
 
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut ekonomiky a systémů řízení  
 

 

 

 

 

 

 

PODPORA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VE VÝUCE 

 NA STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ MOST 

 

bakalářská práce  

 

 

 

 

 

 

Autor:                          Zuzana Pechová 

Vedoucí bakalářské práce:                    prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.   

 

 

Most 2010 

     



 
 

 Prohlášení 

 

 

- Celou bakalářskou práci, včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla jsem 

všechny použité podklady a literaturu. Ve své bakalářské práci jsem kromě uvedené 

literatury použila vnitřní informační materiály, vytvořené Střední školou technickou 

v Mostě – Velebudicích. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního,  

a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít  

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu 

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě  

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO  

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Mostě dne 29. 04. 2010                                            Zuzana Pechová 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mé upřímné poděkování patří prof. Ing. Vojtěchu Dirnerovi, CSc., za jeho 

praktické informace a cenné rady včetně objektivní kritiky při tvorbě struktury této práce. 

  Dále vyslovuji poděkování PaedDr. Karlovi Vokáčovi, řediteli pro teoretické 

vyučování na Střední škole technické v Mostě  - Velebudicích, příspěvkové organizaci,  

za umoţnění dotazníkového šetření v rámci průzkumu u studentů tohoto vzdělávacího 

zařízení.     

 

 

V Mostě dne 29.04.2010       Zuzana Pechová



 
 

Anotace  

Teoretická část této práce vychází z poznatků o důvodech, směrech, cílech  

a vybraných prostředcích environmentální výchovy. Inspirací pro ni bylo zejména dílo 

Jana  Činčery, „Environmentální výchova: Od prostředků k cílům.“  

 Cílem výzkumné části je zkoumání hodnotových postojů a všeobecných znalostí 

studentů posledních ročníků maturitních oborů a učňovských oborů na Střední škole 

technické v Mostě - Velebudicích ve vztahu k ţivotnímu prostředí, přírodě a k její ochraně. 

Výsledkem je kvantitativní statistické měření znalostí kombinované s kvalitativní analýzou 

názorů zkoumané jednotky jako přidané hodnoty včetně řešení moţností tyto postoje 

různými formami zkvalitnění environmentální výchovy včetně ekopsychologie 

prohlubovat. 

Klíčová slova: etika, ekologie, environmentální výchova, enviromentální výuka, střední 

vzdělávání   ŠVP, ţivotní prostředí   

 

Summary 

 In theoretical part of this work I am coming out from peaces of knowledges about 

reasons, ways, aims and special instruments of environmental education. My inspiration is 

especially from work of Jan Činčera „Environmental education: „From instruments to 

aims“. 

   The aim of research part is investigation of value attitudes and general 

knowledges of students of the last class of leaving exam fields and apprentice fields on The 

secondary technic school in Most – Velebudice in relation to living environment, nature 

and environment protection. The produce is quantitative statistic measuration of 

knowledges in combination with qualitative analysis of opinions investigate unit as added 

value include resolution of forms these attitudes deepen  with the view to special forms of 

upgrade environmental education include ecopsychology. 

Keywords: ethics, ecology, environmental education, environmental training, secondary 

education – school education plan, living environment 
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1. Úvod 

  Současnost je charakterizovaná nejen krizí hospodářskou, ale také krizí 

ekologickou. Problematika lidského chování a zejména nalézání východisek z této krize je 

jiţ dneska součástí několika vědních oborů. V současnosti totiţ vnímáme více neţ jindy 

nárůst znečisťování všech sloţek ţivotního prostředí. Neznáme správnou cestu ven, víme 

jen fakt, ţe trvalý kvantitativní nárůst ţivotně důleţitých zdrojů jiţ není dále moţný. Proto 

se mnoho vědných oborů spojuje a snaţí se vytvářet rámec tzv. systémového ekologického 

chování. Jde o to, ţe v minulosti nebyla planeta Země vnímána jako uzavřený systém. 

Naše civilizace ţila ve své historii v otevřeném systému, kdy naše planeta poskytovala 

nebývalé moţnosti objevování a dobývaní nových území, nových nalezišť a také odbytišť.  

      V dnešním globálním světě je situace ale zcela jiná, ţivot celé civilizace na této 

planetě se spolu s přírodou stává uzavřeným systémem. Nemalá část historických 

zkušeností se v tomto slova smyslu stává nepotřebnými. Je nutné se orientovat na takové 

způsoby ţití, které umoţní v tomto uzavřeném systému najít cestu k trvale udrţitelnému 

vývoji lidstva. Protoţe pracuji ve školství, v oblasti rozvoje a zvyšování kvality vzdělávání 

prostřednictvím vzdělávacích projektů, financovaných ze zdrojů EU, setkávám se denně 

s pojmem trvale udrţitelný rozvoj, trvalá udrţitelnost nebo trvale udrţitelný ţivot.  

    Tato problematika mě velmi zaujala a také inspirovala k napsání této bakalářské 

práce, která je zaměřena na zjištění kvality environmentální výchovy v environmentální 

výuce u studentů Střední školy technické v Mostě – Velebudicích, v kontextu jejich 

postojů, hodnot a znalostí ve vztahu k ţivotnímu prostředí a přírodě. V teoretické části 

objasňuji, jaké jsou důvody a cíle environmentální výchovy a jaké proudy a směry 

environmentální výchova v sobě zahrnuje. V empirické části následuje průzkum, zda 

environmentální výuka na této škole naplňuje její základní principy, tj. výchovu jedince, 

kterému jeho hodnotový systém umoţňuje jednat ve prospěch zachování a ochrany 

biodiverzity ţivota a to ve všech jeho formách, jedince, který se chová ve vztahu ke všemu 

ţivému soucitně a umí nést odpovědnost za své chování, který umí být a ţít skromně 

s cílem zachování co nejniţšího zatěţování ţivotního prostředí. Environmentální výuka by 

měla být vzhledem k její komplexnosti implementována do výuky mezipředmětově a proto 

budu sledovat v této práci, jak daleko se tato implementace daří a zda jsou rozdíly ve 

výuce mezi studenty, kteří studují v maturitních oborech a studenty, kteří ukončí studium 



Zuzana Pechová: Podpora environmentální výchovy ve výuce na Střední škole technické Most   

2 
2010 

výučním listem. Cílovou sledovanou skupinou budou tedy poslední ročníky středního 

vzdělávání s maturitou a středního vzdělávání s výučním listem.     

   Současná situace z mého pohledu nenaznačuje takový vztah studentů k ţivotnímu 

prostředí, který by směroval k trvale udrţitelnému ţivotu v globálním měřítku a proto je 

nesmírně důleţité, jak se k environmentální výchově přistupuje v rámci výuky také 

ve středním vzdělávání. Dnešní environmentální postoje totiţ nezahrnují pouze ekologii 

jako vědu o určitých  technických modelech nebo přesně definovaných postupech, ale 

kloubí také ekologickou filosofii, psychologii, ekologickou etiku a mnoho dalších směrů 

environmentální výchovy. V dnešní přetechnizované době, kdy mladí lidé většinu svého 

volného času tráví ve virtuálním světě, je nesmírně důleţité implementovat do výuky 

zejména proţitkové učení a ekopsychologii, které se snaţí soustředit koncentraci ve výuce  

na problémy příčin motivace a demotivace lidského chování, to vše v reálném prostředí. 

   Proto je mým záměrem zmapovat a v případě potřeby v rámci doporučení  

a návrhů pomoci v rámci environmentální výuky měnit hodnotové statusy studentů 

k ţivotnímu prostředí. 
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2.  Teoretická část 

2.1.   Environmentální výuka v ČR 

  Pojem environmentální výchova aplikovaná ve výuce (dále jen EV) se u nás zaţil 

z anglického „environment“, tedy prostředí a vnímáme jej jako odpovědné zacházení se 

ţivotním prostředím. Sleduje všechny aspekty, které ţivotní prostředí ovlivňují: historické, 

ekonomické, politické i kulturní. Pomocí analýz environmentálních problémů a řešením 

současných konfliktů studuje společenské a ekologické systémy a tím nalézá moţnosti 

zabránění vzniku problémů nových. Učí vytvářet postoje, hodnoty i závazky nezbytné  

pro dlouhodobě udrţitelnou společnost. Tento proces je ovšem velmi náročný. Snaţíme se 

ovlivnit postoje dětí a dospívajících, snaţíme se ovlivnit jejich náhled na svět.  

    Jaké na to máme právo, přijmout tak velikou odpovědnost? Zřejmým důvodem je 

skutečnost, ţe svět kolem nás se pořád zmenšuje, tak jak se rychlým tempem rozvíjí 

moderní technologie. Tato nepřímá úměra má za následek moţnost člověka zasahovat  

do zákonitého vývoje světa, porušovat odvěké zvyklosti, vazby a vztahy, v drtivé většině 

s negativním dopadem.  Naše planeta tu není jen pro nás a je nutné tento svět plný ţivých 

organizmů i tak vnímat a chránit. Krátkozrakost není na místě, je nutné se pohybovat 

v těchto souvislostech v globálním, evropském i světovém měřítku. Pokud si chceme 

zdůvodnit environmentální výchovu vůči okolí, poslouţí nám k tomu 3 etické důvodové 

pilíře, které odpovídají na otázku, proč je EV pro nás tak důleţitá. [2] 

 

 

       Obrázek 1: Tři důvodové pilíře. 

Zdroj: [2] 
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2.1.1.    Environmentální výchova jako dohoda 

Při tomto důvodovém etickém pilíři je vhodné vycházet z konktraktariánské etiky. 

Zjednodušeně se dá říct, ţe správné jednání je takové, které přijmou všechny 

zainteresované strany.  Tedy takové jednání, které odporuje autoritářství a je demokratické. 

V tomto smyslu slova je EV odůvodněná a oprávněná. Kdyţ se podíváme do let minulých, 

bylo její zavádění odsouhlaseno jiţ před třiceti třemi lety na první mezivládní konferenci  

o ekologii v Tbilisi (1977), kterou vnímáme jako důleţitý předěl v historii vývoje EV.  

Zde se všechny zúčastněné země společně shodly na formulaci jejich základních principů. 

Dalším důleţitým mezníkem ve vývoji EV byla konference OSN o ţivotním prostředí  

a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro (1992). Na této konferenci byl přijat významný  

a klíčový dokument – Agenda 21. V dokumentu nalezneme základní principy udrţitelného 

rozvoje, rozpracované v globálním měřítku do všech problémových oblastí. Pro Českou 

republiku se posléze tento dokument stal podkladem k vytvoření dalšího klíčového 

dokumentu pro zdejší prostředí - Místní agenda 21 (MA 21). Tento dokument představuje 

program jiţ konkrétních míst, obcí a regionů v ČR, který je tvořen občany, organizacemi 

a místní samosprávou tak, aby zohledňoval jejich problémy v kontextu principu 

udrţitelného rozvoje.  Náplní a současně cílem takového programu je dlouhodobě vysoká 

kvalita ţivotního prostředí a kvalita ţivota na daném místě. Zkvalitňování tohoto časově 

velmi náročného procesu můţeme realizovat prostřednictvím těchto nástrojů: 

- přijetí strategie udrţitelného rozvoje,  

- vyuţití všech moţných a dostupných poznatků o udrţitelném rozvoji, 

- zapojení veřejnosti do místních aktivit, 

- kladení důrazu na odpovědnost občanů,  

- zkvalitňování správy věcí veřejných.  

Nezáleţí, kdo MA 21 iniciuje (jednotlivci, školy, neziskové organizace, místní správa), 

důleţité je, aby se tvorby akčního plánu zúčastnilo co nejvíc obyvatel a současně, aby byl 

akční plán i politicky zaštítěn. Nesmíme ale opominout také zápory kontraktariánského 

zdůvodnění: 

- závislost na aktuálním rozloţení politické moci (rozpor se svědomím učitele), 

- slabá pruţnost v reflexi na vývoj (podrobné kurikul můţou být brzdou)  

krize legitimity institucí (účast na volbách, nepruţnost zastupitelské demokracie. [5] 
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 2.1.2.    Environmentální výchova jako prostředek 

Dalším z argumentů pro obhajobu EV je samotný prostředek. Na rozdíl  

od konktraktariánské etiky zde vycházíme z etiky teleologické. Je tomu tak ale  

do důsledků? Můţe přínos omluvit jednání? Je správné jednání, které vede k blahu lidí? Je 

EV prevencí hrozby lidské společnosti? Hrozby překračování přírodních limitů představují 

na pomyslné misce vah na straně jedné udrţitelný ţivot, na straně druhé kolaps  

a překročení snesitelných mezí. Co převáţí? Pokud vezmeme v potaz ekoetické postuláty  

Aldo Leopolda (1999), je EV důleţitý proces vedoucí k integritě biotického společenství. 

Dle tohoto filosofického myšlení příroda tu není pro lidi, ale naopak. Pokud říkáme EV 

ano, vycházíme ze všeobecného předpokladu, ţe udrţitelný ţivot a s ním související přijetí 

environmentálních pozitivních rozhodnutí lze dosáhnout těmito prostředky:  

- změnou postojů, chování a přístupu lidí na úrovni jejich osobního rozhodování,  

- vytváření dostatečně silného tlaku na politickou reprezentaci.  

Ekologická etiketa ovšem přináší i pochybnosti. Je vůbec moţné ji realizovat? Nepovede 

biocentrismus nakonec aţ k ekologickému terorizmu? Úskalí jsou různá, je moţné je 

kategorizovat.  

1. Liberální přístup v ekonomice zpochybňuje existenci krize jako takové 

- nic není nutností, jde pouze o jakési řešení problémů, 

- změny v ekosystému (měsíční krajina, vymírání ţivočišních druhů), to vše je 

přirozený proces, 

- chudoba je jen stav dočasný, 

- narušené ekosystémy jsou jen vědeckou nejistotou, ne skutečností. 

 

2. Alternativy k současnému stavu jsou jen vágní, mlhavé představy a fantazie 

- nelze totiţ sloučit trh s globálním rozšířením dobrovolné skromnosti, 

- udrţitelnost je omezováním lidských práv,  

- EV je jenom nástrojem k přijetí ideologických výkladů její hlasatelů a propagátorů. 

 

3. Pochybnosti o omezování spotřeby jako prostředku k řešení problémů 

- je prakticky nemoţné naučit lidi omezovat své hmotné statky, 

- je lepší nalézt nové technologie, neţ omezovat současný ţivotní styl, 

- problémy lze řešit uvolněním lidské svobody a tvořivosti. [2], [4] 
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2.1.3.    Environmentální výchova jako cesta 

Posledním z řady argumentů pro obhajobu EV je samotná cesta. Na rozdíl  

od předchozích pilířů argumentů, které vycházeli z konktraktariánské  a teleologické etiky, 

zde nalézáme zdroje v etice deontologické. Tato vychází z pravidla (co nechceš, aby jiní 

činili Tobě, nečiň Ty jiným) a bez ohledu na aktuální společenský konsenzus je určité 

jednání správné a jiné správné není. Klíčovými jsou úvahy nositele Nobelovy ceny za mír, 

Alberta Schweitzera. Vychází ze základní myšlenky, ţe kaţdá ţivá bytost je hodna úcty  

a etického ohledu a zasahovat do jejího ţivota je oprávněné pouze v případě nutnosti.  

To znamená, ţe ohleduplné jednání v rámci lidského a současně biotického společenství 

není účelné, ale je v souladu s řádem světa. EV se stává v tomto případě součásti etiky 

a není cestou k udrţitelnému ţivotu, ale je cestou ke sladění člověka s řádem Bytí. 

Nalézáme zde spojitost s fenomenologickou filozofií, tedy s odsunutím všeho, co je naučné 

a vnímání světa jako takového. Lze ale nalézt i protiargumenty. Je lepší stanovit si pevnou 

linii, co je hodno úcty anebo nechat rozmělnit etické ohledy mezi všechno a nic?  

Biocentrizmus tedy vede i k negativním jevům, kdy je hrozbou skutečnost, ţe neexistuje 

přímo úměrný vztah mezi ohleduplným přístupem a morální vyspělostí. 8 

Nelze opomenout v těchto souvislostech práce Erazima Koháka, českého 

publicisty a emeritního filosofa Boston University a Univerzity Karlovy v Praze, známého 

mimo jiné svými ekologickými aktivitami, kterého filosofické dílo vychází také 

z fenomenologie. Dle něj svět není chaotický, formuje jej dobro a zlo a vnímáme základní 

mravní pravidla, které dobro a zlo odlišují.  Závěrem je nutno doplnit ţe jakékoliv pravdy, 

i kdyţ jsou podloţené vlastními zkušenostmi, jsou vţdy vnímány pouze jako úhel pohledu, 

proto neexistuje pro odůvodnění EV jednoznačný argument. To nás ovšem nemusí 

vystrašit, neboť stejná situace je v ostatních výchovách. Nic méně právě tento jev v podobě 

pochybností můţe vést paradoxně ve vztahu k  EV všechny profesionály k pokoře  

a otevřené kritice a taktéţ k nedogmatičnosti v jejich práci. [2] , [3] 
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2.2.    Cíle environmentální výchovy  

  Environmentální výchova procházela různými stadii vývoje, aţ do roku 1977, kdy 

byly na mezivládní konferenci v Tbilisi jasně deklarované a v mezinárodních dokumentech 

ukotvené následující cíle EV: 

 posílit vědomí a porozumění ekonomické, sociální ekologické provázanosti  

v městských i venkovských oblastech,  

 poskytnout kaţdému příleţitost dosáhnout znalostí, hodnot, názorů, odpovědnosti  

a dovedností k ochraně a zlepšování ţivotního prostředí,  

 tvořit nové vzorce chování jednotlivců, skupin i společnosti jako celku vstřícné  

k ţivotnímu prostředí.  

V rámcových vzdělávacích programech (dále jen RVP) se neobjevují cíle EV, ale přínosy 

EV, které jsou spatřeny v oblasti vědomostní, v oblasti dovedností a schopností a v oblasti 

osobnostní. V klasických vyučovacích předmětech jde zejména o cíle a snahy vštěpit 

ţákům určité vědomosti, u EV je situace trochu jiná, protoţe je to předmět specifický, 

někde totiţ vede studenty k získání určitých vědomostí, někde je vede k porozumění ţivota 

a světa, jinde k předávání informací. Činčera ve svém díle uvádí, ţe EV se vlastně jako 

klíčový předmět snaţí o koexistenci několika atributů výchovy, tzv. tři A: 

 

Obrázek 2: Atributy EV dle Činčery 

Zdroj: [2] 
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Cíle, které nacházíme v odborné literatuře, se různí. Od Kohákova cíle „učit děti 

soucitu a porozumění pro svět mimo ně samé, pro ostatní děti, zvířata, rostliny“ po např. 

Joy Palmerovou, která cíle zařazuje do třech rovin, kognitivní, estetické a etické:  

 

Obrázek 3: Cíle EV podle Joy Palmerové 

Zdroj: [2] 

G. de Haan zařazuje cíle do kognitivní roviny, návykové roviny a roviny kulturně 

podmíněných hodnot.   [2], [3] 

 

Obrázek 4: Cíle EV podle G.de Haana 

            Zdroj: [2] 
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2.3.  Etapy environmentální výchovy 

  Ve vývoji ekologické výchovy, která se později transformovala do výchovy 

environmentální, existuje několik etap a k nim náleţících proudů.  

 

1. etapa vývoje ekologické výchovy – období mezi světovými válkami:  

NATURE EDUCATION  – výchova, která vede k vytváření pozitivního vztahu k přírodě.  

- vztah ke zvířatům, 

- vztah k rostlinám, 

- uvědomění si, proč a jak moc je potřebujeme. 

 

2. etapa vývoje ekologické výchovy – cca padesátá léta: 

CONSERVATION EDUCATION – výchova, která vede k vytváření ochranářského 

vztahu k přírodě. 

- poznávání přírody, 

- ochrana zvířat a rostlin, 

- porozumění potřebě přírodu chránit. 

 

3. etapa vývoje ekologické výchovy – cca sedmdesátá léta: 

POLLUTION EDUCATION  – výchova, která vede k vytváření postojů k čistotě ţivotního 

prostředí. 

- co znečišťuje ţivotní prostředí, 

- proč se znečišťuje ţivotní prostředí, 

- jak zabránit znečišťování ţivotního prostředí. 

 

4. etapa vývoje ekologické výchovy – cca osmdesátá léta aţ do současnosti: 

ENVIRONMENTAL EDUCATION  – výchova, která vede k vytváření komplexních 

postojů a hodnot k ţivotnímu prostředí. 

- uvaţuj globálně, 

- konej lokálně. [9] 
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2.4.  Proudy environmentální výchovy  

2.4.1.  Pozitivistický proud – ekologická výchova 

  V České republice vzniká s názvem ekologická výchova určitý konflikt, protoţe 

někdy je vnímaná ekologická výchova jako synonymum pro environmentální výchovu, 

někdy je vnímaná pouze jako část reflexe na EV. Činčera uvádí ekologickou výchovu jako 

jeden ze směrů EV, který odpovídá pozitivistickému proudu, který klade velký důraz  

na základní procesy a jevy v přírodě a ne jejich poznání.  

Ekologická výchova se vyvíjela ze začátku jako výchova k ochraně přírody, posléze jako 

výchova k péči o ţivotní prostředí. Jádrem je tedy poznávání přírody a existuje několik 

základních témat, která jsou pro ekologickou výchovu typické: 

- orientace na přírodu: ekologická výchova je primárně orientovaná na přírodu  

a pro přírodu,  

- pozitivistické paradigma: ekologická výchova vychází z vědeckých poznatků, 

výuka je zaloţena na předávání informací, 

- antropocentrizmus a manaţerský postoj k přírodě, ekologická výchova se věnuje 

přírodním zdrojům a prospěchu z nich plynoucího, 

- rozvoj základních environmentálních návyků – ekologické chování je správné  

a můţe vést k úsporám. 

Metodicky se ekologická výchova realizuje nejlépe v přímém kontaktu s přírodou (výlety, 

sbírky přírodnin, ekologické simulace, besedy, filmy atd.). [2] 

2.4.2.  Globální výchova (Global education) 

Globální výchova je v pedagogice poměrně nový směr a v České republice nelze 

říct o jejím masivním šíření, i kdyţ po překladu některých z děl si u nás v řadách odborné 

veřejnosti získala velký ohlas. Je velmi rozmanitá a tak nastínit přesnou definici nelze, je 

moţné ji popsat jen orientačně.  Dala by se definovat jako vzájemné propojení reflexe 

globálních problémů země, centrálního postavení dítěte v edukačním procesu  

a systémového chápaní vztahů mezi prvky. Z tohoto pohledu můţeme pohledy na globální 

výchovu členit do následujících dimenzí:  
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- Prostorová (propojenost lokální a globální roviny a vztahy uvnitř systému). 

- Problémová (propojenost studentů a jejich problémů a pluralita pohledů na ně). 

- Časová (budoucnost a její moţné, pravděpodobné nebo preferované problémy). 

- Vnitřní (vlastní porozumění a pochopení schopností studenta). 

 

 Při srovnání s ekologickou výchovou lze snadno vytknout nedostatečný kontakt 

s přírodou, na druhou stranu je velice perspektivní, protoţe klade důraz na proces, nikoliv 

na výsledek a přednost dává diskuzi před kázáním. [2] 

 2.4.3. Výchova o zemi (Earth education) 

 Výchova o zemi je v pedagogice poměrně nový proud v environmentální 

výchově v České republice a také nelze říct o jejím masivním šíření. Základní principy této 

výchovy představují 3 „W“ – the Whys, the  Whats, the Ways (proč, co, cesta). Kdyţ si tři 

W přiblíţíme, dostaneme se k jednoduché predikci této výchovy, tedy student se musí 

nejdřív naučit vše o fungování ţivota na zemi a o zemi samotné, aţ poté můţe přijímat 

názory a stanoviska a snaţit se slaďovat své ţivotní postoje s ekologickými zákony.  

Implementuje se v rámci třífázového modulu: porozumění, tedy pochopení 

fungování ekologických systémů, toků energie, koloběhu látek, provázanosti ţivota, cítění, 

tedy nabytí emocionálního souznění se Zemí, radost s kontaktu s přírodou, příbuzenství  

se všemi formami ţivota, láska k Zemi, úcta k přírodě a zavádění, tedy harmonický ţivotní 

styl, zvyšování cítění pro ţivot na Zemi.  

Metodické postupy vycházejí z procesu zásad: 

a)   Strukturovaní (čeho se vyvarovat) 

b) Ponoření (z města do přírody, jitřit a ostřit své smysly, poznávat krásno) 

c) Vztahování (čas o samotě poskytuje rozjímání a uvědomování sebe samého) 

Kritika této výchovy spočívá v nedoloţení důkazů o obohacení navíc proti výše uvedeným 

výchovám, v sporech o autorství určitých myšlenek a statí, o smyslovém vnímání přírody, 

a ţe nemůţe zaujímat hlavní místo v environmentální výchově a musí se postavit do role 

doplňkové výchovy. [2] 
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2.4.4.  Hlubinně ekologická výchova 

Na rozdíl od výše uvedených nejde o celistvé pojetí, o směr, nýbrţ o proud, který 

popsal ve svých dílech Arne Naesse (1996), který rozlišuje mezi mělkou ekologií  

a hlubokou ekologií.  

- mělká ekologie = ekologie řešící následky, 

- hlubinná ekologie = ekologie řešící příčiny. 

Hlubinná ekologie byla vnímána jako spojení filosofie, náboţenství a hlubinné 

psychologie. V současnosti je hlubinná ekologie forma cesty pro velmi silně věřící, 

duchovně orientující se k východním filosofiím.      

Hlavní cíle: 

- uvědomění všeobecnosti našeho osudu, 

- neustála motivace k prospěchu všem ţivým bytostem, 

- sţití se s evolucí,  

- překonání bariér mezi tělem a myslí. 

 Hlavním prostředkem této výchovy jsou dílny (aktivity v přírodě). [2] 

2.4.5.  Výchova k udržitelnosti a kritický přístup ekologická výchova  

Trvale udrţitelný postoj je jiţ popsán v úvodu této práce. Stručně shrnuto, 

výsledkem procesu trvale udrţitelného postoje je také snaha o začlenění do kurikulí 

environmentální výchovy témata, které odráţejí široké spektrum pohledů na EV, takţe se 

nastolil směr, kdyţ šlo zejména o výchovu pro udrţitelnost. [11]  Hlavním prostředkem  

a výsledkem vývoje je integrovaný přístup k řešení problémů v EV:  

   

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Integrovaný přístup v EV dle Činčery  

           Zdroj: [2] 
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2.4.6. Výchova k ekogramotnosti 

 Dalším proudem v rámci EV je výchova k ekogramotnosti, která má své kořeny 

v USA, kde vzniklo v devadesátých letech v Kalifornii Centrum pro ekogramotnost (The 

Center of Ecoliterycy). Toto centrum podporuje mnoho projektů, nicméně není vytvořena 

pevná organizační síť. Hlavními cíly je být ekologicky gramotný na základě porozumění 

systémové podstaty ţivota tuto umět přemítnout do ţivota kaţdodenního.  

 Hlavními prostředky jsou:  

- sítě (nic v přírodě není izolováno), 

- systém v systému (řešení na jedné úrovni ovlivní řešení na úrovních ostatních, 

- rozmanitost (čím je v systému větší rozmanitost, tím se lépe přizpůsobuje, 

- cykly (vše ţivé prochází cyklem, procesy v přírodě jsou cyklické),  

- toky (všemi systémy proudí sluneční energie), 

- dynamická rovnováha (nelze vylepšovat jen jeden systém, ale celky). 

Realizuje se zejména ve školních projektech, které slouţí k ekologizaci školy (vyuţití 

zahrad, jídelen a školního kurikula). Kritika poukazuje na skutečnost, ţe tento proud EV 

není moţný realizovat všude, v českých podmínkách není na kaţdé škole stejně vstřícné 

finanční prostředí a také se kříţí s normami stravovacími a hygienickými. [2] 

 

2.4.7. Ekopsychologie  

  Jako další, nový směr ve vývoji environmentalizmu se v posledních letech objevuje 

ekopsychologie nebo také ozeleňování psychologie. Tento termín se poprvé objevil v roce 

1992, kdy ho poprvé pouţil americký spisovatel, historik, sociální kritik a spisovatel 

Theodore Roszak ve své knize The Voice of the Earth (Hlas Země). V této době ještě nelze 

mluvit o akademické legitimitě, pouze se jedná o nový ideový proud.  Ovšem od té doby  

se dávají do pohybu psychologové a vznikají nové a nové články, knihy, pojednání a studie 

pocházející z psychologického prostředí. Různé názvy a pojmy studují a popisují stejné 

chování a postoje k ţivotnímu prostředí. Tyto aktivity vrcholí v roce 2002, kdy  

se projevuje potřeba i legislativně ukotvit psychologické disciplíny a tak vzniká obor 

„conservation psychology“, jehoţ základnu tvoří většina významných odborníků a stejná 

situace je i v ČR. Jenom se nepouţívá překlad „ochranářské psychologie“, ale jako 
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výstiţnější v českém prostředí se jeví výraz „ekopsychologie“. K ní má nejblíţe 

psychologický environmentalizmus. Spojuje v sobě jak environmentální, tak  

i psychologická témata.  Environmentální psychologie zkoumá, jak působí na naši 

psychiku vliv konkrétních typů ţivotního prostředí. Ekologická psychologie studuje 

chování člověka v reálném prostředí a snaţí se odhalit faktory, které určují nebo aspoň 

ovlivňují toto chování v příslušném prostředí. Mnoho teorií tyto dva směry zcela 

ztotoţňuje. Jaký je tedy rozdíl mezi environmentální psychologií, ekologickou psychologií 

a na ně navazující ekopsychologií?  Teorie se různí.  Oproti ekologické psychologii se 

environmentální psychologie v úzkém smyslu zabývá více okamţitým vnímáním a hledá 

způsoby, jak vnímané zpracovat. V jiných pojetích je environmentální psychologie 

vnímána více jako zkoumání veškerých vztahů člověka a jeho prostředí. V českém 

prostředí se touto problematikou zabýval Michal Černoušek ve své práci „Psychologie 

ţivotního prostředí“. Ekopsychologie jako nový psychologický směr se zrodila z mnoha 

vědných disciplín, které jsou zdánlivě vzdálené, přírodní vědy  

a humanitní vědy zde našly spojení, od filozofie a duchovna k biologii, ekologii. Snaha 

soustředit koncentraci na problémy příčin motivace a demotivace lidského chování, 

originální a komplexní přístup k těmto problémům činí z ekopsychologie zcela novou 

alternativu zkoumání ničivého chování jednotlivých lidí a jejich skupin z hlediska 

environmentalistiky.  

Ekopsychologie povaţuje, ostatně jako všechny další psychologie, za unikátní  

a klíčovou roli v postoji člověka k přírodě uţ dětství. "Ozeleňování psychologie" tedy 

můţeme vnímat jako proces, vývoj, který začíná empatickým vztahem k přírodě, rodícím 

se v kaţdém děťátku. Kdyţ si vezmeme několik desítek a stovek let zpět, prosté ohlédnutí 

do minulosti, je zřejmé, ţe dětství trávily naše předchozí generace venku. Naopak, 

současná generace tráví veškerý volný čas při technických vymoţenostech jako je počítač, 

internet, televize apod. Trávit čas venku je v dnešní době nebezpečné a uţ vůbec ne 

atraktivní.  

 Jako prvořadý lze povaţovat z hlediska ekopsychologie přínos v rámci 

přehodnocení struktury lidské psychiky, které implikuje poměrně závaţná doporučení  

pro psychoterapeutickou, pedagogickou a ţivotní praxi. [1] 
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3. Environmentální výuka na SŠT 

3.1. Historie environmentální výuky v školském vzdělávání 

V porevolučním období, od roku 1990 se v českém školství objevují snahy  

o reformu školského vzdělávacího systému. Zaznamenaná byla vysoká legislativní aktivita 

v oblasti školství a vzdělávání, výsledkem které byla tato důleţitá společenská oblast 

vyňata z obecné státní správy a zařazena pod kompetence Ministerstva školství, mládeţe  

a tělovýchovy (dále jen MŠMT). K výkonu svých kompetencí MŠMT funguje koncepčně  

a pro správu školství zřídilo školské úřady fungující na územní úrovni. Snaha co nejlépe  

a nejpřesněji formulovat nové směry ve vzdělávací politice vyvrcholila v roce 2000  

po dlouhodobé diskuzi široké odborné i laické veřejnosti dokumentem „Bílá kniha“ – 

národní program pro rozvoj vzdělávání v ČR pro 21. století.  Na základě tohoto programu 

byl v  roce 2004 přijatý nový školský zákon. Tento nabyl účinnosti dne 1. ledna 2005. 

V tomto zákoně jsou přesně nadefinované podmínky realizace vzdělávání a výchovy.   

Od tohoto data se česká odborná veřejnost setkává s pojmem kurikulární reforma. 

Jde o takové změny ve školství, aby se ţáci a studenti naučili lépe učit, vnímat, formovat 

své postoje a tak se učit ţít a být. Pro všechny obory, tedy i ve středním vzdělávání se 

vytvořily rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Tyto jsou pak závazné  

pro vytváření školních vzdělávacích programů (dále jen ŠVP) a s tím související hodnocení 

výsledků vzdělávání a pro tvorbu učebnic. ŠVP tedy vnímáme jako první kroky k úspěšné 

kurikulární reformě.  

Nová, úspěšná škola je tedy tvořena úspěšným kurikulem, které se skládá z: 

- formálního kurikula (vytvořený vzdělávací program),  

- neformálního kurikula (další školské aktivity),  

- skrytého kurikula (vztahy), 

- rodinného kurikula (rodinné zázemí). 

Kurikulum (z latinského curriculum) vnímáme z hlediska vzdělávání jako směr, 

pohyb, to znamená, ţe české školství je v pohybu. Jednotlivé RŠP obsahují EV jako 

průřezové téma.  

Legislativní dokumenty zavádění EV:  

- Strategie státní podpory ekologické výchovy v České republice (1992), 



Zuzana Pechová: Podpora environmentální výchovy ve výuce na Střední škole technické Most   

16 
2010 

- Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

v České republice (2004). 

Metodické pokyny, které na základě výše uvedených dokumentů vydává MŠMT, dávají 

základnu pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále jen EVVO), které se na 

školách v ČR realizuje uţ několik let. Jedná se o Metodický pokyn k zajištění EVVO  

(2001) a aktualizovaný Metodický pokyn k zajištění EVVO (2008). [10] 

 

Obrázek 6: Podpora realizace EVVO 

             Zdroj: [10] 

 

Obrázek 7: Zaměření EV 

           Zdroj: [10] 



Zuzana Pechová: Podpora environmentální výchovy ve výuce na Střední škole technické Most   

17 
2010 

3.2.  Environmentální výchova na SŠT v Mostě  -  Velebudicích 

Střední vzdělávání poskytuje studentům širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání, 

které je se všeobecným vzděláváním propojené. Rozvíjí znalosti, schopnosti a postoje 

důleţité pro rozvoj jedince. Dále tvoří základnu pro plnoprávní osobní a občanský ţivot.  

 Jak rozvíjí střední vzdělání poznatky z EV získané jiţ na škole základní? Mnoho 

pedagogů se drţí striktně osnov a podléhá obavám, ţe její výuka značně omezuje výuku 

základních předmětů.  Tento mylný názor hodně ovlivňuje kvalitu výuky EV ve středním 

vzdělávání. Naopak, její napředmětovost, neboli mezipředmětovost umoţňuje dát všem 

základním předmětům aktuální obsah.  V tomto ohledu je EV naukou, která poskytuje 

prostor o tom, ne co učit, ale jak učit. Je jedno, v jakém prostředí vyučovací hodiny se 

aplikuje.  Konec konců, v zemích s dlouhou tradicí výuky EV (např. v Rakousku, 

Holandsku atd.), kde je EV věnováno mnohem více času, není nijak patrné, ţe studenti 

mají slabší vědomosti v základních předmětech. Environmentální výchova je tedy 

nepředmětová a proto se kvalita její výuky můţe na jednotlivých středních školách značně 

lišit.   

Učitelé mají v rámci EV tři základní úkoly: 

- učit studenty o ţivotním prostředí, 

- vychovávat studenty prostřednictvím ţivotního prostředí, 

- vychovávat studenty pro ţivotní prostředí.   

  Učitel dostává při plnění výše uvedených úkolů sám moţnost přistupovat 

k plánování a k realizaci obsahu EV, o to více je ovšem tento úkol náročnější. Náročnější 

proto, ţe EV nefiguruje v rámci ŠVP jako samostatný předmět, ale učitel musí obsah a cíle 

EV sám implementovat do výuky. Cíl je jasný, vţdy musí být v souladu s cílem 

definovaným ve vládních dokumentech. Obsah a formy výuky si uţ ale učitel vybírá sám 

v rámci předmětu, který vyučuje. Kvalitu EV v středním vzdělávání ovlivňuje zejména 

osobnost pedagoga a od vedení vzdělávacího zařízení. Záleţí, zda je pedagog schopen 

vychovávat a vedení zda dokáţe vytvořit ve svém vzdělávacím zařízení takovou atmosféru, 
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ve které lze uplatňovat různé směry, vzory a metody, to vše při zachování kvality 

vzdělávání.       

 Celkově se dá konstatovat, ţe kvalita EV na středních školách je různá, mnohdy 

málo dostačující:  

- je velmi formální,  

- je nekomplexní, 

- volba témat, kterých kvalita a účinnost je celkem sporná, 

- naprosto nedostatečný systém hodnocení. 

 Tematické celky environmentálního vzdělávání jsou do časově-tematických plánů 

zapracované na kvalitativně rozdílné úrovni v různých druzích škol i  

v jednotlivých školách daného typu a druhu, od nedostatečného přes formální aţ po 

příznivé. SŠT Most - Velebudice  jednotlivé tematické celky environmentálního minima 

zapracovala do osnov ekologie jako těţiskového předmětu, dále českého jazyka,  

do přírodovědných předmětů, odborných předmětů, a do občanské nauky. Podrobný rozbor 

výuky EV jsem rozpracovala na základě ŠVP SŠT Most – Velebudice a pro jeho rozsáhlost 

ho uvádím v příloze č. 2 této bakalářské práce.   Cílem tohoto průzkumu je skutečnost, zda 

EV na této škole naplňuje její základní principy, tj. výchovu jedince, kterému jeho 

hodnotový systém umoţňuje jednat ve prospěch zachování a ochrany biodiverzity ţivota  

a to ve všech jeho formách, který se chová ve vztahu ke všemu ţivému soucitně a umí nést 

odpovědnost za své chování, který umí být a ţít skromně s cílem zachování co nejniţšího 

zatěţování ţivotního prostředí. Cílovou sledovanou skupinou budou poslední ročníky 

středního vzdělávání s maturitou a středního vzdělávání s výučním listem.  Ještě před 

vlastním výzkumem jsem si prostudovala ŠVP SŠT Most – Velebudice. Zjistila jsem, ţe  

u vybraných oborů, u kterých budu dělat průzkum, je environmentální výchova pojata 

zcela nekomplexně a v nízké hodinové dotaci. Bez jakéhokoliv dalšího průzkumu je tedy 

patrné, ţe v ŠVP tohoto vzdělávacího zařízení je zařazena EV jen v malém počtu hodin  

a v malém mezipředmětném rozsahu. Zda je tomu ve skutečnosti jinak a pedagogové se 

snaţí implementovat EV i do ostatních předmětů a nedrţí se striktně  ŠVP a jaké jsou 

skutečné postoje a znalosti studentů, ukáţe náš průzkum v další části této práce. Bude 

zajímavé v průzkumu sledovat nejen postoje a vědomosti studentů na této škole 

komplexně, ale i rozdíly v dané problematice dle vybraného typu studiu. [1], [7] 
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4. Analýza a šetření znalostí a postojů studentů   

posledních ročníků SŠT v Mostě s následnou evaluací 

4.1.  Empirická část 

V teoretické části jsem na základě studia odborné literatury a odborných článků 

popsala EV z různých pohledů a v kontextu s environmentální etikou a ekopsychologií. 

Z tohoto důvodu jsem schopna vyhodnocovat otázky tak, abych mohla vyjádřit cíle 

výzkumu, definovat vhodnou cílovou skupinu, strategii i metodiku výzkumu.  

4.2. Cíle výzkumu   

Cílem výzkumu je v rámci probíhající školní reformy vyhodnotit implementaci 

environmentální výchovy jako průřezového tématu do ŠVP a zhodnotit a porovnat 

ekogramotnost, postoje, přístupy a hodnoty studentů na Střední škole technické v Mostě – 

Velebudicích u studijních oborů s maturitou a studijních oborů s výučním listem a dále 

posoudit aktivitu pedagogů v rámci implementace ekopsychologie do environmentální 

výchovy formou projekčních (proţitkových) metod výuky. Cílem je tedy zhodnotit 

celkovou úroveň EV na SŠT v Mostě – Velebudicích a dle výsledku hodnocení navrhnout 

nová účinná řešení při upevňování EV jako průřezového tématu v ŠVP na této škole.   

4.3. Cílové skupiny 

Cílovými skupinami jsou studenti Střední školy technické v Mostě  - 

Velebudicích, posledních ročníků vybraných učebních oborů s maturitou a učebních oborů 

s výučním listem.  

4.4. Strategie výzkumu   

Environmentální výchova je u nás v současnosti promítnuta do rámcového 

vzdělávacího programu pro střední školy. Hlavním atributem EV je ale skutečnost, ţe tato 

výchova nemusí být nutně pro školy jen povinností. Naopak, můţe a má se stát nástrojem, 

který umoţňuje škole, aby se tímto směrem profilovala a takto získávala studenty, kteří  

se o problematiku environmentálního rozvoje a ţivotního prostředí zajímají. Tato 
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skutečnost by měla být pro střední školy v dnešní době, kdyţ bojuje o kaţdého nového 

studenta impulsem pro rozvoj její činnosti v této oblasti.  

 Průzkum proto orientuji na zjišťování skutečnosti, jak se orientuje a jakým směrem 

se pohybuje v této oblasti Střední škola technická v Mostě – Velebudicích. Konkrétně je 

zaměřen na zjištění předpokládaných rozdílů v environmentálních znalostech a postojích 

mezi studenty posledních ročníků středního vzdělávání s maturitou a studenty posledních 

ročníků středního vzdělávání s výučním listem.  

Tato studie vychází ze současných poznatků v oblasti EV, které byly prezentovány 

zejména v literatuře, odborných článcích a na konferencích v ČR, které pojednávaly  

o současném stavu a úkolech EV na středních školách v ČR.  

4.5. Metodika výzkumu  

  Jako metodu výzkumu volím v této práci dotazníkové šetření. Vytvořený dotazník 

bude osobně rozdán a sbírán. Tuto metodiku jsem si zvolila z následujících důvodů:   

- je dotazován poměrně vysoký počet respondentů,  

- respondenti jsou z homogenního prostředí,  

- respondenti nejsou územně rozptýleni, 

- studium EV vím, na co je důleţité se respondentů ptát.  

Metodou výzkumu bude tedy vytvořený znalostní dotazník vhodně formulovaných 

otázek a dotazník hodnotových škál. Výstupné údaje zpracuji do přehledných grafů  

a k hodnocení pouţiji zprůměrované odpovědi a procentuální přepočet. Znalostní dotazník 

a dotazník názorových a hodnotových postojů „Zjišťování vztahu k prostředí,  

ve kterém ţiji“ je anonymní. Dotazníky obsahují vhodně formulované a tak směrované 

otázky, abych mohla účelně a hodnověrně posoudit a porovnat nejen ekogramotnost  

u studentů posledních ročníků středního vzdělávání s maturitou a středního vzdělávání 

s výučním listem, ale zejména zjistit vztahy, postoje a přístupy studentů k ţivotnímu 

prostředí a hierarchii hodnot studentů k ţivotnímu prostředí podle faktů, jakým směrem  

na ŢP nahlíţejí.  

Průzkum se uskutečnil v měsících leden a únor 2010. Jednalo se o náhodný výběr 

respondentů dle vybraných zkoumaných oborů. Metodou dotazníku a řízeného rozhovoru 
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byli osloveni studenti posledních ročníků středního vzdělávání s maturitou v počtu 43  

a studenti posledních ročníků středního vzdělávání s výučním listem v počtu 43, tedy 

celkem 86. Doplňkem tohoto šetření byl proveden skupinový rozhovor formou otevřeně 

formulovaných otázek se zástupci obou sledovaných skupin v počtu 20 z kaţdé skupiny. 

 Protoţe neexistuje jednotný nástroj pro evaluaci environmentálního vzdělávání, 

pouţila jsem pro vyhodnocení znalostí vlastní dotazník a pro vyhodnocení postojů, hodnot  

a vzorců chování dotazníkovou metodu, která byla v našem prostředí poprvé pouţita  

a posléze popsaná v článku „Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních 

odborných škol“ (Činčera, Štěpánek, 2007). Ten byl zase odvozen z předcházejících 

výzkumů, kde byl pouţit k měření jeden z nejdůleţitějších nástrojů - nové environmentální 

paradigma, vyvinutý jiţ v roce 1978 ale posléze revidovaný aţ v roce 1992. 

Pouţila jsem tedy měřící nástroj NEP. Jedná se o protiklady názorů a postojů, na jedné 

straně v té době většinové přístupy a postoje, které byli označované jako dominantní, tedy 

dominantní společenské paradigma - DSP a k tomu alternativa, výše zmiňované, nové 

environmentální paradigma- NEP. [12] 

 Škála názorů a postojů, jako např. uvědomování si ekologické krize, naléhavost 

řešení omezenosti přírodních zdrojů, rovnováha v přírodě a její vědomé narušování apod. 

jsou konfrontovány jak z pohledu DSP, tak z pohledu NEP.  

Dotazník „Zjišťování vztahu k prostředí, ve kterém ţiji“ se skládal z následujících částí: 

1.     Revidovaná NEP/DSP škála – zkoumá míru souhlasů s postoji NEP nebo DSP.  

2.     Rozšiřující škála proenvironmentálních postojů  - jedná se o rozšíření 1. škály  

   o postoje, jako je uvědomění si souvislostí mezi lokální a globální dimenzí, 

        schopnost přijmout morální závazky za své chování apod.   

3.     Škála zvaţovaného proenvironmentálního jednání – zkoumá, jak ochotni jsou  

   respondenti konat různé činnosti, související se vztahem k ţivotnímu prostředí. 

 

 Otázky byly tedy rozděleny do tří škál: 1 -10, 11-16, 17 - 20 + znalostní test. 

Otevřené otázky jsem pokládala v rámci rozhovoru s respondenty z řad zástupců obou 

skupin studentů v počtu 20 z kaţdé skupiny. Studenti odpovídali označením čísla na 

bodové stupnici od 1 aţ 7, přičemţ 1= souhlasím a 7 = nesouhlasím. Výsledky tedy 
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představují průměrnou hodnotu názoru studenta.  Vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení 

počtů chlapců a dívek nebyly rozdíly mezi jejich odpověďmi vyhodnocovány.   

Respondenty ze skupiny studentů středního vzdělávání s maturitou označuji „SV - M“. 

Respondenty ze skupiny studentů středního vzdělávání s výučním listem označuji „SV - 

VL“. 

Hypotézy:  

Hypotéza č. 1: 

 H1: „Studenti posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného maturitou souhlasí  

s postoji nového environmentálního paradigmatu stejně jako studenti posledních ročníků 

středního vzdělávání ukončeného výučním listem. 

 

Hypotéza č. 2: 

 H2: „Studenti posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného maturitou se víc 

profilují na environmentální výchovu a vykazují v posledních ročnících častěji 

proenvironmentální postoje, jednání a porozumění environmentálním tématům neţ studenti 

posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného výučním listem. 

 

Hypotéza č. 3: 

H 3: „Studenti posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného maturitou se angaţují 

při poukazování nebo řešení environmentálních problémů ve svém okolí, popřípadě ve 

světě stejně jako studenti posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného výučním 

listem. 

 

Hypotéza č. 4: 

H 4: „Studenti posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného maturitou disponují 

v oblasti environmentálních problémů více exaktními znalostmi neţ studenti posledních 

ročníků středního vzdělávání ukončeného výučním listem. 
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4.6. Výsledky výzkumu  

Revidovaná NEP/DSP škála 

Respondenti odpovídali na škále 1 (nesouhlasím) – 7 (souhlasím). Čísla otázek odpovídají 

pořadí v dotazníku. Výsledky jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Graf  č.1 ukazuje průměrnou hodnotu odpovědí. 

Škála NEP:  

1. Budeme-li pokračovat dál stejným směrem, brzy budeme čelit velké ekologické  

    katastrofě. 

2. Lidé těţce poškozují ţivotní prostředí. 

6. Lidské zásahy do přírody vedou často ke katastrofálním dopadům. 

7. Navzdory našim schopnostem jsme stále podřízeni zákonům přírody. 

10. Země je jako kosmická loď s omezeným prostorem a zdroji.          
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Graf č. 1: Revidovaná NEP škála - Souhlas s postoji nového paradigmatu 

 

Jak je z grafu č. 1 patrné, rozdíly mezi postoji u obou typů studia k NEP jsou celkem 

nepatrné, statisticky nikterak významné.  

 Z výsledků je překvapivě patrné, ţe studenti posledních ročníků středního 

vzdělávání ukončeného výučním listem souhlasí ve větší míře s postoji nového 

environmentálního paradigmatu. 
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 Nejvíc rozhodně se ale studenti u obou typů studia staví k postoji, ţe lidé těţce 

poškozují ţivotní prostředí. Paradoxně nejméně obě skupiny souhlasí s tvrzením, ţe 

budeme-li pokračovat dál stejným směrem, brzy budeme čelit velké ekologické katastrofě.  

Graf č. 2 ukazuje průměrnou hodnotu odpovědí. 

Škála DSP:  

3. Lidé byli stvořeni, aby vládli zbytku přírody. 

4. Lidé mají právo upravovat přírodní prostředí podle svých potřeb. 

5. Lidská vynalézavost zajistí, ţe nikdy neučiníme Zemi neobyvatelnou. 

8. Rovnováha v přírodě je dost silná na to, aby zvládla vliv moderní průmyslové 

    společnosti. 

9. Tak zvaná ekologická krize, které čelíme, je často přehnaně zveličována. 
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Graf č. 2: Revidovaná NEP škála - Souhlas s postoji dominantního společenského paradigmatu 

 

  Jak je z grafu č. 2 patrné, rozdíly mezi postoji u obou typů studia jsou celkem 

nepatrné, statisticky nikterak významné. Z výsledků je překvapivé patrné, ţe studenti 

posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného výučním listem souhlasí v menší 

míře s postoji dominantního společenského paradigmatu, neţ studenti posledních ročníků 

středního vzdělávání ukončeného maturitou. Nejvíc rozhodně se ale studenti u obou typů 

studia staví k postoji, ţe tzv. ekologická krize, které čelíme, je často přehnaně zveličována, 

coţ výrazně koresponduje s jejich postoji ve škále NEP u otázky č. 10.  Opět je 
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překvapivé, ţe studenti posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného výučním 

listem souhlasí v menší míře s postojem, ţe rovnováha v přírodě je dost silná na to, aby 

zvládla vliv moderní průmyslové společnosti. To samé platí i v postoji k názoru, ţe lidé 

mají právo upravovat přírodní prostředí podle svých potřeb.  

 Hypotéza H1 o souhlasu studentů s postoji nového environmentálního 

paradigmatu, jak u posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného maturitou, tak u 

studentů posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného výučním listem se potvrdila. 

Postoje, které odpovídají DSP více odmítají obě skupiny, naopak, obě skupiny téměř 

shodně vítají postoje NEP.  Tento předpoklad jsem měla jiţ po studiu implementace EV 

v ŠVP SŠT Most – Velebudice. Přesto lze s údivem konstatovat, ţe studenti posledních 

ročníků ukončených výučním listem více inklinují, i kdyţ statisticky nijak významně, 

k NEP, oproti druhé skupině. Dále je z obou grafů vidět nízká vyhraněnost k jednomu nebo 

druhému paradigmatu, coţ svědčí o určité názorové nejistotě respondentů.  

Rozšiřující škála proenvironmentálních postojů 

 Respondenti odpovídali na škále 1 (nesouhlasím) – 7 (souhlasím). Čísla otázek 

odpovídají pořadí v dotazníku. Výsledky jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Čísla 

otázek odpovídají pořadí v dotazníku. 

 Graf č. 3 ukazuje průměrnou hodnotu odpovědí. 

Dole uvedené otázky představují jakési vyjádření postojů v rozšířeném novém 

environmentálním paradigmatu o vztahy k místu, morální odpovědnosti a dobrovolné 

skromnosti.  

11. Zvířata a rostliny mají stejná práva existovat, jako lidé. 

12. Mám rád /-a místo ve kterém ţiji. 

13. Problémy a příběhy lidí mimo moje vlastní bydliště jsou vzdálené a v podstatě mě nijak 

      neovlivňují. 

14. Současná generace má morální závazky vůči budoucím generacím. 

15. Přírodní zdroje by měly být vyuţívány spíše pro uspokojení základních ţivotních 

      potřeb neţ pro materiální blahobyt. 

16. Moje jednání nemá ţádný faktický vliv na události mimo místo, kde ţiji. 
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Graf č. 3: Rozšiřující škála proenvironmentálních postojů – míra souhlasů s postoji 

 

 Jak je z grafu č. 3 patrné, studenti u obou typů studia souhlasí s postoji 

reprezentujícími rozšířené nové environmentální paradigma. Z výsledků není vůbec 

překvapivé, ţe u obou typů studia se studenti shodně vyjadřují na téma svého bydliště. 

Nemají rádi místo, kde ţijí, coţ je vzhledem k charakteru města Most celkem pochopitelné. 

Studenti nevyplňovali dotazník s otázky ohledně rozšiřující škály proenvironmentálního 

jednání, na toto téma jsem s nimi vedla rozhovory a proto mě nepřekvapil negativní postoj 

k místu bydliště. Rozhovor jsem vedla s dvaceti respondenty z kaţdé skupiny a všichni 

uvedli, ţe sice navštěvují přírodu opakovaně, nicméně na dotaz, zda realizují opakovaně 

výlety do svého okolí, odpovědělo 60%, tedy 24 respondentů, ţe velmi málo. 5 

respondentů za posledních 6 měsíců na ţádném výletě v přírodě ve svém okolí nebylo a jen 

deset respondentů navštěvuje přírodu ve svém okolí pravidelně.  Nejméně souhlasili 

s tvrzením, ţe „problémy a příběhy lidí mimo moje vlastní bydliště jsou vzdálené a 

v podstatě mě nijak neovlivňují“. Opět tu vyvstává do popředí paradox postojů, kdy jim 

nejsou vzdálené problémy mimo svého okolí, ale vlastní okolí moc dobře neznají. Největší 

míru souhlasu studenti vyjádřili u otázky č. 11 „zvířata a rostliny mají stejná práva 

existovat, jako lidé“. To koresponduje s nízkou mírou souhlasných postojů s otázkami 3 a 

4 u první škály. Opět je zajímavé, ţe se s postojem u otázky č. 15 - „přírodní zdroje by 

měly být vyuţívány spíše pro uspokojení základních ţivotních potřeb neţ pro materiální 

blahobyt“, více ztotoţňují studenti u studia ukončeného výučným listem.   
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 Hypotéza č. 2, předpokládající skutečnost, ţe „studenti posledních ročníků 

středního vzdělávání ukončeného maturitou se víc profilují na environmentální výchovu a 

vykazují v posledních ročnících častěji proenvironmentální postoje, jednání a porozumění 

environmentálním tématům neţ studenti posledních ročníků středního vzdělávání 

ukončeného výučním listem“ se v tomto případě nepotvrdila. Při svém předpokladu jsem 

vycházela z faktu, ţe EV jako průřezové téma se bude častěji objevovat ve výuce první 

skupiny studentů, která sestává z více teoretických předmětů, poskytujících prostor i pro 

jistá filosofická a psychologická uvaţování, pojednání a polemiku, neţ u druhé skupiny, u 

které je více podporovaná praktická výuka.  

Škála zvaţovaného proenvironmentálního jednání 

Respondenti odpovídali na škále 1 (nesouhlasím) – 7 (souhlasím). Čísla otázek odpovídají 

pořadí v dotazníku. Výsledky jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Čísla otázek 

odpovídají pořadí v dotazníku. 

 Graf č. 4 ukazuje průměrnou hodnotu odpovědí. 

Dole uvedené otázky představují vyjádření postojů k ochotě vykonávat činnosti, které 

pozitivně ovlivňují ţivotní prostředí.  

17.   Podepsal bych petici na podporu přísnějších zákonů na ochranu ţivotního  

 prostředí. 

18.        Účastnil bych se protestní akce proti firmě, která poškozuje ţivotní prostředí. 

19.        Plánuji zúčastnit se akce organizované environmentální organizací. 

20.        Rozšiřoval bych informace vydané environmentální organizací mezi moji rodinu a  

    přátele. 
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Graf č. 4: Škála zvažovaného proenvironmentálního jednání  

 U této škály zvaţovaného proenvironmentálního jednání by se studenti obou skupin 

nejvíce angaţovali při podepisování peticí na podporu přísnějších zákonů. Co se týká 

ostatních akcí, ochota zapojení se do takovýchto aktivit je jiţ niţší. Nejniţší míra ochoty se 

projevila u zapojení se do akcí organizovaných environmentální organizací. Obě skupiny 

projevují ochotu účastnit se protestních akcí proti firmě, která poškozuje ţivotní prostředí. 

Průměrnou ochotu projevují obě skupiny při šíření informací vydaných environmentální 

organizací mezi rodinu a přátele.  

 Hypotéza č. 3, předpokládající skutečnost, ţe „studenti posledních ročníků 

středního vzdělávání ukončeného maturitou se angaţují při poukazování nebo řešení 

environmentálních problémů ve svém okolí, popřípadě ve světě stejně, jako studenti 

posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného výučním listem“ se potvrdila. Při této 

hypotéze jsem vycházela z průzkumu, kdy jsem zjistila, ţe škola sama o sobě realizuje a 

organizuje málo akcí, které by nabádaly studenty k proenvironmentálnímu jednání. Dále 

jsem vycházela ze skutečnosti, ţe velkou roli sehrává při formování těchto postojů rodina.  

Opět ale musím konstatovat, ţe studenti 2. Skupiny projevují větší míru ochoty  

proenvironmentálního jednání v porovnání se skupinou první.  

 

Znalostní dotazník: 

Respondenti odpovídali na 8 znalostních otázek reprezentujících EV z různých směrů.   

Graf č. 5 ukazuje znalosti studentů v oblasti EV. 
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Graf č. 5: Vyhodnocení znalostního dotazníku  

 Studenti obou skupin byli nejvíce úspěšní u otázek týkajících se ozónové vrstvy, 

znečisťování ovzduší a ţivotního prostředí celkově, nejméně znalostí prokázali u vymezení 

základních pojmů z evironmentalistiky a zcela propadli v otázkách týkajících se 

ekologických značek. Celkově byli znalostní rozdíly nepatrné a u otázky č. 2, která 

vymezovala pojem ţivotního prostředí a jeho spjatost s lidstvem, u otázky č. 3, která 

zjišťovala vztah environmentalistiky a ţivotního prostředí a u otázky č. 6, řešící 

problematiků odpadů předčila druhá skupina skupinu první, coţ je překvapivé vzhledem 

k tomu, ţe u studentů, u kterých je předpoklad dalšího studia na vyšší nebo vysoké škole se 

dala očekávat vyšší škála znalostí.   
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Graf č. 6: Porovnání úspěšnosti odpovědí ze znalostního dotazníku.  

 Jak ukazuje graf č. 6, hypotéza č. 4, která předpokládala, ţe „studenti posledních 

ročníků středního vzdělávání ukončeného maturitou disponují v oblasti environmentálních 

problémů více exaktními znalostmi neţ studenti posledních ročníků středního vzdělávání 

ukončeného výučním listem“ se nepotvrdila.  
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5. Návrhy a doporučení  

    Z výzkumu je patrné, ţe studenti se sice více profilují na NEP, ovšem z odpovědí 

je vidět určitá nerozhodnost, která vyplývá z paradoxů v porovnání s postoji  DSP. Je 

vhodné v environmentální výuce na SŠT Most – Velebudice zavádět takové formy výuky 

EV, aby studenti nalézali odpovědi na problémy v oblasti EV komplexně, v logickém 

celku, s vnějšími i vnitřními vazbami tak, aby studenti sami přemýšleli, jakou součásti 

tohoto celku jsou oni samotní, jak jej můţou ovlivnit, co se stane, kdyţ se vazby naruší, 

nebo do něj vstoupí vazby nové a jaké budou důsledku těchto změn.  Navrhuji moţnost 

získání finančních prostředků z fondů EU a formou realizace vzdělávacích projektů 

v oblasti EV takto zkvalitnit environmentální výuku na SŠT v Mostě – Velebudicích.  Je to 

v současné době reálná a moţná cesta získat finanční prostředky a účelově je v rámci 

projektu investovat různými směry s pevně stanovenými cíly. Evropská unie rozděluje 

finanční prostředky prostřednictvím tří strukturálních fondů, kterými jsou Evropský fond 

pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudrţnosti (FS). Jako 

zprostředkující mezistupeň mezi těmito fondy fungují operační programy. Jedná se  

o strategické dokumenty, které se dále dělí na prioritní osy, které jiţ konkrétně určují,  

na jaký cíl je moţné finance v rámci daného OP pouţít.    

  SŠT Most – Velebudice má veliké zkušenosti s realizací projektů financovaných 

z EU a státního rozpočtu. Jedná se o vzdělávací projekty v rámci celoţivotního vzdělávání.  

OPCV  - oddělení tvorby projektů a celoţivotního vzdělávaní, formou realizace projektů 

pomohlo tomuto vzdělávacímu zařízení zvýšit a zkvalitnit technické zázemí jak pro 

pedagogy, tak pro studenty. Proto si myslím, ţe nebude problémem zrealizovat také 

projekty, které povedou ke zvýšení kvality environmentální výuky na této škole, které 

pomohou nalézt nové směry a prostředky k tomu, aby EV začala v tomto vzdělávacím 

zařízení naplňovat své cíle. Vhodnou publicitou takto můţe škola také získat další příliv 

studentů, kteří se o tuto problematiku zaujímají. Dovolím si v této práci předloţit několik 

návrhu témat pro moţnou realizaci navrhovaných projektů. Do úvahy připadá OPVK - 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem je MŠMT. 

Program je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního  

a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení 

a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. [13] 
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5.1. Návrh realizace projektu – varianta A  

Projekt bude realizován z finančních prostředků ESF v rámci OPVK  - prioritní osy 

č. 3 - Další vzdělávání 

   V rámci této osy jsou rozdělovány finanční prostředky také na podporu 

vzdělávání a rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících  

a organizačních pracovníků škol v oblasti vzdělávání pro udrţitelný rozvoj.  

Název projektu:  Environmentální vzdělávaní pedagogů k udrţitelnému 

rozvoji  

Zkrácený název projektu:  Zelená cesta  

Cíl projektu:   Environmentální vzdělávaní pedagogů na SŠT Most – 

Velebudice - prohloubení, zdokonalování a zejména 

rozšiřování vědomostí v oblasti environmentalistiky  

a ekologie. Projekt seznámí pedagogy s novými vzdělávacími 

trendy EV.  

Specifický cíl projektu 1: Na základě vytvořeného vzdělávacího programu zrealizovat 

jeho pilotní ověření na vybrané cílové skupině za účelem 

vytvoření nových prostředků ve výuce:  „Zelené pracovní 

listy pro studenty SŠT Most - Velebudice“.  

 

Specifický cíl projektu 2:  Na základě vytvořené mezinárodní spolupracující sítě 

zrealizovat 4 pracovní workshopy v zahraničí za účelem 

přenosu dobrých praktik do výuky v jednotlivých 

partnerských zemích na středních školách. 

 

Doba realizace projektu: 24 měsíců 

 

Cílová skupina:   Pedagogové, lektoři, řídící a organizační pracovníci škol. 

 

Hlavní aktivity projektu: 

 

a) Řízení projektu. 
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b) Oslovení CS pro vstup do projektu. 

c) Tvorba vzdělávacího programu pro pedagogy- “EV – zelená cesta ţivota“ 

s následnou akreditací.  

d) Realizace pilotního ověření vytvořeného vzdělávacího programu  - (bloková výuka 

2 x do měsíce, výstupem bude inovativní sada pracovních listů pro studenty, 

pedagogové obdrţí Osvědčení s celostátní platností o absolvování vzdělávacího 

programu.  

e) Realizace mezinárodní spolupráce se 3 partnerskými organizacemi z členských 

zemí EU k přenosu „best practices“. 

5.2. Návrh realizace projektu – varianta B  

Projekt bude realizován z dotačního programu „ Program rozvoje ekologické 

výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období 2009 – 2012“  

 

V rámci tohoto dotačního programu je moţné vyuţít dotační titul č. 2:   

Dotační titul č. 2:    Rozvoj  EVVO ve školách a školských zařízeních  

Oblast 2.2.    Podpora aktivní role škol při vytváření mimoškolních aktivit 

    s environmentální tématikou (programy a projekty škol)  

Název projektu:   Nové environmentální obzory na cestě studenta   

                                               Krušnohořím - Krušnohorská stezka  

Zkrácený název projektu:  Krušnohorská stezka  

Cíl projektu:   Zkvalitnění environmentální výuky formou realizace 

proţitkových aktivit u studentů  SŠT Most – Velebudice 

s cílem formování a prohlubování hodnotových postojů 

k prostředí, ve kterém ţijeme. 

Specifický cíl projektu 1: Vytvoření studentského informačního ekocentra „Zelená 

stuţka“ v prostorách SŠT Most – Velebudice k šíření 

informací o realizaci environmentálních aktivit studentů 

v regionu Krušnohoří. 
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Specifický cíl projektu 2:  Vytvoření naučné stezky, která povede studenty k chápání 

prostředí, z kterého pocházejí a chápání přírody ve vzájemné 

interakci tak, aby pochopili přírodní zákonitosti a hrozby  

pro ţivotní prostředí na jedné straně a nutnost chránit přírodu 

na straně druhé, to vše v historických souvislostech.  

 

Doba realizace projektu:  24 měsíců 

 

Cílová skupina:    Studenti SŠT  Most – Velebudice   

 

 

Hlavní aktivity projektu: 

 

a) Řízení projektu. 

b) Oslovení CS pro vstup do projektu. 

c) Vytvoření studentského informačního ekocentra „Zelená stuţka“. 

d) Vytvoření krušnohorské stezky. 

e) Realizace terénních exkurzí s odborným výkladem s důrazem na ţivotní prostředí 

Krušných hor za účelem vyuţití a aplikace vědomostí studentů při řešení problémů  

v terénu za konkrétních situací a tak rozvíjet jejich hodnotové postoje. 

5.3. Doporučení  

 Témat na realizaci projektů je nesmírné mnoţství a záleţí jen na Střední škole 

technické v Mostě, který dotační titul si vybere a jak bude schopna nápady v oblasti 

rozvoje a zkvalitňování environmentální výuky se záměrem implementace ekopsychologie  

realizovat a vyuţít, jak ve prospěch svých studentů a pedagogů, tak ve prospěch svůj. 

V rámci povinné publicity projektů získá také pro své aktivity reklamu. Další moţností je 

realizace přeshraniční spolupráce, kdy v rámci „zrcadlových projektů“ můţou studenti 

navštívit sousedského zahraničního partnera a získat poznatky a zkušenosti, které jim 

rozšíří obzory v oblasti jejich postojů ve vztahu k přírodě a ţivotnímu prostředí 

v globálnějším měřítku.    
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6. Závěr 

  Na základě výzkumu zrealizovaného v této práci jsem zjistila, ţe školský systém 

neposkytuje v rámci environmentální výchovy komplexní pohled a její výuka na SŠT 

v Mostě dává jasný signál, ţe postoje studentů sice jsou více proenvironmentální, ale toto 

vzdělávací zařízení přes všechny nesporné kvality nelze povaţovat za školu „zelenou“. 

Domnívám se, ţe hodnotové škály (příloha č. 3), které byly vyuţity ve výzkumu, splnily 

svůj účel a výsledky ukazují, ţe je dle nich moţné hodnotit proenvironmentální postoje 

studentů.  

   První hypotézou jsem chtěla potvrdit skutečnost, ţe u obou typů studia studenti 

souhlasí s postoji nového environmentálního paradigmatu stejnou měrou. Vycházela jsem 

ze skutečnosti, ţe jsou při výuce environmentální výchovy průřezově v různých 

předmětech stejně motivování činit a konat v souladu s novým environmentálním 

paradigmatem. Vycházela jsem přitom ze studia implementace EV v školním výchovném 

plánu tohoto vzdělávacího zařízení. Tato hypotéza se potvrdila. Ovšem rozdíly mezi 

postoji k NEP a DSP nejsou příliš veliké, občas jsou dokonce při vzájemné konfrontaci 

paradoxní. Z tohoto důvodu lze tedy konstatovat, ţe EV u obou typů studia splňuje cíle, 

tedy vést studenty k proenvironmentálním postojům, ale tato výuka sklouzává po povrchu 

a nevysvětluje do důsledku dopady v případě kladných či nerozhodných postojů k DSP.  

   Druhou hypotézou jsem chtěla potvrdit skutečnost, ţe studenti posledních ročníků 

středního vzdělávání ukončeného maturitou se víc profilují na environmentální výchovu  

a vykazují v posledních ročnících častěji proenvironmentální postoje, jednání  

a porozumění environmentálním tématům neţ studenti posledních ročníků středního 

vzdělávání ukončeného výučním listem. Zde se musím pozastavit u výběru respondentů, 

který můţe být podnětem k diskuzi. Pro měření proenvironmentálních postojů, hodnot 

 a znalostí je moţné zvolit také např. srovnání 1. a 4. ročníků. Já jsem vycházela ve své 

práci s cíle, jak je EV implementována mezipředmětově. Proto jsem si zvolila vzorky 

respondentů ze stejných ročníků dvou typů studia, kdy při zachování principu 

mezipředmětovosti jsem zcela jasně dedukovala, ţe oproti studentům s výučním listem, 

kteří mají více praktické řemeslné výuky, studenti středního vzdělávání s maturitou, 

z kterých většina chce dál pokračovat ve studiu v dalším vzdělávání, mají větší prostor pro 

formování jejich postojů k ţivotnímu prostředí.  Tento předpoklad se nepotvrdil, coţ je 
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jasným signálem k tomu, ţe EV v tomto vzdělávacím zařízení nevyuţívá prostor ve všech 

předmětech tak, aby měnila postoje studentů, jako např. uvědomění si souvislostí mezi 

lokální a globální dimenzí, schopnost přijmout morální závazky za své chování apod.   

 Třetí hypotézou jsem chtěla potvrdit skutečnost, ţe studenti posledních ročníků 

středního vzdělávání ukončeného maturitou se angaţují při poukazování nebo řešení 

environmentálních problémů ve svém okolí, popřípadě ve světě stejně jako studenti 

posledních ročníků středního vzdělávání ukončeného výučním listem. Vycházela jsem při 

tom z průzkumu školního vzdělávacího programu, projektového zpravodaje a z dotazovaní  

pedagogů tohoto vzdělávacího zařízení a zjistila jsem, ţe pokud škola realizuje akce, které 

by nabádaly studenty k proenvironmentálnímu jednání, tak je realizuje nerozdílně mezi 

oběma typy studia. Dále jsem vycházela ze skutečnosti, ţe velkou roli sehrává při 

formování těchto postojů rodina. Tato hypotéza se nepotvrdila a naopak, studenti u studia 

ukončeného výučným listem projevují větší míru ochoty proenvironmentálního jednání 

v porovnání se skupinou první. Pro zlepšení kvality v této oblasti se musí toto vzdělávací 

zařízení zaměřit na proţitkové učení, realizované formou různých akcí, jak uţ uvádím  

ve svém doporučení. Teoretické znalosti nestačí k budování správných postojů studentů  

ve vztahu k ţivotnímu prostředí.   

   Čtvrtou hypotézou jsem chtěla potvrdit skutečnost, ţe studenti posledních ročníků 

středního vzdělávání ukončeného maturitou disponují v oblasti environmentálních 

problémů více exaktními znalostmi neţ studenti druhé skupiny. I zde musím konstatovat, 

ţe se tato hypotéza oproti mému předpokladu nepotvrdila. Znalostní rozdíly byly zcela 

nepatrné. To vše poukazuje na skutečnost, ţe na jedné straně SŠT v Mostě má EV v rámci 

výuky zaimplementovanou mezipředmětově a snaţí se vést všechny studenty 

k proenvironmentálnímu jednání. Na straně druhé je však nutné konstatovat, ţe této oblasti 

není věnována patřičná pozornost a výuku EV nelze praktikovat a formovat pouze 

prostřednictvím klasického edukačního procesu. V diskuzi by mohly zaznít námitky 

pedagogů, ţe pro tuto oblast není čas, ani prostor ani finance. Je zřejmé, ţe hlavním 

předpokladem pedagogického účinného působení je lokální přístup, který se ale opírá  

a globální souvislosti a náhled na ţivot. Metodologicky je těţké zvládnout pro pedagogy 

environmentální výuku na střední škole tak, aby se stali studenti v budoucnu produktivními 

a plnili předpokládané sociální role v zájmu přeţití celé společnosti. Pedagogové nemají 

časový prostor pro takovou přípravu na environmentální výuku. Tato musí být, aby splnila 
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svůj cíl, v rovnováze, musí slouţit jednotlivci jako i celé společnosti.  Dalším problémem 

je otázka financí, se kterou se dnes potýká téměř kaţdá státní střední škola, kdy uţ ze své 

podstaty organizační formy, tedy jako příspěvková organizace, je odkázaná na dotační 

příspěvky ze státního rozpočtu.  Proto jsem si dovolila navrhnout řešení, které v současné 

době pomůţe tyto problémy, byť jen dočasně (vzhledem k délce programovacího období), 

řešit a odstraňovat. Jde o moţnost získání finančních prostředků z fondů EU formou 

realizace vzdělávacích projektů v oblasti EV, za účelem zkvalitnění a nalézání nových 

směrů a prostředků v environmentální výuce na SŠT v Mostě – Velebudicích. Je to 

v současné době reálná a moţná cesta získat finanční prostředky a účelově je v rámci 

projektu investovat různými směry s pevně stanovenými cíly. Výukou najít cestu 

k pochopení lidské přirozenosti z environmentálního hlediska a tak vytvořit co nejširší 

prostor pro humanizaci vzdělávání na středních školách. Aplikovat EV nenásilnou, 

proţitkovou formou do osnov co nejvíce předmětů a hledat a nalézat v jejich kombinaci 

nové aspekty environmentální výuky. Takové aspekty, které umoţní nejen rozvíjet 

studentův intelekt poskytováním vědomostí o lidské společnosti a ţivotním prostředí, ale 

které ho naučí vnímat a citlivě reagovat na problémy nynější i budoucí, které ho naučí 

přemýšlet o těchto problémech, komunikovat o nich, hledat a nalézat řešení. Osobně se 

přikláním k názoru, ţe ve všech typech středního vzdělávání, je jedno v jaké věkové 

kategorii, studijním směru nebo oboru, je nutné v rámci environmentální výuky vhodně 

skloubit různé proudy EV a kombinovat více výukových prostředků, zejména se jedná  

   o proţitkové učení.  Proto je vhodné zařadit do environmentální výuky také ozeleňování 

psychologie, tedy prvky ekopsychologie a zařadit více proţitkových prvků výuky, protoţe 

dnešní technické vymoţenosti a jejich vyuţívání mladými lidmi je alarmující a zcela 

v neprospěch tvorby hodnot a postojů k prostředí, ve kterém ţijeme.  Dále je vhodné se 

více věnovat hodnotícím projektům kvality environmentální výuky ve středním vzdělávání. 

Kaţdé nové, ať uţ i negativní zjištění, by mělo vést k informacím, které nám umoţní 

pravdivěji a přesněji analyzovat současný stav EV a takovýmto způsobem anticipovat 

budoucnost. Dovolila bych si závěrem této práce říct, ţe by se měly takovéto vzdělávací 

zařízení typu středního vzdělávání při volbě metod, nástrojů a prostředků environmentální 

výuky zcela jednoduše drţet hlavního cíle. Cíle, který stručně a výstiţně vystihuje podstatu 

environmentální výuky. Naučit své studenty „globálně myslet a lokálně jednat“.
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Příloha č. 1: Seznam vybraných oborů určených k průzkumu 

Studium ukončené maturitní zkouškou 

Obor/ zaměření  Náplň 

 

Elektrotechnika 

připravuje studenty pro činnost středních technicko-

hospodářských pracovníků tak, aby jim spojení všeobecného a 

odborného vzdělání na úrovni středního vzdělání s maturitní 

zkouškou dalo základní předpoklady k provádění činností 

v oblasti elektrotechniky a počítačových systémů 

 

Silniční doprava 

připravuje studenty ve studijním oboru Silniční doprava a tak 

vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent v praxi 

schopen vykonávat v silniční dopravě činnosti spojené 

s provozem 

  

Pozemní stavitelství 

připravuje studenty pro činnost středních technicko-

hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví 

 

 

Peněžní manipulant 

připravuje studenty na úspěšný, smysluplný, občanský i 

profesní ţivot v podmínkách měnícího se světa, absolvent 

získá úplné odborné vzdělání potřebné k výkonu povolání 

především v oblasti provozních činností finančnictví a 

v nejrůznějších ekonomicko-administrativních profesích 

 

Studium ukončené výučním listem  

Obor/ zaměření  Náplň 

 

Truhlář 

připravuje studenty na výkon povolání truhláře v odvětví 

dřevozpracující výroby, zejména v oblasti dřevěné konstrukce, 

důleţitou součástí je také formování pozitivního vztahu 

k ochraně ţivotního prostředí 

 

Elektrikář 

Připravuje studenty tak, aby disponovali kompetencemi pro 

výkon povolání elektrikář, přičemţ příprava je směrována do 

konkrétního odborného zaměření pro kvalifikovaný výkon 

pracovních činností v elektrotechnice 

 

Zedník 

připravuje studenty pro činnost středních technicko-

hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví 

 

Automechanik 

připravuje studenty po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky 

kvalifikaci pro výkon povolání automechanik, důleţitou 

součástí je také formování pozitivního vztahu k ochraně 

ţivotního prostředí 

 

Zdroj: [ŠVP SŠT Most - Velebudice] 
 

 



 

 
 

Příloha č. 2: 

Rozbor začlenění EV do ŠVP  v rámci jednotlivých oborů 

Průřezová témata environmentální výchovy dle studijního oboru a ročníků 

ročník Elektrotechnika hod. 

  

  1,2,3,4 

Český jazyk 
Kultura společenského styku a životního prostředí:  
Student si objasní vzájemnou provázanost přírody a lidské společnosti. Ví, ţe i jeho 

ţivotní styl ovlivňuje ţivotní prostředí. 

 

2,2,2,2 

 

 

 

1 

Ekologie 
Ekologie, Člověk a biosféra, Člověk a zdraví, ochrana přírody a 
životního prostředí:  
Student rozumí pojmu Ekologie, zná její obory, vztah mezi organismy a okolím, 

zná biotické podmínky ţivota a ţivota populace, zná ekosystémy, jejich funkce, 

druhy, chápe biosféru, zná lidský organismus, vliv člověka na prostředí a přírodní 

zdroje, umí vysvětlit sféry ţivotního prostředí, chápe význam zdravého ţivotního 

stylu, zná příklady činností k ochraně přírody, nástroje a způsoby péče o ţivotní 

prostředí, zajímá se o ekologické problémy – lokální i globální 

 

 

 

32 

 

 

3 

Občanská nauka   
Vztah přírody a společnosti, Ekologické problémy současné 
společnosti:  
Student zná vzájemnou provázanost přírody a lidské společnosti, ví, ţe i jeho 

ţivotní styl ovlivňuje ţivotní prostředí. 

 

 

6 

Ţákovský projekt- Rekultivace ploch zničených povrchovým dobýváním 

 na Mostecku 

 

 

 

Průřezová témata environmentální výchovy dle ročníku 

ročník Silniční doprava hod. 

 

 

  1,2,3,4 

Český jazyk 
Kultura společenského styku a životního prostředí: 
Student zná kulturní, technické a jiné zajímavosti regionu, sleduje nabídky kulturních 

institucí a uplatňuje estetická hlediska při vylepšování okolního prostředí, zná pravidla 

chování ve společnosti. 

 

2,2,2,2 

 

 

 

1 

Ekologie 
Ekologie, Člověk a biosféra, Člověk a zdraví, ochrana přírody a životního 
prostředí  
Student zná základní charakteristiky jednotlivých skupin organismů, zná základní 

ekologické pojmy a zákonitosti, vztah mezi organismy a okolím, zná biotické podmínky 

ţivota a ţivota populace, zná lidský organismus, vliv člověka na prostředí, chápe 

biosféru, orientuje se ve způsobech hospodaření s odpady a v moţnostech sníţení jejich 

produkce, zná moţnosti ochrany prostředí vyuţíváním moderních technologií 

 

 

 

32 

 

1 

Občanská nauka  
Vztah přírody a společnosti, Ekologické problémy současné společnosti: 
Student zná vzájemnou provázanost přírody a lidské společnosti, ví, ţe i jeho ţivotní 

styl ovlivňuje ţivotní prostředí. 

 

6 

 

3 

Silniční doprava  

Zásady ochrany životního prostředí při provozu motorových vozidel: 

Student zná obecné zásady ochrany ţivotního prostředí při provozu motorových vozidel 

 

2 

 

4 

Silniční doprava: Ekologická likvidace silničního vozidla z provozu: 

student má přehled o planých zákonech týkající se likvidace 

 

2 



 

 
 

               

Průřezová témata environmentální výchovy dle studijního oboru a ročníků 

ročník Pozemní stavitelství hod. 

 

   

  1,2,3,4 

Český jazyk 
Kultura společenského styku a životního prostředí:  
Student zná kulturní, technické a jiné zajímavosti regionu. Sleduje nabídky 

kulturních institucí a uplatňuje estetická hlediska při vylepšování okolního 

prostředí. 

 

 

2,2,2,2 

 

 

 

1 

Ekologie 
Ekologie, Člověk a biosféra, Člověk a zdraví, ochrana přírody a 
životního prostředí:  
Student rozumí pojmu Ekologie, zná její obory, vztah mezi organismy a okolím, 

zná biotické podmínky ţivota a ţivota populace, zná ekosystémy, jejich funkce, 

druhy, chápe biosféru, zná lidský organismus, vliv člověka na prostředí a přírodní 

zdroje, umí vysvětlit sféry ţivotního prostředí, chápe význam zdravého ţivotního 

stylu, zná příklady činností k ochraně přírody, nástroje a způsoby péče o ţivotní 

prostředí, zajímá se o ekologické problémy – lokální i globální 
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3 

Občanská nauka   
Vztah přírody a společnosti, Ekologické problémy současné 
společnosti:  
Student zná vzájemnou provázanost přírody a lidské společnosti, ví, ţe i jeho 

ţivotní styl ovlivňuje ţivotní prostředí. 

 

 

3 

 

 

4 

Inženýrské stavby  
péče o životní prostředí při inženýrských stavbách a celkové ochraně 
životního prostředí 
Student je informován o péči ţivotního prostředí při inţenýrských stavbách, má 

přehled o čistírnách odpadních vod, má přehled o způsobu ochrany prostředí 

 

 

4 

             Žákovský projekt- Rekultivace ploch zničených povrchovým dobýváním na Mostecku 

 

Průřezová témata environmentální výchovy dle studijního oboru a ročníků 

ročník Peněžní manipulant hod. 

    

 

    1,3,4 

Český jazyk 
Kultura společenského styku a životního prostředí:  
Student zná kulturní, technické a jiné zajímavosti regionu. Sleduje nabídky 

kulturních institucí a uplatňuje estetická hlediska při vylepšování okolního 

prostředí. 

 

4,4,4 

 

 

 

1 

Ekologie 
Ekologie, Člověk a biosféra, Člověk a zdraví, ochrana přírody a 
životního prostředí:  
Student rozumí pojmu Ekologie, zná její obory, vztah mezi organismy a okolím, 

zná biotické podmínky ţivota a ţivota populace, zná ekosystémy, jejich funkce, 

druhy, chápe biosféru, zná lidský organismus, vliv člověka na prostředí a přírodní 

zdroje, umí vysvětlit sféry ţivotního prostředí, chápe význam zdravého ţivotního 

stylu, zná příklady činností k ochraně přírody, nástroje a způsoby péče o ţivotní 

prostředí, zajímá se o ekologické problémy – lokální i globální. 
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1 

Občanská nauka   
Vztah životního prostředí a člověka 
Student vysvětlí, jak jeho osobní styl ovlivňuje kvalitu ţivota. 

 

3 

 

1 

Chemie 
Anorganická chemie a její prvky 
Student je umí posoudit z hlediska vlivu na zdraví a ţivotní prostředí. 

 

3 

             Žákovský projekt- Rekultivace ploch zničených povrchovým dobýváním na Mostecku 



 

 
 

Průřezová témata environmentální výchovy dle studijního oboru a ročníků 

ročník Truhlář hod. 

 

 

    1,2 

Český jazyk 
Kultura společenského styku a životního prostředí  
Student zná kulturní, technické a jiné zajímavosti regionu. Sleduje nabídky 

kulturních institucí a uplatňuje estetická hlediska při vylepšování okolního 

prostředí. Osvojují si ohleduplný vztah k ţivotnímu prostředí a váţí si výsledků 

lidské práce. 

 

 

4,4 

 

 

 

1 

Ekologie 
Základní poznatky z biologie, Obecná ekologie, Člověk a biosféra, 
Člověk a zdravý, Ochrana přírody a životního prostředí  
Student rozumí pojmu Ekologie, zná její obory, vztah mezi organismy a okolím, 

zná biotické podmínky ţivota a ţivota populace, zná ekosystémy, jejich funkce, 

druhy, chápe biosféru, zná lidský organismus, vliv člověka na prostředí a přírodní 

zdroje, umí vysvětlit sféry ţivotního prostředí, chápe význam zdravého ţivotního 

stylu, zná příklady činností k ochraně přírody, nástroje a způsoby péče o ţivotní 

prostředí, zajímá se o ekologické problémy – lokální i globální. 
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1 

Občanská nauka   
Vztah životního prostředí a člověka 
Student objasní vzájemnou provázanost přírody a lidské společnosti. Student ví, ţe 

i jeho ţivotní styl ovlivňuje ţivotní prostředí. 

 

3 

 

1 

Technologie  
Technologická příprava dřeva 
Student zná zásady ekologie při ochraně dřeva, zná význam dřevního odpadu a 

prostředky ochrany proti ohni 

 

6 

 

Průřezová témata environmentální výchovy dle studijního oboru a ročníků 

ročník Elektrikář hod. 

 

 

     1,2 

Český jazyk 
Kultura společenského styku a životního prostředí  
Student zná kulturní, technické a jiné zajímavosti regionu. Sleduje nabídky 

kulturních institucí a uplatňuje estetická hlediska při vylepšování okolního 

prostředí. Osvojují si ohleduplný vztah k ţivotnímu prostředí a váţí si výsledků 

lidské práce. 

 

 

4,4 

 

 

 

1 

Ekologie 
Základní poznatky z biologie, Obecná ekologie, Člověk a biosféra, 
Člověk a zdravý, Ochrana přírody a životního prostředí  
Student rozumí pojmu Ekologie, zná její obory, vztah mezi organismy a okolím, 

zná biotické podmínky ţivota a ţivota populace, zná ekosystémy, jejich funkce, 

druhy, chápe biosféru, zná lidský organismus, vliv člověka na prostředí a přírodní 

zdroje, umí vysvětlit sféry ţivotního prostředí, chápe význam zdravého ţivotního 

stylu, zná příklady činností k ochraně přírody, nástroje a způsoby péče o ţivotní 

prostředí, zajímá se o ekologické problémy – lokální i globální. 
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1 

Občanská nauka   
Vztah životního prostředí a člověka 
Student objasní vzájemnou provázanost přírody a lidské společnosti. Student ví, ţe 

i jeho ţivotní styl ovlivňuje ţivotní prostředí. 

 

3 



 

 
 

 

 

Zdroj: [ŠVP SŠT Most - Velebudice] 
  

 

Průřezová témata environmentální výchovy dle studijního oboru a ročníků 

ročník Zedník hod. 

 

 

     1,2 

Český jazyk 
Kultura společenského styku a životního prostředí:  
Student zná kulturní, technické a jiné zajímavosti regionu. Sleduje nabídky 

kulturních institucí a uplatňuje estetická hlediska při vylepšování okolního 

prostředí. Osvojují si ohleduplný vztah k ţivotnímu prostředí a váţí si výsledků 

lidské práce. 

 

 

4,4 

 

 

 

1 

Ekologie 
Základní poznatky z biologie, Obecná ekologie, Člověk a biosféra, 
Člověk a zdravý, Ochrana přírody a životního prostředí  
Student rozumí pojmu Ekologie, zná její obory, vztah mezi organismy a okolím, 

zná biotické podmínky ţivota a ţivota populace, zná ekosystémy, jejich funkce, 

druhy, chápe biosféru, zná lidský organismus, vliv člověka na prostředí a přírodní 

zdroje, umí vysvětlit sféry ţivotního prostředí, chápe význam zdravého ţivotního 

stylu, zná příklady činností k ochraně přírody, nástroje a způsoby péče o ţivotní 

prostředí, zajímá se o ekologické problémy – lokální i globální. 
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1 

Občanská nauka   
Vztah životního prostředí a člověka. 

Student objasní vzájemnou provázanost přírody a lidské společnosti. Student ví, ţe 

i jeho ţivotní styl ovlivňuje ţivotní prostředí. 

 

3 

 

3 

Stavební materiály 
Vliv stavebních materiálů na životní prostředí 
Student zná moţné negativní vlivy výroby a poţívání stavebních materiálů na 

ţivotní prostředí. 

 

3 

Průřezová témata environmentální výchovy dle studijního oboru a ročníků 

ročník Automechanik hod. 

     

     1,2 

Český jazyk 
Kultura společenského styku a životního prostředí:  
Student zná kulturní, technické a jiné zajímavosti regionu. Sleduje nabídky kulturních 

institucí a uplatňuje estetická hlediska při vylepšování okolního prostředí. Osvojují si 

ohleduplný vztah k ţivotnímu prostředí a váţí si výsledků lidské práce. 

 

 

4,4 

 

 

 

1 

Ekologie 
Základní poznatky z biologie, Obecná ekologie, Člověk a biosféra, Člověk 
a zdravý, Ochrana přírody a životního prostředí  
Student rozumí pojmu Ekologie, zná její obory, vztah mezi organismy a okolím, zná 

biotické podmínky ţivota a ţivota populace, zná ekosystémy, jejich funkce, druhy, 

chápe biosféru, zná lidský organismus, vliv člověka na prostředí a přírodní zdroje, umí 

vysvětlit sféry ţivotního prostředí, chápe význam zdravého ţivotního stylu, zná příklady 

činností k ochraně přírody, nástroje a způsoby péče o ţivotní prostředí, zajímá se o 

ekologické problémy – lokální i globální. 
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1 

Občanská nauka   
Vztah životního prostředí a člověka. 

Student objasní vzájemnou provázanost přírody a lidské společnosti. Student ví, ţe i 

jeho ţivotní styl ovlivňuje ţivotní prostředí. 

 

3 



 

 
 

Příloha č. 3:  

Dotazník „Zjišťování vztahu k prostředí, ve kterém žiji“   

Student – Studentka 

(zakrouţkuj)            

Instrukce:  

Věk: Vyjádři, do jaké míry souhlasíš / nesouhlasíš  

s následujícími větami: 

Obor, který studuješ:   Škála: 1 – nesouhlasím, 7 – souhlasím 

Zakřížkuj jedno číslo! 

 

1. část:  

 1. Budeme-li pokračovat dál stejným směrem, brzy budeme 

     čelit velké ekologické katastrofě. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

2. Lidé těţce poškozují ţivotní prostředí.                                                     

  

1 2 3 4 5 6 7 
 

  

3. Lidé byli stvořeni, aby vládli zbytku přírody.                                             

  

1 2 3 4 5 6 7 
 

  

4. Lidé mají právo upravovat přírodní prostředí podle svých potřeb.           

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 5. Lidská vynalézavost zajistí, ţe nikdy neučiníme Zemi  

     neobyvatelnou.    

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 6. Lidské zásahy do přírody vedou často ke katastrofálním  

     dopadům.       

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 7. Navzdory našim schopnostem jsme stále podřízeni   

     zákonům přírody. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 8. Rovnováha v přírodě je dost silná na to, aby zvládla vliv  

     moderní průmyslové společnosti 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 9. Takzvaná ekologická krize, které čelíme, je často přehnaně  

     zveličována. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

10. Země je jako kosmická loď s omezeným prostorem a zdroji. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 



 

 
 

Student – Studentka 

(zakrouţkuj)            

Instrukce:  

Věk: Vyjádři, do jaké míry souhlasíš / nesouhlasíš  

s následujícími větami: 

Obor, který studuješ:   Škála: 1 – nesouhlasím, 7 – souhlasím 

Zakřížkuj jedno číslo! 

 

2. část:  

 

11. Zvířata a rostliny mají stejná práva existovat, jako lidé. 

  

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

12. Mám rád/a místo, ve kterém ţiji. 

  

1 2 3 4 5 6 7 
 

13. Problémy a příběhy lidí mimo moje vlastní bydliště jsou  

      vzdálené a v podstatě mě nijak neovlivňují. 

  

1 2 3 4 5 6 7 
 

14. Současná generace má morální závazky 

      vůči budoucím generacím.   

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

15. Přírodní zdroje by měly být vyuţívány spíše pro uspokojení 

      základních ţivotních potřeb neţ pro materiální blahobyt. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

16. Moje jednání nemá ţádný faktický vliv na události mimo  

      místo, kde ţiji. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

17. Podepsal/a bych petici na podporu přísnějších zákonů 

       na ochranu ţivotního prostředí. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

18. Účastnil/a bych se protestní akce proti firmě, která  

      poškozuje ţivotní prostředí. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

19. Plánuji zúčastnit se akce organizované ekologickou   

      (environmentální) organizací. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

20. Rozšiřoval/a bych informace vydané environmentální  

      organizací mezi moji rodinu a přátele. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

Zdroj: [www.envigogika.cuni.cz online]. 

 

 

 

http://www.envigogika.cuni.cz/


 

 
 

                                                   Znalostní průřezový test z EV 

 
1. Zakrouţkuj, která z těchto věd se zaobírá 

zejména ochranou a tvorbou ţivotního 

prostředí:  

a) geologie   

b) geografie 

c) biologie  

d) ekologie 

e) environmentalistika 

  

2. Část světa, s kterou je člověk ve 

vzájemném vztahu, kterou pouţívá, 

ovlivňuje a které se přizpůsobuje, je:  

a) ekosystém 

 

b) ţivotní prostředí 

 

3. Environmentalistika se zabývá:  

 

  

a) ochranou ţivotního prostředí 

b) výzkumy, jak zabránit znečišťování prostředí 

c) studiem vzájemných vztahů mezi organismy a 

jejich prostředím 

d) chováním organismů 

 

4. Mezi globální problémy nepatří:  

 

 

a) ohroţení ţivotního prostředí 

b) hladovění lidí třetího světa  

c) nekontrolovatelný populační růst 

d) nekontrolovatelný počet mobilních  

telefonů 

 

5. Ozonová vrstva chrání před:   

 

a) UV zářením 

b) rentgenovým zářením 

c) radioaktivitou 

d) infračerveným zářením 

 

6. Recyklace je:  

 

 

a) navrácení odpadů do výroby a spotřeby 

b) sniţování produkce odpadů 

c) metoda třídní odpadů 

d) spalování odpadů 

 

7. Škodlivé látky vypouštěné do ovzduší 

nazýváme:   

 

 

a) exkrementy 

b) exhaláty  

c) sukulenty 

d) ixhaláty 

 

8. Co znamenají tyto značky: 

  

 

 

 

   

    

 

 

 

Zdroj:MATĚJÍČEK, Tomáš. Malý geografický a ekologický slovník 

 



 

 
 

Příloha č. 4 - Podklady k vyhodnocení  

 

Škála 1 - revidovaná NEP/DSP škála 

  Pořadové  

 č. otázky 

 

MEAN - „SV - M“ 

 

MEAN - „SV - VL“. 

 

1. 4,69 4,78 

2. 5,67 5,94 

3. 3,12 3,58 

4. 3,63 3,38 

5. 3,14 3,56 

6. 5,25 5,71 

7. 5,17 5,58 

8. 3,75 3,33 

9. 4,14 3,89 

10. 4,71 4,95 

 

Škála 2 - Rozšiřující škála proenvironmentálních postojů. 

  Pořadové  

 č. otázky 

 

MEAN - „SV - M“ 

 

MEAN - „SV - VL“. 

 

11. 5,89 6,18 

12. 4,58 3,98 

13. 4,06 4,22 

14. 4,69 5,27 

15. 4,73 5,05 

16. 4,73 4,60 

 

 

 

 



 

 
 

Škála 3 - Škála zvaţovaného proenvironmentálního jednání. 

  Pořadové  

 č. otázky 

 

MEAN - „SV - M“ 

 

MEAN - „SV - VL“. 

 

17. 5,13 4,94 

18. 4,52 4,72 

19. 2,48 2,94 

20. 3,66 4,24 

 


