
Posudek na bakalářskou práci Nikolety Petruš „Změny hodnotového systému související 
s pro-environmentálním jednáním“. 

 
Cílem práce bylo analyzovat vztah mezi hodnotovými systémy a jejich změnou a pro-
environmentálním chováním. Tato obecná výzkumná otázka byla rozpracována do dvou 
dílčích výzkumných otázek: 1) Jaký je vztah mezi mírou informovanosti a pro-
environmentálním chováním? 2) Existuje určitý hodnotový systém spojený s pro-
environmentálním chováním?   
 
Žánrem práce je přehledová studie. Autorka vychází ze studia velkého množství 
cizojazyčných akademických textů, které se primárně zabývají vztahem mezi pro-
environmentálním chováním, hodnotovými systémy a informovaností o poškozování 
životního prostředí.  
 
Autorka dobře, srozumitelně a kriticky představuje R. Ingleharta a jeho koncepci „tiché 
revoluce“, která pojednává o přechodu od tradičních hodnot k moderním a pak k post-
moderním (spjatým s post-materialistickými). Dobře a srozumitelně dále například ukazuje 
propojení Ingleharta s koncepcí Boutiliera, který operuje s oněmi třemi typy transformací 
mezi třemi hodnotovými systémy a se souvisejícími šesti typy environmentálních hnutí 
(ochrana vlastního životního prostoru, hnutí za zodpovědně sdílené zemědělství, hnutí za 
ochranu divočiny, hnutí za zelenou politiku, hnutí za globální odpovědnost a záchranu 
planety, hnutí za hlubinou ekologii jako součást procesů modernizace, post-modernizace a 
neo-tribalizace). Již výsledek těchto diskusí naznačuje, že pro-environmentální jednání 
existuje ve všech typech společností, je ale motivováno naprosto různými sadami hodnot.  
 
Autorka dále, a opět v návaznosti na předchozí koncepty (zejména R. Ingleharta), představuje 
koncept pracující s třemi typy hodnotových systémů, jež jsou spojované s pro-
environmentálním chováním: egotistický typ (motivem je přežít jako jedinec); altruistický typ 
(motivem je blaho také ostatních lidí jinde a jindy); egocentrický typ (motivem je hodnota 
přírody samotné o sobě). Nejsilnější vztah s pro-environmentálním chováním mají mít dle 
provedených výzkumů a dostupné literatury hodnoty egocentrické, jakkoliv se s určitým pro-
environmentálním chováním váží i zbylé tři typy hodnotových orientací (str. 34).  
 
Podrobně autorka v návaznosti na to diskutuje různé výzkumy, které se snaží zkoumat, zda 
mají post-materiální či jiné hodnoty vliv na pro-environmentální chování. Konstatuje, že 
výsledky nejsou jednoznačný, vztah však spíše existuje. Například materialisté totiž vykazují 
také zájem o životní prostředí, avšak primárně na lokální úrovni, která je bezprostředně 
ovlivňuje (jsou vedeni egoistickou orientací). Post-materialisté mají naopak zájem také o stav 
životního prostředí na globální úrovni (a jsou vedeni spíše altruistickou či ekocentrickou 
perspektivou). Tyto diskuse ukazují na propojování různých teoretických konceptů 
v akademické literatuře, které autorka představuje, a na pokusy o jejich empirické testování, 
jež autorka kriticky diskutuje.  
 
Stěžejní část textu autorka uzavírá diskusí výzkumů týkajících se environmentální výuky. 
Také zde se ukazuje, že ve věci pro-environmentálního jednání nejde tolik o efekt 
informovanosti, jako spíše o roli hodnotových orientací (pocit zodpovědnosti), které ovlivňují, 
zda se informovanost projeví i v oblasti chování (a jeho změny).  
 
Autorka dochází k celkovému závěru, že sama informovanost podle dostupných a 
analyzovaných výzkumů nevede ke změně jednání. Důležitá jsou naopak hodnoty a jejich 



případná změna. Ke změně chování dojde na základě nových informací o poškozování 
životního prostředí pouze v situaci, kdy jedinec disponuje určitými specifickými hodnotami. 
Jako důležité se zde ukazuje změna od hodnot materialistických k post-materialistickým, nebo 
od hodnot egoistických k altruistickým a ekocentrickým. Tento vztah mezi hodnotami a pro-
environmentálním jednáním však podle autorky není neproblematický. Pro-environmentální 
jednání totiž lze prokázat i v souvislosti s materialistickými hodnotami (je vedeno 
egoistickými motivy). Naproti tomu post-materialistické hodnoty vedou k pro-
environmentálnímu jednání spíše skrze altruistické a ekocentrické motivy. Autorka proto 
konstatuje, že v různých podmínkách je pro-environmentální jednání podmíněno jiným typem 
hodnot. Je tak možné, aby se realizovalo v kontextu různých hodnotových systémů.    
 
Problémy:  
 

1. Základní problém vidím ve způsobu výběru vzorku textů, které byly autorkou 
analyzované (zejména str. 7). Respektive v nepřehlednosti a nejasnosti toho, jak výběr 
svých textů popsala v práci. Není tak jasné, kolik to bylo nakonec textů (případně 
kolik měly stran) a jaký postupem byly vybrány. Neuměl bych to podle popisu po 
autorce práce zopakovat a ověřit její postup, což je problém. 

2. S tím souvisí další nejasnost: Autorka naznačuje, že pro výběr textů použila metodu 
zakotvené teorie. Zdá se mi ale, že metoda zakotvené teorie je vhodná spíše pro 
analýzu textů samotných, nikoliv pro jejich výběr. Celkově si neumím jasně 
představit, jaký tedy byl ten postup a jakou roli v něm hrála metoda zakotvené teorie.   

3. S výše řečeným souvisí další problém: autorka očekává od metody zakotvené teorie 
(také str. 7), že jí zúží téma výzkumu, respektive řekne, jakou bude mít výzkumnou 
otázku. Domnívám se, že nejprve by mělo být téma či výzkumná otázka alespoň 
v obecné rovině formulovaná a poté by se v návaznosti na to, co chci zkoumat, 
měla zvolit odpovídající metoda, která je nejvhodnější pro zodpovězení již takto 
vydefinované výzkumné otázky. Nikoliv opačně jíž od metody k definování 
výzkumné otázky.  

4. Detail k tezím o zakotvené teorii. Opravdu je axiální kódování cesta k získání 
kategorií a podkategorií a selektivní kódování cest k nalezení vztahů mezi nimi? 
Domnívám se, že axiální kódování hledá již ty vztahy mezi kategoriemi 
identifikovanými z otevřeného kódování. Selektivní kódování se mi zdá, že má odkrýt 
nějaké obecnější či zastřešující kategorie, které nejsou přímo explicitně v textech 
obsaženy. Bylo by dobré citovat a mít načtenou alespoň základní klasiku k zakotvené 
teorii jako je Strauss a Corbinová: Zakotvená teorie (česky 1999) nebo alespoň Jana 
Hendla a jeho Základy kvalitativního výzkumu (2004).  

5. Schéma uvedené autorkou na začátku práce je impresivní a funguje jako základní 
zmapování kategorií a pojmů, včetně vztahů (či vzdálenosti) mezi nimi, ale opravdu 
není jasné, jak autorka ke schématu došla. Vychází to nějak z klíčových slov, které jste 
si ale sama předem zvolila? Navíc se mi zdá, že by to mohl být jeden z hlavních 
výsledků celé bakalářské práce, takže by měl být okomentován a shrnut v závěru.  

6. Formulační detail (nešťastná formulace). Autorka píše (str. 10): „Pro analýzu vztahu 
mezi změnou hodnotového systému jedinců a pro-environmentálním chováním jsou 
centrální dvě kategorie – jak ukazuje předchozí analýza – a to: hodnotový systém a 
pro-environmentální chování.“ Nezdá se vám to jako říci, že pro analýzu vztahu mezi 
mužem a ženou jsou důležité dva centrální pojmy muž a žena – není to triviální? A 
proč na to potřebujeme mít analýzu?  

 



Navrhuji známku dobře v případě, že se autorka během ústní obhajoby vypořádá alespoň s 
některými kritickými výhradami (způsob výběru textů, způsob použití zakotvené teorie).  
 
Karel Černý 
V Praze, 15. 8. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


