodzuje aj teória zakotvená v predostretých dátach. Tá bola tieţ načrtnutá v piatej kapitole, 

a teoretizovala zmenu hodnotového systému ako podmienku pre rast pro-environmentálneho 

správania. Rozoberané boli tieţ deficity danej teórie, a jej moţné implikácie pre budúcnosť. 
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