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Úvod 

Nikoleta Petruš zpracovala velmi obdobné téma formou bakalářské práce již loni a u 

obhajoby neuspěla, nutno říci, že těsně. Tento posudek je proto záměrně místy „dvojitý“: 

hodnotí jednak nově předloženou bakalářskou práci jako takovou, ale přihlíží i ke změnám 

oproti původní verzi. 

„Téma bakalářské práce Nikolety Petruš bylo na vysokých školách naší civilizace 

zpracováno mnohokrát, nepochybně by se dala nalézt celá řada absolventských prací např. jen 

v českém nebo slovenském prostředí. Přesto jde stále o námět nesmírně zajímavý, aktuální a 

svým způsobem nevyčerpatelný. Pro úspěch práce je svým způsobem klíčové, do jaké míry se 

podaří jej zúžit, resp. najít úzce vymezený dílčí problém, jenž by bylo možné zkoumat 

podrobněji, metodicky a tedy aspoň jaksi proto-vědecky.“, praví posudek k práci původní. Již 

názvem Nikoleta signalizuje, že se, nepochybně po konzultacích se svým vedoucím, pokusila 

radu poslechnout a původní atraktivní, leč zcela nereálný, záměr nahradila neméně 

přitažlivým, ale podstatně užším. 

1. Obsahová stránka 

„Dvoustránkový úvod obsahuje dvě podstatná sdělení. Prvním je pěkný a vzhledem 

k věku a zkušenostem autorky cenný postřeh o zásadní proměně paradigmatu, jímž její 

generace nahlíží na problematiku životního prostředí. Povědomí o jeho kritickém stavu stejně 

jako u nutnosti chovat se environmentálně šetrně, tedy nově definovaným způsobem „slušně“, 

stejně jako vědomé vymezení pozice autorky (generační situovanost) je dobrým zdůvodněním 

volby tématu, jímž je vlastně podiv, že tomu někdy mohlo být jinak. Dále Petruš přehledně 

informuje čtenáře o svých záměrech a obsahu práce.“ Doslovná citace původního posudku 

nepřekvapivě (byla by autorčina hloupost nepoužít, co bylo pochváleno) platí i nyní. 

„Vyrovnat se s pojmem hodnot (a autorka skutečně signalizuje ambici s tímto 

pojmem, který např. Libor Prudký právem označuje za jeden z nejsložitějších v sociologii, 

uváděje, že pojem hodnoty vlastně ani nelze definovat – hodnoty prostě jsou), na jedné a půl 

straně prostě ani nepotřebuje komentář.“ Nikoleta se nicméně hodnotami zabývat chce. 

Způsob, jakými se s nimi vyrovnala nyní, je důkladnější, obsáhlejší a svědčí i o větším 

porozumění (mj. právě tím, že se autorka nedopouští tak jednoznačných tvrzení). Také 

charakteristiku pro-environmentálního chování lze přijmout, tím spíše, že byla poměrně 

kvalifikovaná již v práci původní. Jen s vyhledáváním novější literatury si Petruš velkou práci 

nedala, ač jsem jí, tuším, doporučoval i konkrétní tituly. 

Ano, Závěr je tentokrát skutečně závěr. Není pokračováním předchozího textu, shrnuje 

výsledky, uvádí odpovědi na výzkumné otázky a zdůrazňuje nejdůležitější zjištění, aniž by 

uváděl do hry další literaturu nebo data. 
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2. Práce s literaturou 

Stav nezměněn (viz také výše): „Vzhledem ke kritizované neujasněnosti a šíři pojetí 

vlastně ani není možné hodnotit rozsah použité literatury, resp. počet titulů, ač je poměrně 

úctyhodný. Autorka zaslouží ne snad uznání, ale prosté přiznání toho, že se seznámila se 

základními (ne všemi, ale to by opravdu tolik nevadilo) tituly strategie udržitelného rozvoje 

včetně současných (Sustainable Development Goals, resp. Agendou a 2030), na druhé straně 

jsem již uvedl, že řada titulů je jistě ve své době důležitá. 

Autorka interpretuje texty nebo je cituje s porozuměním, odkazy na použité zdroje 

vcelku odpovídají normě nebo současnému úzu a hlavně jsou jednotné. Forma uvedení 

jednotlivých titulů respektuje normu méně (pořadí údajů, ISBN, typ písma atd.), ale opět je 

aspoň jednotná.“ 

3. Formální stránka 

Kvantita samozřejmě neznamená kvalitu, ale to, že rozsah textu narostl o třetinu, 

svědčí o Nikoletině úsilí. Práce nyní sestává z takřka 40 stran vlastního textu (při daném typu 

písma bude mít o něco málo normostran více), dále z obsahu, seznamu literatury, prohlášení 

(vytratilo se poděkování; proč?) chybí abstrakt a klíčová slova česky i anglicky. Je střízlivě a 

jednotně vypravena, obsahuje několik grafů, jejichž (nikoli povinný) seznam opět postrádám. 

Jazyk a styl práce je kultivovaný, ale s častými chybami a překlepy, chybami v interpunkci. 

Autorka má občas potíže s rytmickým zákonem, objevují se vychýlení z vazby. 

Některé příklady: chyby, překlepy: „Analýzou odborných publikácii“, „výsledkov 

štúdii“ (obě str. 5); „posledná kapitole“ (str. 9). Chybné užití přivlastňovacích zájmen (např. 

str. 12). Trvají poměrně časté chyby v interpunkci totožné povahy (absence čárek, např. 

v souřadných spojeních odporovacích, ale i u vedlejších vět): „Stegová a Vlek ale aj mnohí iní 

sa snaţili identifikovať do akej miery majú určité faktory vplyv na pro-environmentálne 

správanie.“ (str. 16), naopak trvalé psaní čárky ve srovnání (před „než“). 

4. Celkové hodnocení 

Vstupní poznámky 

Petruš se tentokrát snaží věnovat i metodě. Našla si zajímavé použití zakotvené teorie 

jako nástroje analýzy textů a základy Grounded theory obstojně vysvětlila. Zmíněný článek 

objevila sama nebo jí jej poradil vedoucí práce? V závěru popíšu, proč pokládám použití 

metody trochu za „zástěrku“ a skutečné výzkumné postupy (s omluvou) autorce příliš 

nevěřím… 

V interpretaci textů a používání důležitých pojmů autorka velmi kolísá. Tak například 

nerozlišuje klasicky význam a smysl (mohla se opřít o řadu autorů počátku 20. století, ale ona 

rozdíl ani netuší), ale v kontextu práce to není příliš podstatné. Naopak zcela správně je 

pochopen V. Frankl (i ve smyslu použitelnosti pro vlastní výzkum). Vztah člověka k přírodě, 

resp. instrumentální pojetí přírody, a jeho proměny samozřejmě popisuje plejáda autorů, ne 

jen Kohák, a není možné citovat ani výběr, ale měl být zmíněn aspoň klíčový Heidegger nebo 

nověji Macnaghten, Urry. Contested Natures (str. 18 a násl.). Autorka netematizuje zásadní 

rozdíl mezi přírodou a životním prostředím, což sice opět v kontextu práce tolik nevadí, ale 

jinak jde o rozdíl zásadní; nicméně mohla by jej alespoň dodatečně vysvětlit při obhajobě. 

Práce obsahuje i naivní tvrzení, naštěstí spíše v technicko-provozní rovině, takže 

výzkumná zjištění autorky nejsou příliš ohrožena („lacné jadrové elektrárne pomohli znovu 

vybudovať mestá zničené vojnou“ [str. 19]. Horší je konceptuální neporozumění strategii 

udržitelného rozvoje: k největším nepravdám náleží tvrzení, že „Jedným zo základných 

východisiek udržateľného rozvoja je predpoklad, ţe efektívna ochrana prírody závisí od 
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ekonomického rastu, a ekonomický rast je úzko prepojený s ochranou životného prostredia.“ 

(str. 19). Již Studie kritických environmentálních problémů (SCEP, MIT 1972) jasně 

konstatuje, že v uzavřeném systému konečných zdrojů (jímž je planeta Země, pozn. IR) není 

možný trvalý růst libovolného typu. Diskuse o potřebnosti ekonomického růstu v rozvojových 

a rozvinutých zemích je proto diferencovanější a mnohem složitější. Podobně tvrzení, že 

„Environmentálna rovina býva často v úvahách zredukovaná na snahu znížiť vypúšťanie 

oxidu uhličitého do ovzdušia vo forme emisii, alebo všeobecnejšie na snahu znížiť produkciu 

skleníkových plynov.“ (str. 20) prostě není pravdivé: pokud někdo environmentální problémy 

takto zužuje, znamená to, že jim ani v nejmenším nerozumí, a hlavně je podobné tvrzení 

k obsahu práce (naštěstí) naprosto nerelevantní. Následující odstavec obsahuje podobných 

věcných hloupostí celou řadu, což je zaviněno tím, že si autorka školsky nedostatečně vybrala 

jediný zdroj (Kramarová), jehož odborná úroveň je povážlivá. 

Podobných zjednodušení až za hranu způsobených snahou o stručnost nebo kontextem 

obsahuje práce řadu i v oblasti společenskovědní (filosofické): „Materializmus pôvodne 

odkazuje na filozofický smer, podľa ktorého existuje iba hmota a jej pohyb.“ (str. 34) 

Jinde naopak autorka dokáže najít relevantní, zajímavé a aktuální zdroje (Boutillier a 

související citovaná literatura). 

Autorčino porozumění (nebo příliš zjednodušující a neobratný výklad) některým 

klíčovým pojmům je prostě nedostatečné a je těžké říci, zda je způsobeno povrchním čtením, 

schematičností výkladu, nedostatkem zdrojů nebo jinými příčinami. Např. těžištěm 

biocentrismu opravdu není rezignace na přírodu neživou (tedy v opozici vůči celostnějšímu 

ekocentrismu), ale výrazný akcent na úctu k životu ve všech jeho formách (tedy v opozici 

vůči antropocentrismu): „Vlastná hodnota je v biocentrizme prisudzovaná iba živej prírode.“ 

(str. 22). 

Je pěkné, že autorka zmiňuje a správně charakterizuje konferenci UNESCO v Paříži 

v roce 1968, jež skutečně ustavila důležitý a pro vztah člověk – příroda klíčový mezivládní 

program Člověk a biosféra, ale jistě neměla být opomenuta např. konference OSN jako celku 

o životním prostředí člověka konaná v roce 1972 ve Stockholmu, jejíž politický dopad byl 

samozřejmě daleko vyšší (založení UNEP atd.). 

Autorka se také naučila správně rozlišovat ne/dobrovolnou a uvědomělou skromnost a 

výběrovou náročnost. 

To nejdůležitější pro hodnocení 

Nikoleta Petruš zcela jistě vstřebala informaci, že metoda zakotvené teorie slouží 

především k vytvoření návrhu ucelené teorie k výkladu určitého prostředí, situace, 

komplexního jevu: „Na základe týchto výsledkov sa pokúsim načrtnúť teóriu vzťahu zmien 

hodnotových systémov a pro-environmentálneho správania.“ (str. 38). Není rozhodující, zda 

k poznatku, resp. porozumění metodě dospěla sama studiem literatury nebo je výsledkem 

konzultací s jejím vedoucím. Pochybnost však vzbuzují tři příčinně propojené okolnosti: 

samotné použití metody (kódování), použití konkrétní studie pro tvorbu výsledné teorie a 

výsledná podoba samotné „teorie“. 

Ocenění zaslouží fakt, že na základě kritiky původní podoby práce tentokrát Nikoleta 

zařadila „povinnou“ metodologickou kapitolu a vcelku správně popsala příslušné postupy 

včetně typů kódování. Celý text však nikde a nijak nesvědčí o tom, že by autorka analyzované 

texty skutečně kódovala a jak. Chybí vzoreček, třeba v přílohách, chybí okódované citace, 

jimiž by podporovala validitu vytvářené teoretické stavby. Celý text práce má spíše podobu 

klasické, nutno podotknout, nijak vysloveně špatně provedené rešerše literatury; vztahy mezi 

hodnotami a proenvironmentálním chováním, jež autorka uvádí, se zdají být logické a platné 
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(jak na základě odborné zkušenosti, tak existující literatury), ne však objevné a vzešlé 

plausibilně z výzkumných postupů. Svědčí o tom i to, že se autorka v několika málo krátkých 

odstavcích, jež snad mají teorii představovat, vlastně neodvolává na vlastní zjištění, „data“, 

ale opět jen na další studii, jež byla jedinkrát zmíněna o tři stránky dříve (Oskamp a Schulz). 

Výsledná teorie tedy skutečně není průkazně opřena o metodu, ale není v přísném slova 

smyslu ani velkou teorií, natož novou. 

Pro spravedlnost nutno silně zdůraznit známý fakt, že přinést skutečně aspoň 

v některých rysech novou teorii hodnou toho jména se podaří snad v jedné absolventské práci 

z padesáti, počítaje v to i vyšší stupně vysokoškolského vzdělávání. 

Petruš se nicméně svědomitě pokusila zodpovědět své dvě výzkumné otázky. 

Odpovědi se nezdají být překvapivé, zejména fakt, že k proenvironmentálnímu chování a 

jednání nejsou informace podmínkou dostačující, ale dokonce ani nezbytně nutnou. Řada lidí 

různých sociodemografických charakteristik se prostě chová k přírodě, krajině a životnímu 

prostředí slušně, aniž by o nich měla systematičtější vzdělání nebo jen hlubší informace. 

Rovněž odpověď na druhou otázku se zdá systematická, věcná, logická.  

Závěr 

Jestliže jsem se v závěrečném hodnocení minulé podoby bakalářské práce alibisticky 

poněkud vyhnul jasnému konečnému názoru, tentokrát přes celou řadu uvedených výhrad, ale 

i na základě srovnání s jinými pracemi, s přesvědčením doporučuji předložený text 

k obhajobě. Celek bych stále hodnotil jen „dobře“, ale práce autorky i jejího vedoucího je na 

výsledku znát a proto jde skutečně o jinou trojku než v předchozím případě. 

  

Jandía Luz 1. září 2017     PhDr. Ivan Rynda 

    


