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Poděkování 

Tímto děkuji vedoucí mé diplomové práce Ing. Yvetě Tomáškové za odborné rady 

a profesionální rozhled, který byl neocenitelným přínosem v řešení a zpracování této práce.  



Anotace 

Diplomová práce se na 42stranách zabývá nalezením fungujících motivačních faktorů 

působících na přijetí odpovědnosti obyvatel Ústeckého kraje za současný stav ţivotního 

prostředí. Ve své první části uvádí teoretická východiska motivů lidského jednání 

vedoucích k určitým činnostem spjatým s ekologií nebo jdoucí proti ní. Následně byly 

stanoveny základní hypotézy. Část praktická analyzovala výsledky dotazníkového šetření 

a ověřovala stanovené předpoklady testováním statistických hypotéz. Následně byly 

stanoveny základní přístupy k motivaci obyvatel Ústeckého kraje vedoucí ke zlepšení 

jejich postojů k ţivotnímu prostředí. Závěr je věnován celkovému vyhodnocení 

z komplexnějšího hlediska, zejména vzdělávání, vlivu pracovního prostředí, médií 

a rodiny. Téţ vyzdvihl důleţitost průzkumů na toto téma. 

Klíčová slova:ekologie, environmentalistika, motivace, statistická hypotéza, ţivotní 

prostředí. 

 

 

Summary 

This diploma thesis on its 42 pages deals with finding effective motivational factors that 

cause acceptance of responsibility for the current state of environment of Ústecký region in 

its inhabitants. In its first part it demonstrates theoretical reasons of human behaviour 

leading to certain acts that are either beneficial to the environment or causing damage to it. 

Consequently, the basic hypotheses were set. The practical part analyses results of 

questionnaire investigation and verifies its conclusions by testing of statistical hypotheses. 

Subsequently, basic approaches were suggested to motivate inhabitants of Ústecký region 

towards improved environmental attitudes. The conclusion is dedicated to the overall 

evaluation of the subject seen from the complex viewpoint, which includes also education, 

influence of the working environment, the media and family. It also highlights the 

importance of research in this field. 

Keywords: ecology, environmental, motivation, statistical hypothesis, environment. 
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Seznam použitých zkratek 
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JE     jaderná elektrárna 

KO     komunální odpad 

KŘP-U kraje    Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 
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MŠ     mateřská školka 
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NO     nebezpečný odpad 

NP     národní park 

OÚ     obecní úřad 

RA     radioaktivní 
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TV     televize 
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ULK     Ústecký kraj 

VE     vodní elektrárny 
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ŢP     ţivotní prostředí 

atp.     a tak podobně 

č.p.     číslo popisné 
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kg     kilogram 

km
2
     kilometr čtvereční 
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1 Úvod 

 

Moderní způsob ţivota má své nesporné výhody zvláště v technických vymoţenostech, 

dostupné obţivy a poskytovaného pohodlí. Přínos lidského pokroku v uměle vytvořeném 

prostředí však s sebou nese i mnohé negativní projevy. Názory lidí na kvalitu ţivotního 

prostředí a vnímavost vůči globálním ekologickým problémům se různí. Na tuto 

problematiku neexistuje pouze jedno jediné stanovisko. Pohybuje se v bohaté škále 

pohledů, počínající vlastním přesvědčením o poměrně zdravé okolní přírodě aţ po názory 

povaţující stav ţivotního prostředí za vysoce ohroţující problém a ničivý důsledek lidstva 

na Zemi. Člověk je nedílnou součástí přírody, která je i přesto často vnímána jen jako 

kulisa, která nás obklopuje a tvoří okolní svět. V zájmu budoucích generací je však 

nezbytně důleţité takový přístup lidí změnit. Cesta k tomu nebude lehká, neboť na ţivot 

jedince působí především vliv existenčních starostí a běţných povinností. 

Ţiji v Ústí nad Labem, které se řadí mezi průmyslové zóny Severních Čech. Ráz a kvalita 

okolní přírody je ovlivněna vysokou hustotou zalidnění, velkým počtem výrobních 

a průmyslových zařízení. Díky dlouholetému rozvoji průmyslu v této oblasti, patří Ústecký 

kraj k nejzatíţenějším regionům České republiky. Proto je nutné zvláště v tomto kraji 

posílit ekologické vědomí jeho obyvatel a trvale se snaţit o zlepšení přístupu kaţdého 

jedince k ţivotnímu prostředí. Bezmála 15 let pracuji jako dobrovolník s dětmi a mládeţí. 

Vedu přírodovědný krouţek, který navštěvují děti nejčastěji do věku 15 let. Mám tak 

značnou moţnost ovlivnit tuto věkovou kategorii v oblasti environmentální výchovy, 

neboť ekologie ČR mne osobně zajímá a není mi lhostejná.  

Diplomová práce proto mapuje problematiku vztahu člověka k přírodě. V teoretické části 

se zamýšlí nad moţnými negativními faktory působícími nejen na lidskou psychiku, ale téţ 

na jeho chování. Z výkladu byly stanoveny hypotézy, jejichţ správnost ověřovaly výsledky 

dotazníkového šetření a jejich následné testování. Cílem bylo navrhnout účinné způsoby 

motivace ke zlepšení přístupu obyvatel Ústeckého kraje k ţivotnímu prostředí. 

Nesporné je, ţe člověk je součástí všech přírodních systémů, nikdy nestojí mimo ně. 

Jestliţe na to lidstvo nebude zapomínat a kaţdý jedinec se pokusí alespoň z části změnit 

stereotypy svého chování, zlepší se tak celý systém ochrany ţivotního prostředí.  
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2 Životní prostředí v Ústeckém kraji 

 

Ústecký kraj leţí na severozápadě České republiky při hranicích se SRN (příl. 1). Jedná se 

o krajinu svéráznou sahající od údolí aţ po vysoké hory. Vzhledem ke geologickému 

vývoji se zde vyskytují značné zásoby hnědého uhlí. S tím také souvisí poměrně velká 

koncentrace energetického průmyslu.  

ULK je typický rozdílností přírodních podmínek, hustoty osídlení, hospodářské struktury 

i stavu ţivotního prostředí. Hospodářství prosperuje díky značné zásobě nerostného 

bohatství, jedná se tedy o kraj s rozvinutou průmyslovou výrobou, která je soustředěna 

hlavně v Podkrušnohoří (okresy Most, Chomutov, Teplice). Nalézají se zde loţiska 

kvalitních slévárenských a sklářských písků, stavebního kamene a rozsáhlá loţiska 

hnědého uhlí. Průmysl je zastoupen těţbou uhlí, odvětvím energetickým a chemickým. 

Také průmyslem zpracovatelským, který se největší měrou podílí na zaměstnanosti v této 

oblasti. K významným zaměstnavatelům patří Severočeské doly, Mostecká uhelná 

společnost a Chemopetrol. Vzhledem ke klesajícímu trendu v těţebním průmyslu 

v důsledku poklesu a útlumu výroby, je v kraji v porovnání s ČR dlouhodobě vysoká míra 

nezaměstnanosti (tj. 10,26 %).ULK je krajem se zvyšující se hustotou osídlení, zejména ve 

větších městech (156,7 osob/km
2
; přičemţ podíl v ČR je 132,7 osob/km

2
)[14]. 

Kraj zastává prvenství v těţbě nerostných surovin, a to hlavně díky hnědému uhlí. Loţiska 

jsou zejména v Severočeské pánvi, v části mostecké a chomutovské. Kraj obstarává 71 % 

domácí těţby, ale i spotřeby hnědého uhlí[14]. Dále je zde zastoupena těţba kamene 

a štěrkopísku (Ústí nad Labem), stavebních surovin, jílovitých vápenců, rašeliny a kaolinu 

(oblast Podbořany). Těţí se zde také většina bentonitů (tj. plastická jílovitá hornina) v ČR. 

Výrazně je zastoupen chemický průmysl, v Záluţí u Mostu působí největší česká rafinerie 

ropy. Na tuto produkci pak navazuje její zpracování, zvláště výroba motorových paliv, 

polymerů, topných olejů, amoniaku a vodíku. Chemickou výrobou se zabývá i ústecký 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Jeho dlouholetá produkce zanechala na ŢP 

nesmazatelné stopy v podobě úniků rtuti a dioxinu do půdy v blízkosti podniku, zejména 

během výroby chlory.   

Průmyslové zóny kraje jsou hlavně v Ústí n. L. a v Chomutově. Pak jsou to také Lovosice, 

Most, Kadaň, Louny a Ţatec. Naopak Děčín a Šluknovsko nejsou oblastmi s těţkým 
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průmyslem, ani prosperujícím zemědělstvím. Zde je zastoupen převáţně obchod 

spotřebním zboţím, lodní doprava a průmysl zpracovatelský. Lounsko a Litoměřicko se 

vyznačují zejména produkcí chmele a zeleniny. Polabí a Poohří jsou ovocnářské a vinařské 

domény. Vinná réva se však v posledních letech pěstuje i na Mostecku, na polnostech 

zrekultivovaných po těţbě hnědého uhlí.   

Krajina ULK byla v posledních desetiletích devastována zvláště velkoplošnými 

povrchovými doly hnědého uhlí, exhalacemi tepelných elektráren a vypouštěním toxických 

látek, zejména chemickými velkozávody. Ovzduší výrazně znečistil také rychlý rozvoj 

infrastruktury, hustá doprava a vliv lokálních topenišť. Ke zhoršení kvality půdy přispělo 

hlavně zemědělství velkou spotřebou hnojiv a pesticidů. Vodní toky dlouhodobě 

znečišťovalo vypouštění technologických a odpadních vod průmyslových podniků. 

Současnými ekologickými problémy kraje jsou: povrchovou těţbou devastované obrovské 

území, neřešení starých ekologických zátěţí a obecně se zvyšující mnoţství odpadů. 

Ţivotní prostředí se v důsledku sníţení dlouhotrvající těţby hnědého uhlí a jeho vyuţití 

v průmyslu částečně zlepšilo. Návrhy, projektovaná opatření a způsoby péče o něj se více 

orientují na jeho celistvost. V r. 2007 vzrostl počet ekofarem z 20 na 98, kraj tehdy obsadil 

sedmé místo v ČR[19]. I přes průmyslové zaměření této oblasti zaujímají zvláště chráněné 

území celkem čtvrtinu rozlohy kraje. Nachází se zde NP České Švýcarsko, CHKO České 

středohoří, CHKO Labské pískovce, CHKO Luţické hory a CHKO Kokořínsko. Také 

mnoho přírodních rezervací, chráněných parků, národních památek a několik památných 

stromů [9]. 

Ekologické povědomí veřejnosti se zvýšilo vznikem sítě environmentálních informačních 

a poradenských center. V současné době se kaţdé eko-centrum specializuje na místní 

problém, např. v Mostě na monitoring znečištění ovzduší na území Severočeské 

hnědouhelné pánve. Od r. 2005 se do plánu regionálního rozvoje ULK zapracoval nástroj 

Místní agenda 21 s cílem kvalitnějšího zapojení veřejné správy a veřejnosti do systému 

udrţitelného rozvoje [19]. S podporou MŢP paralelně probíhají projekty na podporu 

obnovy krajiny a biodiverzity, na zakládání protierozních vegetačních prvků a likvidaci 

invazivních druhů rostlin. Programy na obnovu a údrţbu veřejné zeleně, břehové porosty 

a další dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les. Granty na péči o památné stromy, projekty 

na vytváření přírodních tůní a mokřadů. Na území kraje úspěšně funguje program rozvoje 
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ekologické výchovy vzdělávání a osvěty (EVVO), zaměřený na děti a mládeţ. 

Také program obnovy venkova Ústeckého kraje.  

Průmysl zde měl a dosud bohuţel stále má na ţivotní prostředí velmi nepříznivý dopad. 

Zvláště povrchová těţba razantně zasáhla do tváře krajiny, která se za cenu vysokých 

ekonomických nákladů jen velmi obtíţně rekultivuje. Ve výčtu všech 14-ti krajů ČR, 

zaujímá ULK sedmé místo v objemu vloţených investic na ochranu přírody. V tabulce 1 

jsou uvedeny vynaloţené investice na ochranu ţivotního prostředí v ULK v r. 2010. 

V tabulce 2 jsou pak tyto finance rozděleny podle zdroje financování. 

Tabulka 1: Investice na ochranu životního prostředí v r. 2010. 

Ústecký 

kraj 

Celkem 

(v tis. Kč) 

z toho podle financované oblasti  

Ochrana ovzduší Odpadní vody Odpady Ostatní 

1 177 807 221 139 174 375 189 902 592 391 

[17] 

Tabulka 2: Investice na ochranu životního prostředí podle zdroje financování. 

Ústecký 

kraj 

Celkem  

(v tis. Kč) 

z toho podle zdrojů financování 

Vlastní 

zdroje a 

rozpočtové 

prostředky 

Granty a dotace 

z veřejných 

rozpočtů 

Ostatní granty 

a dotace 

Úvěry, 

půjčky, 

finanční 

výpomoci 

1 177 807 221 139 174 375 189 902 592 391 

[17] 

2.1 Půda 

Rozloha kraje je 5.335 km
2
, coţ je 6,8 % rozlohy ČR. Zemědělská půda čítá skoro 52 %, 

lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy na 2 % území kraje [17].  

Lesy oblasti jsou převáţně smíšené. Z dob minulých nesou zátěţ mnohonásobně vyššího 

výskytu smrku oproti přirozenému. To byl důvod mnohačetných kůrovcových kalamit a 

také rozsáhlého odlesnění vrchních partií Krušných hor následkem výrazně znečištěného 

ovzduší. Hory v této oblasti jsou oslabeny výsadbou nepůvodních dřevin, které zapříčinily 

největší úbytek přírodních rašelinišť. Z těchto důvodu běţí projekty lesnického 

hospodářství s cílem nevnášet geograficky nepůvodní dřeviny a současné porosty 

nahrazovat florou s přirozenou druhovou skladbou.  
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Ústecký kraj patří mezi oblasti s výrazně vytíţenou dopravní sítí, zvláště hustá je 

ţelezniční a silniční, v porovnání s jinými kraji i lodní. Nejvýznamnější vodní trasu v ČR 

zajišťuje řeka Labe, která dovoluje lodní přepravu nejen osob, ale i objemného nákladu. 

Region má významnou dopravní polohu a kromě Šluknovského výběţku také velmi 

dobrou transportní síť. Litoměřickým a teplickým okresem prochází důleţitá mezinárodní 

silniční trasa E 55 spojující sever s jihem Evropy. Zde je také dosahováno největší 

intenzity dopravy. Kraj vykazuje v celorepublikovém srovnání niţší emise z dopravy, 

avšak znečištění se výrazně koncentruje do Podkrušnohorské pánve. Hluková zátěţ je 

způsobena zejména silniční dopravou, aktuální je pro města Ústí nad Labem, Děčín 

a  Teplice [19]. 

Trend odpadového hospodářství je rovnoměrný. Celková produkce odpadů je 2,5mil. t/r. 

Nejvyšší objem pochází ze stavebnictví, zpracovatelského průmyslu a z činností 

související s  odpadními vodami a sanacemi. Nejmenší je pak z výroby oděvů. Odpad se 

vyuţívá převáţně na terénní úpravy, jako palivo nebo k výrobě energie. Produkce NO je 

cca 160 tis. t/r., z něhoţ se dále vyuţívá jen necelých 47 tis. t/r. Kvantum recyklovaných 

odpadů roste, meziročně o 7 %. Objem KO v porovnání s r. 2009 mírně vzrostl na 335 kg 

KO/obyv. Stále převaţuje skládkování v úrovni nebo pod úrovní terénu [17]. Odpadové 

hospodářství je ovlivněno vysokou hustotou zalidnění, velkým počtem výrobních 

a průmyslových zařízení. Výroba se tak samozřejmě promítá do celkové produkce odpadu, 

zvláště průmyslového, obalového a komunálního. Je zde zřízeno 606 stacionárních 

podniků oprávněných k nakládání s odpady (sběr, výkup, odstraňování i vyuţívání). Mezi 

nejvýznamnější zařízení patří spalovna nebezpečných odpadů SITA CZ, a.s.. [20]. 

V tabulce 3 jsou uvedeni významní znečišťovatelé půdy Ústeckého kraje v přehledu 

s nejčastěji produkovanými látkami. 

Tabulka3: Největší znečišťovatelé půdy v Ústeckém kraji. 

PŮ DA 
Nejčastěji produkované látky 

Anorganické  Ostatní organické  Těţké kovy Chlorované  

Spolchemie  X X X 

Doly Bílina   X  

Elektrárny Prunéřov  X   

Teplárna Komořany X    

[5] 
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2.2 Voda 

Základ říčního systému tvoří největší tok na území kraje, řeka Labe. Největší vodní 

plochou je Nechranická nádrţ na řece Ohři. Unikátní je pilířová vodní nádrţ 

a hydroenergetické zařízení Fláje, jehoţ hlavním účelem je zásobovat pitnou vodou 

Severočeskou hnědouhelnou pánev. V kraji vyvěrají i prameny termálních a minerálních 

vod, které se vyuţívají zejména pro lázeňské a rehabilitační účely. 

Přestoţe přírodní poměry v ČR nejsou pro systematické budování hydro-elektráren nejlepší 

(důvodem je nedostatečný spád a mnoţství vody), je na řece Labi od r. 1936 v provozu 

malá VE Střekov (okr. Ústí n. L.). Výhodou této elektrárny je, ţe nemá na ţivotní prostředí 

devastující účinky. Její provoz je totiţ bezodpadový a nezávislý na dovozu surovin.  

Vzhledem k hustému vodnímu řečišti znamenají pro kraj určitou míru rizika i povodně. 

Jejich průběh se kaţdoročně řeší v rámci bezpečnostní rady kraje a projektu LABEL 

(Adaptace záplavových rizik v povodí řeky Labe). Největší škody bývají na silnicích 

Děčínska a Ústecka. Specifickou obcí je Hřensko, kde pak hrozí sesuvy skalních masivů. 

Čistíren odpadních vod pro veřejnou potřebu je 179 s celkovou kapacitou přes 260 tis. m
3
 

za den. ULK zaujímá v produkci kalů šesté místo v ČR, ale jejich objem se stále sniţuje. 

Způsob zneškodnění převaţuje v rekultivaci a kompostování, skládkuje se mizivé mnoţství 

(tab. 4). V tab. 5 jsou uvedeni významní znečišťovatelé vody. 

Tabulka 4: Způsoby zneškodnění celkového objemu kalů na ČOV Ústeckého kraje. 

Produkce kalů 

(v t.na sušinu) 

Způsoby zneškodnění kalů 

Přímá 

aplikace 

a rekultivace 

Kompostování Skládkování Spalování Jinak 

13 089 7 571 5 173 39 0 306 

[17] 

Tabulka 5: Největší znečišťovatelé vody v Ústeckém kraji. 

V ODA 
Nejčastěji produkované látky 

Anorganické Ostatní organické Chlorované 

Mondi Štětí X X X 

Spolchemie X X X 

Chemopetrol X X  

Svč. vodovody a kanalizace  X X 

Lovochemie X   

[5] 
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2.3 Ovzduší 

Vzhledem k tomu, ţe většina uhelných elektráren spaluje severočeské hnědé uhlí, byly 

zejména z praktických důvodů umístěny do bezprostřední blízkosti těchto dolů. Díky 

vysokému počtu elektráren má jejich provoz a výroba na ţivotní prostředí této oblasti 

zásadně negativní dopad. Emise základních znečišťujících látek, které jsou do ovzduší 

vypouštěny, jsou zejména tuhé, tj. Oxid siřičitý SO2, Oxidy dusíku NOx a Oxid uhelnatý 

CO [17]. Hlavními zdroji emisí jsou dále teplárny, provozy chemického, papírenského 

a strojírenského průmyslu, také doprava. Od r. 2000 dochází k výraznému zlepšení ve 

sniţování těchto škodlivin, avšak jejich hranice jsou v kraji stále překračovány. I proto je 

tato oblast vnímána jako území s nejpoškozenějším ţivotním prostředím v ČR.  

Největším znečišťovatelem ovzduší nejen v ULK, ale v celé ČR, je uhelný elektrárenský 

komplex Prunéřov. Jedná se o dva energetické celky leţící na západě Svč. hnědouhelné 

pánve, které byly po r. 1995 v rámci ekologizace odsířeny [13]. I přes tyto úpravy 

vypouštějí kaţdoročně do ovzduší přes 9 mil. t. skleníkových plynů [7]. Zdrojem vody pro 

technologické procesy je řeka Ohře, kterou výroba elektrické a tepelné energie znečišťuje 

nejvíce. Palivem je energetické hnědé uhlí těţené v lomech Svč. dolů. V současné době 

sek r. 2019 zvaţuje uzavřít část Prunéřov I. a část Prunéřov II. zmodernizovat. Na základě 

vypracovaného projektu se tak má výrazně ovlivnit čistota ovzduší a sníţit zdravotní zátěţ 

obyvatel Ústeckého kraje [11]. 

V ULK nejsou ţádné jaderné elektrárny, i kdyţ výhodou je zejména minimální vypouštění 

skleníkových plynů. Stále řešený problém je však nakládání s RA odpady a jeho vliv na 

okolní prostředí. Proto je přístup veřejnosti k této energii nejednotný. V ULK se nízko-

aktivní a středně-aktivní RA odpady ukládají v někdejším dole Richard (okr. Litoměřice). 

V tab. 6 jsou uvedeni znečišťovatelé ovzduší ULK s nejčastěji produkovanými látkami. 

Tabulka 6: Největší znečišťovatelé ovzduší v Ústeckém kraji. 

O V Z D U Š Í 
Nejčastěji produkované látky 

Anorganické Ostatní plyny Těţké kovy Skleníkové plyny 

Elektrárny Prunéřov X X X X 

Elektrárny Počerady X X X X 

Elektrárna Ledvice X X  X 

Chemopetrol X X  X 

Mondi Štětí X X   

[5] 
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3 Přístup obyvatel Ústeckého kraje k životnímu 
prostředí 

3.1 Teoretická východiska 

Dnešní doba v člověku potlačuje pocit sounáleţitosti s přírodou. Hektické zavalení různých 

povinností mu bere prostor pro vědomí, ţe je jeho neodmyslitelnou součástí. V dřívějších 

dobách byli lidé hluboce spjati s prostředím, ve kterém ţili. Starali se o něj, neboť tam byli 

zakořeněni, často i generačně připoutáni. Příroda kolem nich jim nebyla cizí, jak je tomu 

dnes. Moderní člověk se velmi soustředí na práci, dosaţení společenského uznání 

a finanční jistoty. Proto mu zbývá jen velmi malý prostor pro bliţší vnímání svého okolí. 

Okolní prostředí má na člověka ve všech situacích značný vliv. Stále na něj působí vůně, 

pachy, i jeho vlastní vnímání ploch, objektů, barev, intenzity světla a hluku. To vše 

prostupuje všemi jeho smysly v jeden jediný okamţik. Lidské vnímání není jen prosté 

shromaţďování informací a vjemů. Jde o vcelku komplikované řešení různých situací, 

které ho nakonec přiměje k určité činnosti nebo nečinnosti [4]. Některé jednání však 

probíhá zcela automaticky. Proto je ekologické chování nejen naučenou součástí člověka, 

ale i důsledek jeho cítění. To se vyvíjí celkovým rozvojem osobnosti, působením 

společnosti, rodiny, vlastním charakterem a nabytými zkušenostmi. 

Lidstvo je ve všech směrech značně heterogenní. Proto i vlastnosti prostředí u člověka 

vyvolávají různorodé reakce – obecně je dělíme na příjemné a nepříjemné. Avšak vnější 

faktory, které mohou nebo jiţ ohroţují zdraví, vnímá populace negativně. Řadí se mezi ně 

průmyslové exhalace, obtěţující hluk, smog a prach. Dále znečištění ovzduší, veřejných 

prostor, zeleně a vod. Stejně tak to je i trvalá nespokojenost z hromadění odpadků zvláště 

ve městech a ze zdevastovaného blízkého okolí. Také ze záplavy informací a stále se 

zvyšujících nároků na výdrţ, flexibilitu a pracovní odbornost. Všechny tyto faktory jsou 

zatěţující jak pro organismus, tak zejména pro lidskou psychiku. Permanentní stav vypětí 

ve sloţitých podmínkách adaptace na zevní prostředí, se označuje jako stres. Všechny 

škodlivé činitele, kteří nám takový stav způsobují, za stresory [2]. 

Nejvýraznějším stresorem v moderní společnosti je především hluk, jehoţ rozsah se 

neustále rozšiřuje. Ve městech najdeme opravdu klidná místa jen velmi těţko. Hluk 
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obtěţuje zejména tehdy, je-li neočekávaný a jeho intenzitě jsme pasivně vystaveni. 

Takovým situacím má člověk tendenci co nejrychleji uniknout. Redukce hluku ve městech 

je však problém sloţitý, neboť některé činnosti s ním spojené, přerušit nelze (např. městská 

hromadná doprava, nutné opravy silnic). 

Současný způsob ţivota se soustředí hlavně ve městech, tedy člověkem uměle vytvořeném 

prostředí. Jsou typické jednak svou rozlohou a kumulací obyvatelstva, ale především 

zvýšeným počtem společných prostranství. Problém veřejných prostor vychází jiţ z názvu. 

Jsou veřejné, tudíţ je všichni pouţívají, uţivatelé se střídají, ale odpovědný majitel je 

vzdálený. Vzhledem k tomu, ţe současná ekonomická situace společnosti vyţaduje různá 

úsporná řešení, mohou taková zanedbaná a mnohdy jiţ opuštěná místa vábit vandaly a jiná 

individua k  destruktivnímu chování. Některé odlehlejší plochy přímo vybízí k asociálnímu 

jednání a anonymita měst takové chování ještě posiluje. Vzhled města dále notně kazí 

nejen odhozené odpadky, usazená špína, poletující smetí a neodklizené listí nebo sníh, ale 

i jeho prostorové uspořádání. Původní charakter a atmosféra měst mizí ve staveništích 

nákupních center a různých přestaveb často na úkor městských parků. Funkcí města má ale 

být i vybízení jeho obyvatel ke tvoření, aktivnímu odpočinku a poskytování mnoha míst 

s přístupnou zelení jako určitou kompenzaci za ţivot v urbánním prostředí. 

Člověk se z důvodu zmenšeného ţivotního prostoru soustředí zejména na své 

bezprostřední okolí. To v oblasti ekologie bývá hlavní, často však jediný rozměr jeho 

zájmů. O místa, kam přichází jen na určitý čas, nemá potřebu příliš osobně dbát. Tuto 

zodpovědnost a starostlivost očekává od tamních osob, event. od institucí veřejné správy. 

Esteticky uspokojivé teritorium je však pro člověka velmi důleţité, neboť určuje vlastní 

identifikaci se společností a míru jeho zakořenění. Výrazné znečištění města v jeho 

občanech přirozeně vyvolává pocit úpadku celé společnosti, probouzí v nich 

nespokojenost, později i apatický nezájem a lhostejnost k jeho vzhledu. Tento pocit se 

u obyvatel průmyslových oblastí ještě posiluje častým znečištění ovzduší. O jeho 

přítomnosti veřejnost sice ví, ale vnímají ho veskrze aţ tehdy, pokud je viditelné (mlhy, 

inverze, kouř) nebo silně cítit. Následné zdravotní problémy a evidentně špinavý oděv vede 

k nelibosti a potaţmo i celkově špatné náladě. Uţ nejen velká města jsou typická svou 

vysokou prašností a urbánním hlukem. Oba faktory dokáţí nabourávat citlivost k okolnímu 

prostředí, zvláště jsou-li nad míru snesitelnosti. S takovým neutěšeným prostředím se 

jedinec hůře ztotoţňuje a hrozí, ţe ho později začne vnímat jen jako prostor slouţící 
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k uspokojení jeho existenčních potřeb. Pro trávení svého volného času pak raději z města 

odjíţdí a volí místa příjemnější, ke kterým z důvodu pozitivních pocitů z odpočinku 

získává hlubší osobní vztah. Tím následně vzrůstá i jeho chuť a zájem o ně dobrovolně 

pečovat. 

Stejně tak je nesporné, ţe rodina a nejbliţší okolí kaţdého člověka formuje jeho chování 

a způsob myšlení. Je zcela běţné, ţe lidé při tvorbě svých názorů na různé ţivotní situace 

vyhledávají oporu. Vzor mohou převzít z modelu chování většího počtu lidí nebo i od 

osob, které poţívají společenské úcty a váţnosti, ačkoliv v obou případech nemusí být 

jejich jednání vţdy příkladné. Proto poskytované informace o jednání, která jsou 

společensky vysoko hodnocená a morálně uznávaná, silně působí na utváření názorů 

a konkrétního chování kaţdého jedince.  

Úspěch civilizovaného společenství se často odvíjí od znalostí mnohačetných informací, 

rychlosti plnění úkolů a minimalizaci časových ztrát. Jeho členové jsou v takovém 

prostředí stále nuceni hbitě vyhodnocovat a oddělovat uţitečná data od těch neuţitečných. 

Vlastní selekcí pak dochází k jejich zjednodušování nebo vypouštění, byť se jedná o údaje 

pro ně dost podstatné. Z tohoto důvodu populace přikládá znečištění ţivotního prostředí 

menší význam neţ ekonomickým a sociálním problémům. Jistě je to i proto, ţe se jeho 

účinkům bezprostředně sami nemohou bránit a tato situace v nich navozuje určitou bezmoc 

vlastního vlivu [2]. Z  letargie k okolnímu prostředí jedince vybudí mnohdy aţ zničení 

osobně významného místa, které ho např. provázelo dětstvím nebo se k němu váţí důleţité 

vzpomínky. Z toho vyplývá, ţe lidský tvor je svázán se svým ţivotním prostředím o to 

více, čím delší dobu v něm ţije a čím více pozitivních záţitků v něm proţívá. 

Vzhledem k tomu, ţe je člověk s okolním prostředím v neustálé interakci, můţe mít 

i zdánlivě nevýznamná situace na něho velký vliv. Psychický stres nevzniká pouhým 

působením nepříjemných faktorů, ale závisí na tom, jakou důleţitost jim jedinec připisuje. 

Aby se mohlo smysluplně a účinně působit na změnu v přístupu k ekologii, musí se 

nejdříve porozumět motivům lidského chování a návaznosti jeho jednání. Negativně 

působící tlaky okolí nemusí být reálné, ale mohou být člověkem jen pociťované. Na lidské 

jednání má vliv mnoho faktorů. Tuto skutečnost nesmí motivační strategie opomenout. 
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3.2 Hypotézy 

Teoretická východiska vedou ke stanovení základních hypotéz. 

1. 80 % obyvatel Ústeckého kraje je nespokojeno s ţivotním prostředím svého okolí. 

2. 60 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje informace o ŢP za důleţité. 

3. 70 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje své blízké okolí za nejsilnější vliv na 

změnu chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí. 

4. 60 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje veřejné uznání a společenské ocenění za 

rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí. 

3.3 Praktická část 

Ke zjištění názoru obyvatel Ústeckého kraje na jejich ţivotní prostředí byla zvolena 

vhodná metodika - dotazníkové šetření. Byl vytvořen formulář tematicky rozdělený na šest 

částí (příl. 2). Jím byli osloveni výhradně obyvatelé Ústeckého kraje. V rámci průzkumu 

byla snaha o zachování rovnováhy v počtu respondentů kaţdé volby odpovědi u tří 

základních otázek. Ty se týkaly pohlaví, věku a hustoty obyvatel v bydlišti dotazovaného. 

Obecně platí, ţe náhled člověka na společenské dění se odvíjí nejen na základě jeho 

nabytých zkušeností, ale poměrně dost závisí i na stáří, pohlaví a hustotě obyvatel v místě 

jeho bydliště. Prostředí velkoměsta působí na lidské proţívání, sounáleţitost s přírodou 

a jeho názory na ekologii beze sporu zcela jinak, neţ atmosféra klidného venkova. 

Praktická část nehodnotila jen celkové výsledky jednotlivých otázek, ale zabývala se také 

dílčími výsledky a jejich výraznými rozdíly mezi předem určenými věkovými kategoriemi 

(blíţe v následující podkapitole). Po zpracování výsledků dotazníkového šetření bylo 

přistoupeno k posouzení správnosti základních hypotéz uvedených v předešlé podkapitole. 

Správnost či nesprávnost vyslovených předpokladů o charakteristice základního souboru se 

z výsledků získaných náhodným výběrem ověřovaly statistickou metodou testování 

statistických hypotéz [1]. 
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3.3.1 Respondenti 

Prvotním úkolem dotazníkového šetření bylo oslovit co nejjednodušším způsobem 

maximální počet respondentů. Proto byla zvolena moţnost vytvořit internetový dotazník 

v programu Google Gmail v nabídce: dokumenty. Software nabízí velmi rychlé a snadné 

vytvoření poţadovaného formuláře. Po zpracování dotazníku se jeho internetový odkaz 

zaslal konkrétnímu respondentu s  vysvětlením smyslu jeho vyplňování. Okruh oslovených 

respondentů je uveden v přehledné tabulce 7. Ţáci základní školy a studenti gymnázií ho 

vyplňovali v rámci výučování.  

Tabulka 7: Oslovení respondenti. 

V Ě K O V Á   S K U P I N A 

Respondenti 

15 – 29 let 30- 50 let 60 a více let  

ZŠ Ţalhostice KŘP-U kraje DSAD UL 

Gymnázium Jateční UL GŘ HZS    

Gymnázium Kadaň KZ UL   

KZ UL     

Autorovi příbuzní, známý, přátelé, kolegové a jejich rodinní příslušníci 

[autor] 

Rozdělení věkových skupin 

15 - 29 let  Spodní hranice byla zvolena z důvodu dosaţení tzv. adolescentního věku, 

který se vyznačuje zvídavostí a počínajícím přemýšlením o globálních problémech [4].  

30 - 59 let Hranice věku byla stanovena na základě údajů Českého statistického úřadu 

Ústeckého kraje o průměrném věku při uzavření prvního sňatku v ULK k r. 2009 [15]. 

U ţen se jedná o věk 28 let, u muţů 31 let. Vycházela jsem z osobního předpokladu, ţe 

uzavření manţelství je jakýmsi mezníkem v lidském ţivotě a symbolizuje určitou míru 

významného závazku vůči samotnému ţivotu a smysluplné osobní realizaci ve společnosti. 

60 a více let Věk byl stanoven na základě údajů o průměrném věku odchodu do důchodu 

v České republice k r. 2009 [16]. U ţen je to věk 59 let, u muţů 61 let. Odchod do důchodu 

je přirozenou součástí lidského ţivota a přináší spoustu pozitiv. Svým způsobem je však 

i obávanou změnou, která se odvíjí od strachu ze ztráty duševní svěţesti, kontaktu s lidmi, 

pocitu potřebnosti a uţitečnosti. Je tedy zajímavé sledovat, jak se v průběhu ţivota člověka 

mění jeho osobní názory a postoje i k ţivotnímu prostředí. 
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3.3.2 Dotazník 

Dotazníkové šetření bylo uskutečněno v období listopad, prosinec 2010 a leden 2011. Za 

účast v něm nebyla poskytnuta ţádná materiální odměna, která by mohla vést k naslepo 

nebo nekvalitně vyplněným dotazníkům. Motivací bylo dostatečné vysvětlení smyslu a cíle 

celé práce. Celkem bylo distribuováno 280 dotazníků, z toho 100 ks v tištěné podobě. 

Vyplněných se vrátilo 224 ks, coţ představuje 80 % všech dotazníků (tab. 8). 

Tabulka 8: Přehled počtu dotazníků. 

 

 v ks 

D O T A Z N Í K Y 

Rozeslané  Vyplněné  Nevyplněné  

Tištěné 100 83 17 

On-line 180 141 39 

Celkem              (ks) 280 224 56 

Celkem             (%) 100 80 20 

[autor] 

Postup při vyplňování on-line dotazníku byl jednoduchý. Pro přehlednost se respondentu 

zobrazilo pokaţdé jen pár otázek. Odpovědi byly koncipovány vţdy jako výběr pouze 

jedné ze všech uvedených moţností, jehoţ nabídku musel dotyčný rozbalit postranní 

roletkou (příl. 3). Aby respondent u těchto otázek nemohl vybrat více moţností, byla jeho 

případná chybovost eliminována systémem programu Google Gmail, který tento krok 

nedovolil. Celkem 141 respondentů vyplnilo formulář v on-line podobě. Zbylých 83 

dotazovaných v tištěné formě, coţ byli zejména respondenti z nejstarší věkové skupiny  

 

3.3.3 Výsledky dotazníkového šetření 

V kaţdé otázce byl souhrn odpovědí získaných od respondentů nejdříve slovně 

analyzovánu kaţdé věkové kategorie zvlášť. Aţ následně se vyhodnotil celkový výsledek, 

který byl povaţován za názor obyvatel Ústeckého kraje na danou problematiku. 

Část I.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 224 respondentů, z toho 118 ţen, tj. 53 % 

a 106 muţů, tj. 47 %. Respondentů ve věku 15–29 let se účastnilo 75, tj. 34 %. Dále ve 

věku 30–59 let celkem 81, tj. 36 % a ve věku nad 60 let celkem 68, tj. 30 %. Dotazovaných 

s místem bydliště do 10.000 obyv. bylo 58, tj. 26 %. Z měst do velikosti 50.000 obyv. bylo 

74, tj. 33 % a z velkoměst nad 50.000 obyv. jich bylo celkem 92, tj. 41 %. 
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Část II.  

Otázka č. 4 se dotazovala na spokojenost se stavem ŢP Ústeckého kraje. Na obr. 1 je 

znázorněn procentuální výčet odpovědí jednotlivých věkových kategorií. Nejspokojenější 

skupinou byli respondenti nejmladší (tj. 15-29 let) a to v nadpoloviční většině. V kategorii 

střední (tj. 30-59 let) spokojených respondentů oproti předchozí věkové skupině klesl, 

naopak nespokojených o cca 20 % vzrostl. U nejstarší věkové kategorie (tj. 60 let a více) se 

spokojenost s ŢP výrazně propadla. V porovnání s předchozími věkovými kategoriemi se 

v této skupině celých 75 % dotazovaných cítí být se vzhledem a kvalitou ŢP nespokojeno.  

39%

53%

8%

62%

36%

2%

75%

24%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Nespokojen

Spokojen

Neví

60 a více let

30 - 59 let

15 - 29 let

Obrázek 1: Spokojenost s životním prostředím respondentů. 

Resumé: Z odpovědí všech respondentů vyplývá, ţe s ţivotním prostředím Ústeckého 

kraje, jeho kvalitou, vzhledem a čistotou není spokojeno 58 % respondentů (obr. 2).  

Nespokojen
58%

Spokojen
38%

Nevím
4%

 

Obrázek 2: Celkový výsledek spokojenosti s životním prostředím. 

Z výsledků je patrno, ţe čím starší respondent, tím více sílí jeho nespokojenost se stavem 

ŢP a zároveň klesá počet těch, kteří se k otázce nedovedou vyjádřit. Vysvětlením je 

rozdílný způsob ţivota a odlišné ţivotní priority. Mladí lidé jsou více orientováni na 

přátelské vazby a zájem o počínající partnerský ţivot neţ na prostředí kolem nich. Nálada 
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je v tomto věku převáţně optimistická. Jednání houţevnaté, často smísené s přesvědčením, 

ţe pokud se jedinec dostatečně snaţí, cíl se stane rychle dostupným [6]. Pozitivně laděný 

člověk vnímá svět kolem sebe mnohem příznivěji, neţ jedinec vysílený povinnostmi 

a zatíţený existenčními problémy. Nespokojenost silně zastoupená nejstaršími, můţe 

vycházet z jejich ţivotních zkušeností z dlouhodobé devastace přírody díky uhelné těţbě 

a s ním spojeného průmyslu. Vliv mohou mít i negativní vzpomínky na tzv. „uhelné 

prázdniny“, na Krušné hory zničené v důsledku spadu popílku a kyselých dešťů. Na 

ovzduší znečištěné smogem a inverzními mlhami. Na řeky kontaminované odpadními 

vodami a chemikáliemi. Dalším prostým vysvětlením můţe být, ţe v minulosti bylo „vše 

lepší“, tedy i ŢP. Z výsledků lze konstatovat, ţe s přibývajícím věkem a ţivotními 

zkušenostmi se jedinec vyhraňuje v názoru na vzhled a kvalitu ŢP, který je první vizitkou 

rozvoje společnosti, její vyspělosti, kulturních i hygienických návyků.  

Otázka č. 5 zjišťovala názor na kvalitu ŢP. Hodnocení koresponduje s názory v předchozí 

otázce. Přes polovinu nejmladších respondentů označilo stav ŢP zadobrý, zcela opačný 

názor má pouhá třetina. Za velmi dobrý ho má 5 % respondentů. Tato relativně nízká 

hodnota stojí za zmínku, neboť se dále jiţ neobjevuje (obr. 3). U střední skupiny se 

propadá kladné hodnocení a enormně vzrůstá vyloţeně negativní. U nejstarších je záporné 

hodnocení ještě vyšší. Jako velmi špatné hodnotila ŢP téměř třetina dotazovaných, coţ je 

skoro dvojnásobný nárůst oproti skupině předchozí a více neţ trojnásobný vůči 

nejmladším. Opět se potvrzuje fakt, ţe čím je jedinec starší, tím hůře hodnotí kvalitu a stav 

okolního prostředí.  

5%

56%

32%

7%

38%

47%

15%

25%

48%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Velmi dobrý

Dobrý

Špatný

Velmi špatný

60 a více let

30 - 59 let

15 - 29 let

Obrázek 3: Hodnocení stavu životního prostředí. 

Resumé: Zhruba od 70. let se v českých školách prosazuje výchova k ochraně přírody. 

Základy nesla organizace TIS (svaz pro ochranu přírody a krajiny) aţ ke vzniku a přijetí 



Lada Křápová: Motivační faktory obyvatel v Ústeckém kraji v oblasti ţivotního prostředí 

 

 

2011                                                                                                                                    16 

 

strategie EVVO v r. 2000. V současné době probíhají ekologické programy jiţ v MŠ 

a environmentální výchova se zařazuje do základního pedagogického vzdělávání. Tento 

trend hlubšího ekologického smýšlení společnosti ovlivnil i tvorbu učebnic [21]. Ekologie 

se takto dostává do povědomí dětí od útlého věku. Tedy zejména podnětné školní prostředí 

povzbuzující zájem o ekologii vyvolává u nejmladších respondentů optimističtější náhled 

na stav ţivotního prostředí. Celkový výsledek je uveden na obr. 4. Hodnocení je spíše 

negativní. Plných 58 % všech respondentů ho povaţuje za špatné (v důsledku sloučení 

hodnotícího názoru: špatný a velmi špatný). Zbylých 42 % hodnotí ŢP jako dobré 

(sloučením úsudku dobrý a velmi dobrý). 

Velmi 
dobrý

2%

Dobrý
40%

Špatný 
42%

Velmi 
špatný

16%

 

Obrázek 4: Celkový výsledek hodnocení stavu životního prostředí. 

Otázka č. 6 se zajímala, zda si jedinec přeje zlepšit ŢP v jeho okolí. V názoru jednotlivých 

věkových kategorií nebyly výrazné rozdíly. Většinový názor bylo přání ho zlepšit. 

U respondentů nejstarších byl tento zájem nejmarkantnější a to v celých 93 %. Obdobné 

výsledky se objevily u střední skupiny. Zde si zlepšení přeje 91 %. U obou těchto skupin 

uvedlo 6 % jejich respondentů negativní odpověď. U nejmladších se stále drţí trend 

optimismu, coţ v procentuelním výčtu znamená: 62 % si přeje zlepšení, 33 % nemá zájem 

a 5 % ještě není rozhodnuto.  

Resumé: 82 % obyvatel ULK vyslovuje přání zkvalitnit ŢP, neboť cítí potřebu větší péče 

o ekologii tohoto kraje. Jen 15 % uvádí negativní odpověď, 3 % dotazovaných neví.  

Část III. 

Otázka č. 7 se zabývala dostatečnou informovaností obyvatel ULK o stavu svého okolí. 

Obr. 5 graficky znázorňuje odlišnost odpovědí nejmladších a dvou starších kategorií. 

Výsledky jsou zcela opačné. 
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Obrázek 5: Informovanost o stavu životního prostředí. 

Resumé: Příčina tak nápadné neshody tkví pravděpodobně v sílícím vlivu cílené 

ekologické výuky ve školství a ve volnočasových přírodovědných aktivitách. Z obr. 5je 

patrno, ţe takto záměrně podávané informace velmi pozitivně působí na rozvoj 

ekologického povědomí. Celkový výsledek dotazu je, ţe 58 %respondentů je nespokojeno 

se svými znalostmi a stupněm informovanosti o stavu svého okolí. Zbylých 42 % se cítí 

být dostatečně informováno.  

Otázka č. 8 zkoumala, zda jsou eko-informace pro respondenty důleţité. U střední 

a nejstarší skupiny byly výsledky naprosto shodné – odpověď ano uvedlo 94 %, ne 

označilo 4 % a moţnost nevím zvolilo 2 %. 76 % nejmladších je označilo jako podstatné. 

Oproti starším věkovým skupinám je zde mnohem vyšší počet respondentů nerozhodných 

(13 %) a těch, pro něţ jsou tyto zprávy nedůleţité (11 %).  

Resumé: 89 % dotazovaných povaţuje eko-informace za zásadní a pro ně osobně důleţité. 

Otázka č. 9 se zajímala o to, zda respondenti odebírají časopisy zabývající se přírodou 

nebo jakýkoliv tisk s ekologickou tématikou. Stejně jako u předchozí otázky č. 7, i zde se 

projevuje markantní rozdíl v názoru mezi nejmladší a dvěma staršími skupinami (obr. 6).

 

Obrázek 6: Odběr tiskovin s ekologickou tematikou. 

Resumé: Více neţ nadpoloviční pravidelnost v četbě přírodopisných časopisů 

u nejmladších se můţe přičítat vlivu školy. Ta v rámci výuky pouţívá různé učební 

pomůcky, tedy i práci s odbornými magazíny. Je moţné připustit i působení organizované 
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29%

15-29 let
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volnočasové aktivity, kde je dítě více v kontaktu s tiskovinami tohoto typu. V neposlední je 

to i vliv rodičů, kteří svým dětem takový časopis sami předplatili. Tento důvod by také 

částečně vysvětlil, proč je pravidelná četba zastoupena 20 % i u středního věku. Naopak 

nejstarší patrně preferují četbu úplně jiného typu. Jen občas si ji zakoupí 5 %. Po 

zhodnocení dotazu vyplývá, ţe 60 % respondentů si nikdy nepořizuje ţádná periodika 

s ekologickou tematikou. Pravidelně tak činí jen 31 % a občas 9 % dotazovaných.  

Otázka č. 10 se dotazovala, zda jedinci sami aktivně vyhledávají eko-informace o ŢP 

svého kraje. Odpovědi byly obdobné. Respondentů činných ve vyhledávání aktuálních 

zpráv bylo 23 % v nejmladší, 22 % ve střední a 18 % v nejstarší skupině. Osob neaktivních 

bylo tedy podstatně více. V nejmladší skupině 77 %, ve střední 78 % a v nejstarší 82 %. 

Resumé: Vlastní činností zprávy o  ekologickém dění vyhledává pouhých 21 % 

respondentů. Plných 79 % je v tomto směru zcela pasivní. 

Část IV. 

Otázka č. 11 se zabývala nejsilnějším subjektivně pociťovaným vlivem na aktivní přístup 

kaţdého jedince k ochraně ŢP. Na obr. 7 lze porovnat odpovědi respondentů jednotlivých 

věkových skupin. Na nejmladší působí nejsilněji školní prostředí, resp. učitelé a profesoři, 

event. jejich přátelé. Na to následují média, internet a četba knih. U střední skupiny jsou 

silné vlivy úplně stejné, jen v opačném pořadí. V této skupině to patrně nebude působení 

školního prostředí, ale vliv nejbliţších přátel a kolegů v práci. Nejstarší respondenty 

k zájmu o ŢP také motivují dostupné informace z masmédií. Jako jediní v necelé třetině 

uvádí lásku k přírodě a spjatost s ní. Zničení živočišných a rostlinných druhů je uvedeno 

jen ve skupinách starších a tato preference roste se zvyšujícím se věkem. To potvrzuje fakt, 

ţe se lidé nejen existenčně, ale také citově váţí na své nejbliţší okolí.   
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Obrázek 7: Nejsilnější vliv vzbuzující zájem o životní prostředí. 
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Resumé: Rodinné vzory chování jsou podle očekávání zmíněny jen u nejmladších. Dále 

nikdo neuvedl, ţe by jej motivovala náplň činnosti některé eko-organizace nebo dokonce 

účast na demonstracích. Stávky či manifestace ekologického charakteru nebývají zpravidla 

dobře organizované v oslovení širší veřejnosti a dostatečného osvětlení důvodů a cílů, 

kterých chtějí dosáhnout. Nejsou často ani vzájemně koordinované na více místech daného 

území. Vzhledem k tomu, ţe lidé nejsou v podstatě příliš ochotní veřejně sdělovat své 

názory, neúčastní se těchto akcí tedy velký počet, ale často jen úzce profilované skupiny 

vyznávající přírodní styl ţivota. Z obr. 8. vyplývá, ţe nejsilnějším motivem všech 

respondentů jsou zveřejněné informace v různých médiích. Dále je to působení 

ekologického smýšlení a příklad v konkrétním chování nejbliţších lidí, tj. přátel, kolegů 

a učitelů. Je zřejmé, ţe na člověka nejvíce působí jeho bezprostřední okolí, coţ si také sám 

uvědomuje. Proto zničení osobně blízkého místa nebo oblíbených přírodních lokalit 

dokáţe některé jedince vyburcovat k aktivitě.   
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Obrázek 8: Celkový výsledek nejsilnějšího vlivu vzbuzující zájem o životní prostředí. 

Otázka č. 12 se věnovala preferované eko-aktivitě respondentů. Ze všech odpovědí 

jednoznačně vyplynulo, ţe nejčastěji zastoupená činnost směřující ku prospěchu ŢP, je 

třídění odpadů. U nejmladší a střední kategorie byla zastoupena nejvíce (91 % a 56 %). 

Tento výsledek můţeme přičíst vlivu eko-výchovy školního prostředí a také dlouhodobě 

kvalitně vedené kampani společnosti na toto téma. Nejstarší kategorie uvedla třídění 

odpadů jen v necelé třetině. Zde však můţe hrát negativní roli horší dostupnost 

„barevných“ kontejnerů, coţ staršímu člověku ztěţuje samotnou donášku odpadu. Tato 

skupina nejvíce preferuje šetření energie vody, elektřiny a plynu, také nákup výrobků 

šetrných k ŽP (44 %). Další společná činnost všech dotazovaných je ochrana okolní 

přírody v podobě vlastního neznečišťování odpadky, event. příleţitostné péče o lesní zvěř, 

jejíţ preference vzrůstá zvyšujícím se věkem. Také se zde potvrzuje výsledek z předchozí 
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otázky č. 11 o nezájmu k vlastní účasti na demonstracích nebo ochotě přímé pomoci eko-

organizacím. Zde je lhostejnost rozšířena ještě vůči eko-besedám, přednáškám, psaní 

článků nebo informování svého okolí o stavu ŽP. Důvodem můţe být nedostatek volného 

času, orientace na vlastní zájmy a společenské uplatnění zejména v profesi. 

Resumé:59 % všech dotazovaných upřednostňuje před jinými eko-aktivitami třídění 

odpadu. Šetření energie a nákup výrobků šetrných k ŢP volí 24 % a zbylých 17 % 

preferuje osobní ochranu okolní přírody. 

Otázka č. 13 se zabývala ochotou jedince změnit své chování pro zlepšení okolní přírody. 

Na obr. 9je znázorněn patrný rozdíl mezi respondenty do 59 let a staršími 60-ti let.  

 

Obrázek 9: Ochota jedince změnit své chování v zájmu životního prostředí. 

U dvou mladších skupin výrazně převaţuje souhlasný názor s vůlí změnit své jednání, coţ 

potvrzuje fakt, ţe čím mladší člověk, tím lépe se dokáţe učit a vnějšímu tlaku okolí 

i přizpůsobit. Zajímavý je názor nejstarších, kteří se nejvíce kloní k nerozhodnosti. 

Pravděpodobně si nedovedou představit, co všechno by taková změna pro ně samotné 

obnášela a do jaké míry by pro ně mohla být osobně zatěţující.  

Resumé: Celkový výsledek je pozitivní. Změnu svého chování je ochotno připustit 69 % 

všech respondentů. Těch co kategoricky není, je 14 %. Nerozhodných je 17 %. 

Otázka č. 14 se dotazovala na ochotu věnovat část svého volného času k péči o okolní 

prostředí. Ve všech kategoriích a vţdy ve více neţ  nadpoloviční většině zvítězila neochota 

vzdát se volného času. Respondenti ze tří moţných, svou zvolenou odpovědí sice 

připouštěli přání věnovat se určitou dobu zlepšování vzhledu okolní přírody, ale nyní se na 

to cítí být velmi zaneprázdněni. Tuto moţnost nejvíce volil střední věk (95 %), zbylých 5 

% bylo kategoricky proti. Druzí nejvíce zaneprázdnění byly ti nejmladší (67 %), kteří jiţ 

byli částečně ochotní vzdát se svého volna (20 %). Nejméně tuto moţnost uvedli nejstarší 

(60 %), ti však nejčastěji volili zcela zamítavé stanovisko (25 %).  
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Resumé: Vyspělá civilizace se vyznačuje stále rostoucími nároky na zastávané společenské 

role, jejichţ objem se zvyšuje vývojem lidstva. V plném soustředění na výkon a bezchybné 

plnění úkolů, nezbývá jedinci příliš volného prostoru pro seberealizaci v okolním prostředí. 

Proto je v ţivotě člověka důleţité jeho vlastní stanovení priorit v trávení volného času. 

Školní vytíţení a ohled na svůj zdravotní stav je další příčina, proč je preference volného 

času tak výrazná. Celkový výsledek značí, ţe 75 % respondentů by se ŢP věnovalo tehdy, 

kdyby mělo více času. Respondentů nemajících ţádnou vůli k obětování svého volna je 

14 %. Pouhých 11 % nepovaţuje ekologickou aktivitu za ztrátu času.  

Část V.  

Otázka č. 15 se dotazovala na názor, zda je jedinec schopen ovlivnit své okolní prostředí. 

Obr. 10 uvádí názory kaţdé kategorie zvlášť. Jedině u nejmladších jevíce neţ nadpoloviční 

většina přesvědčena o vlastním výrazném vlivu na ŽP. Zbylá třetina neví jak ho 

ovlivnit.Zde se vyskytují pouze kladné odpovědi, ve dvou ostatních je tomu jinak.  

69%

31%
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31%

68%

32%
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Ano, výrazně 

Ano, nevím jak
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Ne, ŽP ovlivňují velcí znečišťovatelé 
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60 a více let

30 - 59 let

15 - 29 let

Obrázek 10: Vliv jedince na stav životního prostředí. 

Resumé:Odpovědi střední a nejstarší skupiny jsou si dost podobné. Tito respondenti 

nejvíce volili souhlasnou odpověď, ale ve znatelně vyšší míře uvádí neznalost, jak to 

mohou udělat. Vyšší procento je i u těch, kteří se domnívají, ţe na ŢP nemají ţádný vliv, 

neboť ho ovlivňují zejména velcí znečišťovatelé. Všechny skupiny mají společnou jednu 

odpověď. Tou je přesvědčení o svém vlivu jako jedince, chybí jim však návod a neznají 

konkrétní způsob, jak a co pro to mohou udělat. Zásadní poznatek této otázky je, ţe 

ţádnému respondentu není ţivotní prostředí svého okolí, potaţmo celého ULK lhostejno. 

Sloučení variantní odpovědi ano a variantní odpovědi neudává, ţe79 % respondentů věří 

ve svůj pozitivní vliv na ŢP a jen 21 % o tom není přesvědčeno.  
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Otázky č. 16 a 17 se zabývaly důvodem třídění odpadů a zkušenostmi s tím spojenými. 

Z výsledků vyplývá, ţe nejmladší třídí odpad hlavně proto, ţe jej k tomu vede školní 

ekologická výuka (68 %). Hned dalším důvodem je přesvědčení, ţe takové chování je 

správné a společensky vhodné (19 %). Pochopitelně jako v jediné skupině je zde zastoupen 

i vliv rodiny, který je však velmi nízký (6 %). Střední skupina uvádí hlavní důvody jiné, ale 

rovněţ cítí, ţe takové jednání je správné (12 %). Nejsilnějším motivem je pro ně vliv 

kampaně probíhající v TV, tisku a na internetu (69 %). Dále je inspirují jejich přátel, 

kolegové či sousedé, kteří jiţ odpad třídí (19 %). U nejstarších uvedla její přesná polovina, 

ţe k této aktivitě byla nejvíce vybuzena mediální kampaní. 22 % třídí odpad z důvodu 

zájmu o blízké okolí a z přesvědčení, ţe tak přispějí k hezčímu prostředí kolem nich. Pouze 

v této skupině jsou osoby, které odpad vůbec netřídí (tj. 28 %). Tento údaj souvisí 

s výsledky v otázce č. 12, kde se z této skupiny k  třídění odpadu jako k preferované eko-

aktivitě přihlásil nejmenší počet respondentů. Z celkového počtu všech respondentů 

(tj. 224) bylo jen 19 osob (a pouze ve věku od 60-ti let a výš), které se přiznaly, ţe odpad 

netřídí. Tzn. velmi pozitivní skutečnost, ţe jen cca 8 % všech dotazovaných odpad netřídí. 

Resumé: Opět je zde rozdíl mezi respondenty mladšími 30-ti let a všemi staršími. Na 

nejmladší nejvýrazněji působí školní výchova (68 %). Přímý silný vliv kampaně je u nich 

potlačen (7 %). Zatímco u starších vliv vzdělávacích institucí či rodiny zcela chybí, je 

účinek jakékoliv mediální kampaně zásadní (60 %). I přesto, ţe na lidské chování působí 

více faktorů, vliv mediální propagace byl všemi respondenty uveden jako nejsilnější přímý 

činitel na změnu jejich chování (42 %). Tento výsledek ukazuje na úspěch společnosti 

v této oblasti motivace. Svým dlouhodobým působením podnítila u veřejnosti zájem o tuto 

aktivitu. Vyvolala v nich přesvědčení, ţe i dílčí aktivita samotného jedince můţe zlepšit ŢP 

a má pozitivní vliv na odpadové hospodářství. Výsledek je velmi pozitivní, neboť ţádný 

respondent neuvedl, ţe nezná důvod selekce odpadů na jednotlivé druhy. Vliv soutěţe se 

zde nevyskytl ani jednou, i přesto ţe počáteční kampaně ke třídění odpadu byly často 

svázány se soutěţemi různého typu, zejména ve školství. Zřejmě určitý vliv měly, jedinec 

je však nepovaţuje za podstatné. Vzhledem k tomu, ţe celkem 18 % všech respondentů 

uvedlo zájem o hezčí prostředí kolem nich a ekologické chování jako správné, poukazuje 

to na jejich snahu zlepšit vzhled ŢP, k čemuţ osobně přispívají i tříděním. Je zřejmé, ţe se 

tuto eko-aktivitu snaţí zahrnout do běţných činností, neboť s ošklivým ţivotním 

prostředím se člověk ztotoţňuje jen velmi těţce [18]. 
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Tento závěr podporuje výsledek otázky č. 17 zkoumající postoje a zkušenosti s tříděním. 

Zde přesná polovina všech respondentů jednoznačně uvedla, ţe selekce odpadu je nijak 

nezatěžuje. Nejvíce toto uvedli nejmladší, a to v 80 %. Nejméně se vyskytla u nejstarších 

(25 %), kteří si naopak nejvíce ztěţují na výrazně zhoršenou dostupnost „barevných“ 

kontejnerů (41 %). Střední skupina ve 43 % nevidí v třídění žádný problém, avšak 35 % 

upozorňuje na přeplněné kontejnery a linoucí se zápach z nich. Na tento stav upozorňují 

všechny skupiny cca ve 30 % respondentů kaţdé z nich. Nikdo neuvedl, ţe ho ŽP nezajímá 

nebo ţe třídění odpadu nemá smysl. Celkový výsledek postoje je znázorněn na obr. 11. 

Třídění 
nezatěžuje

50%

Vzdálenost
kontejnerů

17%

Přeplněné 
kontejnery 

zápach 

28%

nároky na 
prostor 

5%

 

Obrázek 11: Celkový názor na třídění odpadu. 

Část VI. 

V souboru otázek označených názvem A. Já, byla u nejmladších zastoupena nejvíce 

rodina, která jedinci ochranu ŢP vštípila jako správné chování a šla mu v přístupu k němu 

také příkladem (37 %). Nejniţší počet uvedlo faktor vlastní touhy zanechat svým dětem 

zdravé ŽP (9 %), coţ naopak u střední generace znamená motiv jednoznačně nejsilnější 

(42 %). Stejně tak tomu bylo u nejstarší skupiny (39 %).  

Resumé: Celkové znázornění výsledků na obr. 12ukazuje na největší vliv vlastní touhy 

zanechat svým dětem zdravé ŢP. Tento dílčí výsledek bezesporu neodpovídá obecnému 

názoru. Pokud by tomu tak bylo, nemohla by se vyspělá lidská civilizace chovat k přírodě 

tak odtaţitě, v mnoha případech aţ bezohledně. Nejčastější odpovědí je zde proto, ţe 

respondenti střední a nejstarší generace ve většině případů své děti jiţ mají. Jejich počet 

tak převyšuje respondenty bezdětné, tedy ty nejmladší. Vliv vlastní rodiny však můţeme 

povaţovat za stěţejní motivaci průřezem všech věkových kategorií, neboť ţádný 

dotazovaný neuvedl, ţe jej tato skupina nemotivuje.  
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Obrázek 12: Celkový výsledek motivace jedince (A-Já) 

V souboru otázek označený B. Vliv přátel a kolegů se neobjevuje názor, ţe by kamarádi 

nebo spolupracovníci neznamenali pro jedince motivující element. Nejmladší kategorii 

nejsilněji ovlivňuje eko-chování a jednání blízkých přátel (60 %). Střední a nejstarší 

generaci přimějí ke zvýšení zájmu o ekologii ti přátelé, kteří je motivují svým zdravým 

životním stylem (ve 49 % a 57 %). Patrně v důsledku zvýšeného zájmu o své vlastní zdraví, 

které můţe být vyvolané určitou nutností z důvodu bydliště a dlouholeté existence v silně 

znečištěné průmyslové oblasti.  

Resumé: Celkový výsledek graficky znázorněný na obr. 13jasně ukazuje na výrazný vliv 

nejbliţších osob, kteří svým konkrétním jednáním a ţivotním stylem motivují respondenty 

zahrnout environmentální chování do toho svého. 
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Obrázek 13: Celkový výsledek motivace jedince (B-vliv přátel a kolegů). 

Soubor otázek C. Vzdělávání více rozpracoval předchozí otázku č. 11 (viz str. 18), která 

zkoumala nejsilnější vliv na aktivní přístup ochrany ŢP. Nejmladší nejvíce ovlivňují 

nadšení pedagogové, inspirativní učitelé, kvalitní vyučovací hodiny a exkurze (47 %). Pak 

jsou to aktivity spojené se sběrem informací z masmédií (40 %) a ve 13 % byla zastoupená 

i volnočasová aktivita dětí a mládeže – přírodovědný krouţek (skaut, ochránce přírody). 
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V této skupině nebyl ţádný zájem o regionální zpravodajství. U střední skupiny se však 

obliba četby regio-tisku, informačního bulletinu o stavu ŽP a eko-projektech enormně 

zvýšila na 75 %. Nejvíce ze všech skupin sledují regio-zpravodajství a rozhlas. Zbývající 

čtvrtina monitoruje televizní reportáže v masmédiích, na internetu a klasický tisk. Oproti 

skupině předchozí zde učitelé a profesoři nemají ţádný vliv. Také u nejstarších je zvýšený 

zájem o regionální tisk, eko-projekty a zpravodajství (56 %). Dále se soustředí na klasická 

masmédia (29 %). Moţnost návštěvy na eko-výstavách, debatách a přednáškách na téma 

příroda je vyhledávána jen 15 % respondentů.  

Resumé:Na obr. 14 je znázorněn celkový výsledek. Překvapivě před všemi nabízenými 

moţnostmi vévodí regio-tisk a informace o blízkém okolí z TV regio-zpravodajství 

a rozhlasu (44 %). Tento informační kanál však nepreferují nejmladší, coţ můţe být 

z důvodu nevhodně zvolené doby vysílání, které je převáţně v odpoledních a podvečerních 

hodinách. Městský bulletin a krajský zpravodaj se ne vţdy dostává pravidelně, i proto 

u nich vzrůstá obliba kdykoliv přístupného internetu. Eko-informace zprostředkované TV 

zprávami a pořady o přírodě, zvířatech a rostlinách, jsou hned v těsném závěsu (31 %). 

Vliv školy je v celkovém mnoţství zastoupen jen 16 %jen proto, ţe ho uvedla výhradně 

skupina nejmladší. Respondenti opět zmiňují nechuť zapojit se do činnosti eko-organizací. 

Informace 
v médiích,

pořady 

o přírodě
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Obrázek 14: Celkový výsledek motivace jedince (C-Vzdělávání). 

Soubor otázek D. Poskytované výhody nenabízel jen různé finanční úlevy, ale také 

moţnost ocenění společnosti a veřejného uznání. Na obr. 15 jsou znázorněny nabízené 

moţnosti tohoto dotazu. Nejmladší skupina z nich uvedla pouze dva. U nadpoloviční 

většiny jednoznačně stojí v popředí veřejné uznání a ocenění (67 %). Více neţ třetina 

povaţuje jako druhý nejsilnější motiv účast v soutěžích s možností získat hodnotné dárky.  
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Obrázek 15: Motivace jedince (D-Výhody). 

Střední kategorie by nejvíce uvítala snížení ceny za odvoz odpadů (54 %). Stejně 

s nejmladšími je zde zastoupeno veřejné ocenění jejich chování. Finanční ohodnocení 

v podobě daňových úlev či poskytnutých dotací na alternativní zdroje, solární panely 

a ekologické kotle uvedlo jen 14 %. Takto nízký zájem souvisí s tím, ţe většina 

dotazovaných pochází z větších měst (viz str. 13, část I.), kde je způsob bydlení soustředěn 

převáţně v obytných domech a sídlištích. Nejstarší mají se střední kategorií stejné první 

dvě preference jen v opačném pořadí, tzn. veřejné ocenění a snížená cena za odvoz KO. 

Pouze s nejmladší skupinou volí eko-soutěže (21 %). Finanční úlevy jsou jako poslední.  

Resumé:Nechuť osobně se podílet na tvorbě eko-projektů potvrzuje závěr předchozí otázky 

č. 14 (viz str. 20), kde75 % dotazovaných uvedlo nedostatek volného času na takovou 

aktivitu. Celkový výsledek na obr. 16ukazujena silnou motivaci pochvalou, veřejným 

uznání a společenským oceněním konkrétních činů. Přání neplatit za odvoz KO vyslovený 

29 % se jistě odvíjí i od stávající situace v Ústí n. L., kde od 1. 1. 2011 opět vzniká 

povinnost hradit poplatek za svoz KO [12]. Zlepšení finanční situace města řešené tímto 

způsobem, se však můţe odrazit na zájmu jeho obyvatel dále třídit odpad. 
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Obrázek 16:Celkový výsledek motivace jedince (D-Výhody) 
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Soubor otázek E. Negativní zkušenosti nabízel výčet nepříjemných proţitků se změnou 

okolního prostředí. Respondenti nejčastěji označili zničení jejich oblíbeného místa, 

znečištění přírody v blízkosti jejich bydliště a výskyt černých skládek. Nejvíce byl tento 

faktor zastoupen u skupiny nejstarší, a to v 56 %. Ve střední 49 %, v nejmladší 33 %.  

Druhá moţnost společná všem skupinám bylo TV zpravodajství o ekologických 

katastrofách, např. haváriích naftových tankerů, únik škodlivin do ovzduší, RA znečištění 

(nejmladší ji uvedli ve 27 %, střední ve25 %, nejstarší ve 22 %). Další byla skutečnost, ţe 

lidstvo pro své přežití nutně potřebuje zdravé ŽP (nejstarší 15 %, střední 12 %, 

nejmladší13 %). Pouze střední a nejstarší skupina uvedla také strach z ohrožení vlastního 

zdraví škodlivými látkami v ovzduší, vodě, půdě, tak i z ukládání RA-odpadu. Tento dílčí 

výsledek potvrzuje vyslovenou domněnku v části VI – souboru otázek označených B.  Vliv 

přátel a kolegů (viz str. 24), ţe respondenti starší 30-ti let mají zvýšený zájem o své zdraví 

v důsledku dlouhodobého ţití v průmyslové oblasti. 

Pouze u nejmladších se objevilo pohoršení nad nízkými pokutami za ekologické prohřešky 

a bezohledným chováním znečišťovatelů (27 %). Zde se dá odkázat na předchozí otázku 

č. 15 (viz str. 21), kde 79 % dotazovaných míní, ţe kaţdý jedince můţe ŢP ovlivnit. 

Jedinec (společnost)by tedy měl zajistit lepší a provázanější systém v trestání takového 

chování, v ţádném případě se k němu nestavět laxně a bezpodmínečně ho nepromíjet. 

Resumé:Člověk jako přírodní tvor je vázán na své prostředí. Výsledek otázky potvrzuje, ţe 

bezprostřední okolí je pro něj nejen existenčně důleţité, ale uspokojuje i jeho estetickou 

potřebu. Citová vazba na místo bydliště se stává se zvyšujícím se věkem uţší a jedinec tím 

hůře snáší jeho výrazné proměny. O to více, pokud se jedná o změny negativní, 

znamenající zhoršování kvality a vzhledu jeho vlastního ţivotního prostředí. Proto zničení 

a znehodnocení osobně významného místa uvedlo 48 % všech respondentů. V souladu 

s předchozími otázkami respondenti uvádí důleţitost televizního zpravodajství 

o ekologických katastrofách a haváriích (24 %). V těchto případech je poslání médií 

nesmírně důleţité. Nejen ţe osloví v jeden okamţik neskutečně velké mnoţství populace, 

ale mohou i zcela laickému diváku přednést zajímavou a rychlou formou všechna 

podstatná fakta. Mohou vhodným způsobem upozornit i na to, jak se situace promítne do 

celého ekosystému planety Země. 
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3.4 Testování statistických hypotéz 

Vzhledem k tomu, ţe svět je plný rozličných úsudků a protichůdných názorů na jednu 

záleţitost, je zapotřebí výsledky z dotazníkového šetření ověřit objektivní metodou. Aby 

navrţené způsoby motivace pro zlepšení přístupu obyvatel Ústeckého kraje byly účinné, 

musí se provést jejich testování. Pro ověřování správnosti či nesprávnosti vyslovené 

hypotézy byla vybrána statistická metoda testování statistických hypotéz. Proces ověřování 

byl prováděn na základě údajů získaných náhodným výběrem jednotek (dotazníků) ze 

základního souboru, čímţ byl sestaven výběrový soubor.  

Základní pojmy: 

Základní soubor – „Statistický soubor všech jednotek, který je vlastním předmětem 

zkoumání, o němţ chceme provádět závěry“. [1] 

Výběrový soubor – „Ze základního souboru se určitým způsobem vyberou pouze některé 

jednotky, které tvoří soubor výběrový.“ [1] 

Základní soubor je tvořen všemi obyvateli Ústeckého kraje, ale protoţe jde o soubor velmi 

obsáhlý, byla oslovena jen část obyvatelstva a to formou dotazníků. Potřebný výběrový 

soubor tvoří 224 obyvatel ULK, kteří příslušný dotazník vyplnili.  

Metoda výběru proběhla náhodným výběrem, neboť všechny jednotky (obyvatelé 

Ústeckého kraje) měly stejnou pravděpodobnost, ţe budou vybrány. O tom, které jednotky 

byly ze základního souboru vybrány, rozhodla náhoda.  

 

3.4.1 Hypotéza č. 1 

80 % obyvatel Ústeckého kraje je nespokojeno s životním prostředím svého okolí. 

Kompletní statistické testování této hypotézy je uvedeno v příl. 4. 

Ve 130-ti případech z 224 byla v dotaznících na otázku, zda jsou obyvatelé Ústeckého 

kraje spokojeni s ţivotním prostředím ve svém okolí, nalezena odpověď NE.  

S 95% spolehlivostí můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel nespokojených se 

svým ţivotním prostředím se pohybuje v intervalu od 52 % do 65 %. 
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Nulová hypotéza: 80 % obyvatel ULK je nespokojeno s ţivotním prostředím svého okolí. 

Alternativní hypotéza:80 % obyvatel ULK není nespokojeno s ŢP svého okolí. 

Závěr statistického testování hypotézy:Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá 

alternativní hypotézu: 80 % obyvatel Ústeckého kraje není nespokojeno s ţivotním 

prostředím svého okolí. 

Původní předpoklad, ţe se svým ţivotním prostředím bude nespokojeno 80 % obyvatel 

Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr nám potvrzuje i samotné vyhodnocení 

dotazníků, kde nespokojenost se svým ţivotním prostředím uvedlo jen 58% dotazovaných. 

 

3.4.2 Hypotéza č. 2 

60 % obyvatel Ústeckého kraje považuje informace o životním prostředí za důležité. 

Kompletní statistické testování této hypotézy je uvedeno v příl. 5. 

Ve 199-ti případech z 224 byla v dotaznících na otázku, zda povaţují obyvatelé Ústeckého 

kraje informace o ţivotním prostředí za důleţité, nalezena odpověď ANO. 

S 95 % pravděpodobností můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

povaţují informovanost o ŢP za důleţitou, se pohybuje v intervalu od 85 % do 93 %. 

Nulová hypotéza:60 % obyvatel ULK povaţuje informace o ŢP za důleţité. 

Alternativní hypotéza:60 % obyvatel ULK nepovaţuje informace o ŢP za důleţité. 

Závěr statistického testování hypotézy: Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá 

alternativní hypotézu: 60 % obyvatel ULK nepovaţuje informace o ŢP za důleţité. 

Původní předpoklad, ţe informace o ţivotním prostředí bude povaţovat za důleţité 60 % 

obyvatel Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr nám potvrzuje i samotné vyhodnocení 

dotazníků, kde informace o ţivotním prostředí povaţuje za důleţité 89 % dotazovaných. 
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3.4.3 Hypotéza č. 3 

70% obyvatel Ústeckého kraje považuje své blízké okolí za nejsilnější vliv na změnu 

chování vedoucí ke zlepšení životního prostředí. 

Kompletní statistické testování této hypotézy je uvedeno v příl. 6. 

157 dotazovaných z celkového počtu 224  respondentů odpovědělo, ţe jejich chování k 

ţivotnímu prostředí nejvíce ovlivňuje jejich nejbliţší okolí.  

S 95% pravděpodobností můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

odpověděli, ţe největší vliv na jejich chování k ţivotnímu prostředí má jejich nejbliţší 

okolí, se pohybuje v intervalu od 64 % do 76 %. 

Nulová hypotéza:70% obyvatel ULK povaţuje své nejbliţší okolí za nejsilnější vliv na 

změnu chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí. 

Alternativní hypotéza:70% obyvatel ULK nepovaţuje své nejbliţší okolí za nejsilnější vliv 

na změnu chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí. 

Závěr statistického testování hypotézy: Výsledek testu nezamítá nulovou hypotézu. 

Původní předpoklad, ţe 70 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje své nejbliţší okolí za 

nejsilnější vliv na změnu chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí, byl správný. 

Tento závěr nám potvrzuje i samotné vyhodnocení dotazníků, kde za nejvíce ovlivňující 

jejich chování k ţivotnímu prostředí povaţuje 70% dotazovaných své nejbliţší okolí. 

 

3.4.4 Hypotéza č. 4 

60 % obyvatel Ústeckého kraje považuje veřejné uznání a společenské ocenění za 

rozhodující faktor pro ochranu životního prostředí. 

Kompletní statistické testování této hypotézy je uvedeno v příl. 7. 

103 dotazovaných z celkového počtu 224 respondentů odpovědělo, ţe je pro ně veřejné 

uznání a společenské ocenění rozhodujícím faktorem pro ochranu ţivotního prostředí. 

S 95 % pravděpodobností můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

odpověděli, ţe rozhodujícím faktorem k ochraně ţivotního prostředí je pro ně veřejné 

uznání a ocenění, se pohybuje v intervalu od 40 % do 53 %. 
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Nulová hypotéza:60 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje veřejné uznání a společenské 

ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí. 

Alternativní hypotéza:60 % obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje veřejné uznání a 

společenské ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí 

Závěr statistického testování hypotézy:Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá 

alternativní hypotézu: 60 % obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje veřejné uznání 

a společenské ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí. 

Původní předpoklad, ţe veřejné uznání a ocenění je rozhodujícím faktorem pro ochranu 

ţivotního prostředí pro 60 % obyvatel Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr nám 

potvrzuje i samotné vyhodnocení dotazníků, kde jen 46 % dotazovaných uvedlo, ţe je pro 

ně rozhodujícím faktorem pro ochranu ţivotního prostředí veřejné uznání a ocenění. 
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4 Navrhované způsoby motivace pro zlepšení přístupu 
obyvatel Ústeckého kraje k životnímu prostředí 

 

4.1.1 Krajská strategie motivace obyvatel 

Vzhledem k ekonomicky výhodné poloze kraje a dlouhodobě jednostranné specializaci na 

těţký průmysl, není reálné poţadovat sníţení počtu výrobních podniků, které ŢP této 

oblasti ovlivňují nejvíce. Produkce škodlivých látek má na fyzické zdraví nesporně 

patogenní vliv. Lidé si tento fakt uvědomují, proto jsou s takovým prostředím nespokojení 

a poţadují jeho zlepšení. Pro zkvalitnění ţivota a tím pádem i pro zlepšení přístupu 

k přírodě, se průmyslová oblast musí změnit na ekologicky přátelské prostředí.   

Prvotním úkolem musí být zlepšení čistoty města a sníţení působení environmentálních 

stresorů, které podstatně negativním způsobem ovlivňují vztah člověka ke svému okolí. 

S ohledem na zhoršenou ekonomickou situaci ČR by se mělo začít s uskutečňováním 

úprav, které nejsou příliš nákladné. Zkvalitnit úklidové práce technických sluţeb a více 

dbát o stále běţněji zanedbané veřejné prostory. Čisté, vzhledné a upravené prostředí 

člověk znečišťuje méně a naopak bez váhání odhodí odpadky právě tam, kde jiţ nějaké 

jsou. Základem úspěchu je zvýšit počet odpadních košů, kterých bývá v centru a především 

na periferiích měst nedostatek. Právě jejich nízký počet je častou příčinou znečišťování 

ulic. Důleţitou psychologickou roli hraje i jejich nevhodné umístění (např. příliš daleko od 

zastávek), rovněţ i jejich malý objem vedoucí k brzké přeplněnosti. Vhodné je takové 

odpadkové koše či kontejnery ozvláštnit vtipnými nápisy. Ty by oslovovaly zejména 

mladou generaci, kde bývá jev odhazování odpadků mimo vymezené nádoby častější, neţ 

u generace starší. K této akci je moţno prostřednictvím sociálních pracovníků oslovit 

skupiny sprejerů a jejich umělecké vášně vyuţít ve prospěch veřejně prospěšné věci.  

Pokud vedení města bude dbát na včasný odvoz tříděného a KO, zlepší tím nejen úroveň 

ţivota, alezvýší participaci obyvatel na péči o své bezprostřední okolí. Tento zájem by se 

podpořil zavedením nového systému úhrady za svoz. Pokud by domácnost odpad třídila, 

byla by zproštěná od jeho placení. V případě rodinných domků by řešení bylo jednodušší. 

Jejich majitelé si sami hradí poplatky za popelnice dle počtu výsypů za měsíc, které by se 

tříděním evidentně sníţily. V případě domů s více nájemníky (např. bytovky, panelové 

domy na sídlištích) by muselo nejdříve proběhnout přijmutí, případně i písemné stvrzení 
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takového rozhodnutí všech bydlících. Následně určit, které popelnice k jakému domu patří, 

coţ ale ve většině případů jiţ existuje. Paušální neplacení za svoz KO by nefungovalo, ale 

byla by to jistá motivace třídit odpad i pro občany, kteří tak dosud nečiní.    

Motivace lidí k zachování čistoty je v průmyslové oblasti těţší, protoţe inklinuje k vyšší 

prašnosti a spadu znečišťujících látek, které podmínky úklidu zhoršují. Uvedené změny ale 

nejsou pro města nijak zvláště ekonomicky nákladné a přinesou téměř okamţitě kýţený 

efekt. Tento nevšední přístup nenásilně navnadí jeho obyvatele a také vkusně zpestří šeď 

městských ulic. Koncepční snahu krajského vedení je zapotřebí posílit přímým dozorem 

nad znečišťujícím chováním nejen jedinců, ale i institucí. V případě občanů by pomohlo 

zvýšení hlídek Městské policie, u institucí pak zlepšení dozoru příslušných orgánů. 

Kontroly a zvláště následné postihy by se měli zpřísnit. Určitá hrozba trestu sice není 

pozitivně motivujícím faktorem, ale laxní přístup veřejných institucí ke znečišťujícímu 

chování jedinců či organizací má na mnoho obyvatel silně demotivující účinek.   

Ke zvýšení informovanosti obyvatel ULK by přispělo zavedení systému sledování míry 

koncentrace znečišťujících látek v ovzduší. Informační monitor by se instaloval na 

přístupném místě (např. náměstí) a jednoduchou grafickou formou znázorňoval překročení 

normálového stavu. Tento přehledný způsob by poukazoval nejen na to, jaké látky ovzduší 

aktuálně znečišťují, ale dokladoval by i v delší časové posloupnosti případné zlepšení, 

které nebývá patrné „pouhým okem“. Tento souhrn údajů by jistě vzbudil zájem veřejnosti 

a byl by pravidelně sledován, coţ je základem v motivaci lidí ke zvýšení ochrany ŢP.  

Města by také měla poskytovat dostatečné mnoţství posezení nejen v klidných částech, ale 

i na rušných třídách, neboť jsou lidé, kteří šum, přelidněná prostranství a městský hluk 

přímo vyhledávají. Takové město pak můţe být pro všechny generace motivující, protoţe 

vypěstuje pocit, ţe se jedinci ţije dobře a je tam rád.  Pozitivní záţitky navozují zájem se 

o své okolí dobrovolně starat, zvýšení počtu pěších zón toto ještě umocní. Pokud krajské 

vedení bude rekultivovanou krajinu cíleně směrovat k obecnému vyuţití (např. sportoviště, 

stavba rekreačních center u zatopených dolů), poskytne obyvatelům v oblasti často 

znečištěné průmyslem kvalitní odpočinek a posílí jejich spjatost s přírodou. Tyto 

motivující varianty jsou však pro kraj poměrně nákladnou záleţitostí. V rámci této 

koncepce se musí brát ohled na rozpočet a dlouhodobě plánované investice, proto je 

realizace takového záměru často jen otázkou financí. 
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Krajské vedení je řídící skupina, která má vytvářet podmínky a různými projekty vhodně 

stimulovat obyvatele ke zvýšení zájmu o ochranu ŢP. Strategie motivace občanů je 

v začátcích, ale v současnosti se kraj vhodně zaměřuje na menší obce a města s finálními 

odměnami v podobě projektů na vylepšení jejich vzhledu či získání prestiţe. Mnoho z nich 

je úspěšných a má několikaletou tradici, avšak veřejnost s nimi není příliš seznámená. 

Proto zde musí být vytvořen komplexní plán krajské informační politiky prostřednictvím 

médií, regionálního vysílání a tisku (viz dále). 

Testováním hypotézy č. 3 (viz str. 30) bylo potvrzeno, ţe působení nejbliţšího okolí je 

motivujícím faktorem ke konání určité činnosti. Do tohoto prostředí se mohou zahrnout 

i političtí představitelé, kteří mají největší moţnost se plošně podílet na utváření postojů 

obyvatel. Snáze občany dovedou k environmentálnímu myšlení, pokud sami budou 

vyjadřovat vstřícný postoj k problematice zdejšího ŢP a zejména budou-li svým osobním 

příkladem deklarovat zvolenou ekologickou strategii. Pokud by tomu tak nebylo, je 

v zásadě nemoţné u lidí cokoliv změnit. Konkrétní příklady a nápodoba chování 

s autoritativními osobami u veřejnosti funguje stejně, jako přejímání vzorů chování dětí od 

rodičů. Pozitivní vzory přitahují lidi odjakţiva. O to více, pokud je moţné se s nimi 

i ztotoţnit. Netečné a nečinné veřejné instituce jednoduše vychovávají pasivní občany.   

Do r. 1989 měl člověk jen velmi malou moţnost ovlivnit své okolní prostředí. Tento pocit 

určité bezmoci ovládat ho, v lidech dosud přetrvává. To je také vysvětlením výsledků 

dotazníkového šetření, proč se lidé nechtějí účastnit veřejných činností. Proč odmítají 

převzít odpovědnosti a nepodnikají ţádné nebo jen velmi málo veřejných aktivit 

směřujících ke zlepšení ŢP. Tento přístup k ekologii se musí změnit. Pokud vedení kraje 

bude soustavně zapojovat veřejnost do rozhodovacího procesu, posílí tím jejich vlastní 

odpovědnost za stav okolního prostředí a osobní vliv na konkrétních aktivitách svého 

města. Tento záměr však musí mít náleţitou a zajímavou propagaci překonávající lenost 

a nechuť veřejnosti. Ta si pod osobní aktivitou v eko-projektech často představuje jen další 

povinnosti a časová omezení, která by s tím souvisela. Je zapotřebí počítat i s tím, ţe kaţdý 

občan bude vţdy preferovat své osobní cíle před celkově prospěšnými záměry města (např. 

matky budou pro zvýšení počtu dětských hřišť, neţ pro stavbu kruhového objezdu). Ale 

právě společným rozhodnutím (např. referendem, dobrovolným hlasováním) se stanoví 

základní priority aktivit města a uspokojí nejpalčivější poţadavky obyvatel.  
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Pro určité mnoţství lidí je lákavější zapojení do veřejných projektů prostřednictvím 

soutěţí. Na této dílčí části nelze strategii motivace stavět, ale lze ji vyuţít jako zajímavý 

způsob pro zpestření. Pokud se na ně naváţí i moţnosti získat hodnotné dárky či konkrétní 

realizace úpravy blízkého okolí (např. zatravnění volné plochy a instalace laviček), zájem 

lidí se jistě zvýší. Volit přímé odměňování za úklid veřejných prostor např. vstupenkami 

do kina, by vedlo spíše jen k účelovému chování krátkodobého charakteru. Jak vyplynulo 

ze šetření, silným motivem je veřejné uznání a  společenská pochvala za vykonaný čin. 

Veřejným potvrzením správnosti určitého jednání se jednak posiluje osobní prestiţ jedince, 

ale také zcela nenásilnou formou podporuje i nápodobu takového chování u ostatních lidí 

[6]. Tyto skutky by se oceňovaly symbolickými dárky a jejich předávání by bylo váţné 

a důstojné, uskutečněné v jednom z reprezentativních společenských sálů za přítomnosti 

představitelů města. Pro informování veřejnosti by kraj vyuţíval regio-vysílání a tisku. 

Utváření a změna postojů u lidí je věcí dlouhodobou a vysoce náročnou. Proto promyšlená 

strategie opřená o manipulaci s prostředím je velmi účinná v působení na občany ke 

zvýšení jejich zájmu o ochranu ţivotního prostředí.   

 

4.1.2 Média a regionální vysílání 

Lidé jsou ovlivnitelná stvoření a právě okolní prostředí je to, co je buď povzbuzuje, nebo 

utlumuje. Vzhledem k tomu, ţe na jedince dopadá nesmírné mnoţství podnětů, pak 

i informační přetíţení můţe být pro něj stresor. Protoţe lidé nemají neomezenou kapacitu 

pozornosti, mají tendenci informace zjednodušovat a zobecňovat. Přejímají jen data osobně 

významná, ostatní jsou více méně ignorovány. Proto je úloha medií v otázce ekologie 

nezpochybnitelná. Jestliţe nedochází ke zprostředkování informací o stavu ŢP 

a neustálému pobízení k ekologickým činnostem, vede to ke společenské lhostejnosti 

a apatii. Aby osvětová kampaň masmédií byla veřejností přijímána, musí mít laický 

charakter. Mnoho dostupných informací o ŢP je na vysoké odborné úrovni, kterým 

zpravidla lidé příliš nerozumí, coţ zvyšuje jejich další nechuť se o tuto problematiku 

zajímat. Také potlačuje i jejich ochotu zapojit se do ekologických projektů jak po stránce 

teoretické (připomínky a náměty), tak praktické (osobní účast). 

Podstatným úkolem představitelů ULK je zapojení masmédií do změny image kraje. 

V současnosti existuje jen velmi slabá propagace pozitivních změn zdejšího ţivotního 
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prostředí a stále přetrvává nedobré mínění o jeho stavu. Mělo by se zejména stavět na 

geologické rozmanitosti území, vysokém počtu chráněných krajinných oblastí s unikátními 

ekosystémy, tradici lázeňství a vyzdvihnout velmi dobrou kvalitu pitné vody. Na 

propagační činnost vyuţít billboardy, které jsou levnější a ke komerčním účelům nejsou 

zvlášť vyuţívané. Paralelně s touto mediální politikou posilovat i cestovní ruch a s tím 

spojené sluţby. Finance získané z turismu posléze investovat nejen do neustálého 

zlepšování vzhledu okolní přírody, ale velkou měrou i do zkvalitňování zdejšího ţivota. 

Tato kompenzační opatření by tak alespoň zčásti vyváţily zdravotní rizika obyvatel 

ţijících v  průmyslové oblasti a tím více podnítilo jejich chuť pečovat o své okolí. 

Vyvrátilo by to i přesvědčení lidí, ţe silně zničenou přírodu uţ nijak zlepšit nelze. 

Konkrétním příkladem takto úspěšného jednání je město Most. 

Vedení kraje by mělo vyuţít projevený zájem veřejnosti o prostředí, ve kterém ţijí. Jeho 

obyvatelé jsou sice ve vyhledávání eko-novinek pasivní a jen velmi malá část z nich si 

pořizuje magazíny či periodika s eko-tematikou, ale o aktuální informace stojí.  Zájem by 

se podpořil distribucí občasníku nebo novin, které by přinášely aktuální reportáţe 

a objektivní informace o konkrétních či plánovaných eko-projektech. Jejich krajský 

charakter by tak dovolil i průběţné sledování ekologických kauz daného území a podpořil 

i veřejné pobízení k jeho vyřešení. Tento způsob by zvýšil oblastní eko-informovanost. 

Pomohl by eliminovat vágní představy veřejnosti o skutečném stavu ŢP, o pozitivních 

změnách, vloţených investicích do rekultivací důlních děl a řešených projektech. Veřejnost 

by se tak mohla seznámit s konkrétními činnostmi představitelů kraje v oblasti ekologie 

a tímto vstřícným krokem by se podnítila k  podání připomínek, i laického stanoviska. 

Úkolem organizačního článku vedení kraje by bylo shromaţďovat nápady občanů a snaţit 

se je do projektů zapracovat tak, aby se lépe přizpůsobily praktickému ţivotu obyčejných 

lidí. Mnoho projektů totiţ klade důraz buď jen na jeho estetickou, nebo ekonomickou 

stránku. Zájem veřejnosti o eko-informace dále hlouběji rozvíjet ţádaným regionálním 

zpravodajstvím s aktuálními reportáţemi o jejich blízkém okolí. Vedle toho by 

poskytovaly i návody, kam nahlásit znečišťující chování a jak se takovému jednání bránit. 

Touto regionální informační politikou by se posílila a celkově zlepšila odpovědnost všech 

občanů ULK. Velký přínos působení médií je zejména na střední věkovou skupinu 

obyvatel. Posílením její vlastní angaţovanosti se potaţmo docílí zvýšení tlaku na nejmladší 

občany. Střední generace zpravidla zastává uţ i roli rodičovskou.  
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V kraji se musí více podporovat politické strany zabývající se hlavně problematikou ŢP. 

Upřednostňovat ty, které mají jasnou regionální koncepci cílů, konkrétně formulovaný 

program podpořený odbornými stanovisky a kvalitní propagační činnost. Individuální 

stíţnosti obvykle nevedou ke zlepšení situace, coţ vyvolává přesvědčení lidí o zbytečnosti 

se o okolí vůbec zajímat. Právě takové situace jsou silně demotivující. Ale ţádosti velkých 

zájmových skupin nebo politických stran by k pozitivním změnám vést skutečně mohly.  

 

4.1.3 Pracovní prostředí 

Vzhledem k tomu, ţe většinu běţného dne tráví člověk v pracovním prostředí, je i jeho vliv 

na ţivot jedince poměrně důleţitý. Jsou to přátelé a blízcí kolegové v něm, kteří člověka 

ovlivňují svým konkrétním jednáním a zdravým ţivotním stylem. Proto je zapotřebí toto 

prostředí také zahrnout do komplexní strategie v působení na změnu chování lidí.  

Většina podniků a veřejných institucí se řídí ve směru ochrany ŢP platnou legislativou. 

Nevyuţívají dalších moţností (např. zavedením směrnic nebo jejich úpravy), kterými by 

modifikovali ekologické chování svých zaměstnanců. Zejména nádoby na tříděný odpad ve 

veřejných institucích (úřadech, bankách) zcela chybí. Jejich zavedením by se ke třídění 

vedli i jejich návštěvníci. Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe naprostá většina 

respondentů odpad třídí. Je však moţné, ţe tato činnost probíhá jen v domácím prostředí, 

kde k tomu lidé mají uzpůsobené podmínky. Ve většině škol ULK jsou jiţ nádoby na 

tříděný odpad běţnou věcí, avšak v pracovním prostředí tomu tak zpravidla nebývá.  

Řešení, jak zahrnout ekologické chování lidí do pracovního prostředí, je předloţit firmám 

krajský plán s jednoduše stanovenými základními cíly, např. šetření energie, kancelářského 

papíru a obalového materiálu. Plán podnikové strategie stále více propracovávat společně 

s vedením kraje, neboť základem pokrokového přístupu je i firemní kultura směřující 

k ochraně ŢP.  Cíle by měli být jasně definované, rychle dosaţitelné a výsledky viditelné. 

Pravidelnými poradami, vyhodnocováním a vnitřní softwarovou sítí by se pracovníci 

informovali o úspěších a zlepšování přístupu firmy k ŢP. Novinky a  důleţité informace by 

na vedení firmy i jeho zaměstnance přenášel specialista (odpadový hospodář), který by 

průběţně sledoval legislativní změny a také spolupracoval s krajským vedením.  

Za dobré nápady ekologického směru by měli být ohodnoceni i zaměstnanci. Zpětná vazba 

je pro pracovníky jednou z nejdůleţitějších součástí motivace k trvale udrţitelnému 
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rozvoji. Je však na vedení podniku, aby toto nové pojetí a vybuzený zájem lidí neztroskotal 

na banálních věcech, např. nezajištění odvozu tříděného odpadu specializovaným autem.  

 

4.1.4 Vzdělávání 

Základem pro úspěch v procesu motivace lidí je vypěstování citlivosti k přírodě. Jestliţe 

ekologická výchova začne jiţ v raném věku dítěte s prvotním působením lidí nejbliţších, 

tedy rodičů a bude cílevědomě pokračovat v rámci kvalitního školství přes komplikované 

období dospívání, dosáhne se tohoto cíle nejlépe.  

Doporučením je stálé zkvalitňování EVVO na základních a středních školách. Jestliţe 

pedagogové dokáţí motivovat dospívající mládeţ k environmentálnímu chování, bude 

společnost schopna lépe podporovat následné vzdělávání a občany oslovit ekologickými 

přednáškami, výstavami a účastí v eko-projektech. Tímto způsobem je moţno vychovat 

aktivní občany, kterým osobní angaţovat v ochraně ŢP nebude činit ţádné obtíţe.  

Výhodou ULK je, ţe zdejší školství je jiţ specializované na problematiku ŢP. Nachází se 

zde velká kapacita vzdělávacích zařízení, také vysoké školy zaměřené na porozumění 

ekosystému, zvýšení jeho ochrany a zkvalitňování bezodpadové výroby, např.  UJEP Ústí 

nad Labem, VŠB Ostrava-detašované pracoviště Most, ČVUT Praha-pobočka Děčín. Na 

těchto školách je moţné zavést nový systém vyučování, který by zvýšil vědomí regionální 

identity a soudrţnosti. Prostřednictvím výuky a praktických cvičení by se studenti zabývali 

konkrétními ekologickými problémy. Vyuţili by tak své dosavadní znalosti a kreativním 

způsobem nalézali reálná řešení.  

V ULK je i příznivá věková struktura obyvatelstva. Je zde nejniţší průměrný věk v celé 

ČR (39,25 let – podíl na ČR je 40,21 let) [17]. Ovlivňování a působení na mladšího 

člověka je vţdy snazší. Avšak důleţité je mít dobrý plán, tzn. se kvalitně odborně připravit, 

mít dostatečné učební a názorné pomůcky. Předem zjistit, jaká věková či společenská 

skupina bude oslovena, znát její priority, event. zvláštnosti. Jedině tak mohou být pouţité 

prostředky účinné. Vzdělávání volené formou přednášek, fotografických výstav na téma 

ekologie, poutavých prezentací s odborníky podpoří společenský tlak na jedince, kterým 

se cíleně směruje k ekologickému myšlení. Na těchto uvedených formách nelze apriory 

stavět motivační faktory, coţ vyplynulo i z dotazníkového šetření. Ale pro širší veřejnost to 

můţe být zajímavá a jednodušší forma vzdělávání.  
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4.1.5 Rodina 

Environmentální senzitivita, tj. zájem poznávat přírodu, vnímat její poškození a cítit 

potřebu ji ochraňovat [3]se nejlépe buduje v dětství přímým kontaktem s ní. Dítě, které má 

moţnost si přírodní prostředí svázat s pozitivními emocionálními proţitky s blízkými 

lidmi, ho tak bude snáze vnímat jako neoddělitelnou součást sebe sama. Pokud bude mít 

rodina v dosahu svého bydliště vhodné prostředí, kde s dětmi bude moci trávit volný čas, 

zvýší se tak její environmentální působení naprosto přirozeně. Tím se dosáhne prvotní 

podpory následného vlivu školního prostředí a ekologického trendu celé společnosti.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe člověk svůj volný čas věnuje spíše své rodině 

a zálibám, neţ zájmu o stav okolního prostředí. Mělo by se tedy cílevědomě stavět na 

citové vazbě jedince k rodině a jeho přání zanechat svým dětem zdravou přírodu. 

V mateřských centrech a volnočasových krouţcích by se současným rodičům vysvětlilo, ţe 

pokud jejich vedení bude zahrnovat i starost o své bezprostřední okolí, nebude další 

generace péči o něj povaţovat za časovou ztrátu a aktivitu příliš omezující. 

Prostřednictvím různých her a uvolněné zábavy by toto učení rodičů a dětí probíhalo snáz. 

Jen komplexním působením se docílí vzájemného propojení všech motivujících sloţek, 

které vyvolají změnu chování člověka. 

 

4.1.6 Průzkumy 

Konkrétní motiv člověka k ochraně ţivotního prostředí se bude v prvé řadě odvíjet od 

místa, kde ţije. Motivační faktory se budou lišit tím více, jestliţe je daná oblast něčím 

specifická, např. rozdíl ve způsobu ţivota i přístupu lidí k okolnímu prostředí 

v průmyslové a zemědělské oblasti. Pro stanovení fungující strategie je zapotřebí vţdy 

nejdříve analyzovat současné názory.  

Moţným řešením je vyhotovení krátkého a výstiţného dotazníku, který by byl 

prostřednictvím informačních středisek, pouličních kamelotů a úředníků veřejné správy 

distribuován mezi obyvatele Ústeckého kraje. Názory občanů by se následně vyhodnotily. 

Průzkumy v oblasti ţivotního prostředí jsou nenahraditelné. Nejdůleţitějším bodem 

v aplikaci motivačních faktorů je totiţ soulad mezi záměrem vedení kraje a tím, co si jeho 

obyvatelé skutečně myslí a jaké potřeby pociťují. 
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5 Závěr 

 

Průzkumy společnosti byly a zatím stále jsou orientovány především na zákazníka a kupní 

sílu. Jsou propracované manaţerské a prodejní dovednosti, distribuční sítě, ale návody jak 

motivovat lidi ke skutečnému  zájmu o ţivotní prostředí a přijmutí vlastní odpovědnosti za 

její stav, stále chybí. Přístup k ekologii si lidstvo zatím hledá. Není to totiţ exaktní věda, 

která by dávala jasné odpovědi. Proto jsou průzkumy názorů lidí na toto téma velmi 

důleţité. Výsledky z nich slouţí nejen pro potřeby krajského vedení a širší veřejnosti, ale 

také k profesionálnímu růstu pedagogů, instruktorů a různě zaměřených dobrovolníků. 

Nabízí jim nalézt správný přístup, čímţ je podporována i jejich vlastní motivace pro práci. 

V konečném důsledku se tak jejich nadšení můţe přenést na skupinu, kterou si vybrali.  

Ţivot se vţdy odehrává v nějakém ţivotním prostředí a činnost lidí je na takové prostředí 

nevyhnutelně vázána. Takřka veškeré lidské chování se můţe označit za environmentální, 

neboť člověk přetvářením okolního prostředí na něj významně působí [3]. V motivaci lidí 

je rozhodující skutečnost, ţe roli hraje nejen dědičnost, osobnostní charakteristika člověka, 

ale také vliv výchovy a okolního prostředí. Ale i ta nejdůmyslnější výchova můţe 

ztroskotat na nechuti, nezájmu a odmítání, pokud se v jedinci nevyvolá zájem 

a přesvědčení, ţe změna má pro něj hlubší smysl. Pokud by vnitřně takovou změnu 

odmítal, je nemoţné jej k jakékoliv ekologické činnosti vůbec přimět. Moţností by byla 

nastolená direkce určitého chování, avšak nařízené věci málokdy fungují úspěšně.  

Ačkoliv je člověk tvor společenský, středobod jeho zájmu je vlastní osobnost, individualita 

a své uspokojování potřeb. Čím dále jsou věci a události od tohoto středu, tím menší mají 

hodnotu a význam. Proto se stále musí počítat s tím, ţe jsou a vţdy budou ve všech 

společenských vrstvách existovat lidé egoističtí a nezodpovědní. Lidé svým způsobem líní 

a neochotní změnit své chování ve prospěch potřeb společnosti a především ţivotního 

prostředí. Jedinci nebo skupiny výhradně zaměření na své vlastní zájmy se pochopitelně 

mohou angaţovat v budování udrţitelného rozvoje, avšak na ně zaměřená osvěta, musí být 

podloţena zcela jiným principem. Takový jedinci nebudou osloveni apelací na změnu 

osobnosti rozvojem ekologické citlivosti nebo environmentální odpovědnosti, nýbrţ pro ně 

zajímavým ekonomickým prospěchem z ní. 
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Pokud se výše navrţenými způsoby změní prostředí sociální, kulturní i pracovní, budou se 

lidé k okolní přírodě chovat šetrněji. Okolní prostředí bude nově vytvořenými 

podmínkami, uznávanými morálními normami, hodnotovými směry a zavedeným 

společenským jednáním takovému jednání přát. Změna v přístupu kaţdého jednotlivce 

postupem času vyvolá i potřebu hlubší změny právní legislativy, zákonných norem 

o znečišťování, výstavbě a zacházení s odpady. Prozatímní cesta, jak zvýšit citlivost 

obyvatel ke vnímání stavu okolní přírody, je minimalizace aktuálně proţívaného stresu, 

nepohody a negativně působících stresorů, které tuto environmentální senzitivitu sniţují. 

Ekologickou osvětu stavět na poznatku, ţe jiţ mnoho lidí environmentální postoje a pocity 

má, i přesto ţe jejich chování tomu zcela neodpovídá. Nové motivační směry implantovat 

postupně, neboť absolutní změny nebývají lidmi dobře přijímány. Odpor jedince 

k jakýmkoliv „novinkám“ se prohlubuje o to více, pokud je pro něj změna osobně 

nepřijatelná a představuje přílišné omezení a osobní nepohodlí. Zejména změny, které 

vyţadují obětování volného času na úkor oblíbených zálib, jsou často povaţovány za 

časovou ztrátu. Také zvýšené finanční investice hrají v motivaci významnou roli (např. 

neochota kupovat drahé ekologické výrobky). Proto se společnost k zamýšleným 

motivačním faktorům musí postavit zodpovědně, veřejnost nejdříve dostatečně informovat, 

vysvětlovat objektivní důvody a vyzdvihnout přínos pro kaţdého jedince. Tímto aktivním 

přístupem pomůţe občanům přijmout vlastní rozhodnutí o nutnosti změny svého jednání.  

Vliv společenských událostí v minulosti vyvolal v jedinci neustálý vnitřní boj s pocitem 

zbytečnosti svého chování. Ten se však musí odbourat, i kdyţ v mnoha případech se 

v danou chvíli jeho vlastní přínos opravdu nemůţe ihned určit. Není pozitivní, ani 

negativní. Ale důsledek chování celé populace lidí na Zemi ukazuje, jak důleţitý je vlastní 

odpovědný přístup jedince k přírodě a do jak bizarních rozměrů můţe narůst kumulace 

negativního chování. Je totiţ rozdíl mezi povědomí o společensky ţádoucí normě 

a skutečném chováním. V posunu myšlení směrem k  ekologickému tomu není jinak.  

Ovlivňování lidí změnou okolí je relativně snadné, avšak největší problém bude takové 

motivující prostředí udrţet. Pro-environmentální chování můţe po návratu prostředí 

k původnímu stavu opět vymizet. Citlivost k přírodě a zájem o její stav je dlouhodobá 

záleţitost a odvíjí se od většího mnoţství podnětů, které jedince trvale podněcují. Moderní 

způsob ţivota, který se vyznačuje hlavně ekonomickou prosperitou, pracovním nasazením, 

nejistotou, konzumním stylem ţivota v přelidněných velkoměstech a ztrátou soukromí, tak 
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skvěle připravuje ţivnou půdu ke konzumnímu přístupu nejen k sobě, ale hlavně 

k nejbliţšímu okolí. Tento přístup se často rozšiřuje na postoj k celé přírodě, k planetě 

Zemi jen jako k něčemu, co zajišťuje blahobyt, určuje kvalitu ţivota mnoţstvím hmotných 

statků a technických vymoţeností. Proto zvolená motivační strategie musí být cíleně 

plánovaná a její formativní faktory stále propracovány na základě výzkumných šetření.  

Lidstvo a národy se potýkají s různými problémy, které závisí zejména na národnostních, 

náboţenských, ekonomických a sociálních rozdílnostech. Přes veškerou odlišnost mají 

nepochybně pár společných problémů – problémy globální ekologické. Otázkou je, zda se 

lidé různých společenských systémů, kultur i smýšlení s leckdy zcela odlišnými 

preferencemi domluví na koordinaci jednotného vývoje společnosti. Globální klimatické 

změny a průmyslová výroba se svými negativními biologickými účinky jsou jasným 

ukazatelem, ţe lidská činnost má na vývoj ţivotního prostředí neblahý vliv. Ubývání 

ozónové vrstvy, sniţování biodiverzity (druhové rozmanitosti a variability ţijících 

organismů)[3], degradace půdy, eroze a znečišťování ţivotního prostředí můţe znamenat 

ekologickou katastrofu. Jak moc je toto nebezpečí aktuální a jestli se vůbec jedná 

o skutečnou hrozbu, to ukáţe čas.  

Zmírňování škodlivého vlivu lidského konání na okolní prostředí by se mělo stát 

celosvětovou prioritou. Prevence a eliminování zejména dalších ekologických katastrof je 

jedinou záchranou jiţ dnes tolik poškozené přírody.  
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Příloha 2: Dotazník v tištěné podobě. 

 

Váţený respondente,  

 

cílem dotazníku je zjištění Vašeho názoru na ţivotní prostředí (dále jen „ŢP“). Potřebný 

čas na jeho vyplnění je cca 10 min. Pomůţete tím vzniku diplomové práce, která se snaţí 

nalézt účinné formy motivace ke zlepšení přístupu obyvatel Ústeckého kraje k ochraně 

přírody. 

Proto jsou Vaše upřímné odpovědi velice důleţité! 

Vţdy vyberte jen jednu variantu, tuzakrouţkujte. Pokud si z uvedených moţností 

nevyberete, zvolte "jiná odpověď" a vypište názor svůj. Děkuji za Váš čas strávený 

vyplňováním dotazníku. 

Průzkum je anonymní! 

Část I. – základní údaje 

1. Pohlaví: 

 Ţena 

 Muţ 

2. Věk: 

 15-29 

 30-59 

 60 a více 

3. Počet obyvatel mého bydliště: 

 0 – 10 000 obyv. 

 10 001 – 50 000 obyv. 

 50 001 a více obyv. 

Část II. - ţivotní prostředí v Ústeckém kraji a jak ho vnímáte Vy 

4. S ŢP v mém okolí jsem: 

 Spokojen 

 Nespokojen 

 Nevím 

5. Jak hodnotíte stav ŢP v Ústeckém kraji? 

 Velmi dobrý 

 Dobrý 

 Špatný 

 Velmi špatný 

6. Chtěl byste zlepšit ŢP ve Vašem okolí? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 
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Část III. - Vaše informovanost o ţivotním prostředí 

7. Jste dostatečně informováni o ŢP v okolí Vašeho města? 

 Ano 

 Ne 

8. Povaţujete informace o ŢP za důleţité? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

9. Odebíráte tisk s ekologickou tématikou, časopisy zabývající se přírodou? 

 Ano 

 Ne 

 Občas 

10.  Získáváte aktivně informace o ŢP ve Vašem kraji? 

 Ano 

 Ne  

Část IV. - Vy a ochrana ţivotního prostředí 

11. Kdo nebo co Vás NEJVÍCE ovlivnilo či stále ovlivňuje k aktivnímu přístupu 

k ochraně ŢP?  

 Vedení rodičů, pozitivní zkušenosti z dětství (častý kontakt s přírodou).  

 Láska ke „všemu ţivému“ a vlastní přesvědčení, ţe i lidstvo je součástí přírody. 

 Učitelé, přátelé, kolegové 

 Knihy, filmy, média, Internet, regionální tisk a vysílání. 

 Činnost eko-organizací, eko-demonstrace. 

 Negativními zkušenosti se zničením ţivočišných/rostlinných druhů, přírody. 

 Jiná odpověď: _______________________________________________________ 

12. Do kterých aktivit ochrany ŢP se zapojujete?  

 Třídím odpad. 

 Kupuji výrobky šetrné k ŢP, šetřím energii (voda, elektřina, plyn). 

 Chráním přírodu (neodhazuji odpadky, péče o lesní zvěř atp.). 

 Účastním se eko-demonstrací, pomáhám v eko-organizaci.  

 Navštěvuji besedy, přednášky, píši články, informuji okolí o stavu ŢP. 

 Nezapojuji se do ţádných aktivit. 

 jiná odpověď:_______________________________________________________ 

13. Jste ochoten změnit své chování pro ochranu a zlepšení ŢP? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

14. Jste ochoten věnovat část Vašeho volného času k péči o ŢP ve Vašem okolí? 

 Ano 

 Ne 

 Chtěl bych, ale nemám na to dostatek času 
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Část V. - Váš vliv na ţivotní prostředí 

15. Myslíte si, ţe můţete ŢP kolem Vás nějak ovlivnit? 

 Ano, výrazně.   

 Ano, ale nevím jak. 

 Ne, nemohu s tím jako jedinec nic dělat. 

 Ne, protoţe ŢP ovlivňují hlavně velcí znečišťovatelé (továrny, elektrárny, průmysl) 

 O téma ŢP se nezajímám, ŢP je mi lhostejné 

16. Proč třídíte odpad v domácnosti? 

 Netřídím odpad. 

 Nevím, proč třídím. 

 Dělají to sousedé, kolegové, přátelé.    

 Naučili mě to rodiče. 

 Vedli mě k tomu ve škole (ekologická výuka). 

 Cítím, ţe je to správné. 

 Zajímám se o ochranu ŢP, chci mít hezčí prostředí kolem mě. 

 Ovlivnila mě kampaň v TV, tisku, na Internetu apod. 

 Inspirovala mě soutěţ 

 Jiná odpověď:_______________________________________________________ 

17. Jaký je Váš postoj a zkušenosti s tříděním odpadu?  

 Třídění odpadu mě nijak nezatěţuje.  

 Nemám na to dostatek času. 

 Mám špatnou dostupnost „barevných kontejnerů“. 

 Vadí mi přeplněné kontejnery a zápach odpadu. 

 Vadí mi samotné třídění (manipulace s odpadem, nároky na prostor v domácnosti) 

 Nevidím v tom ţádný smysl, nezajímám se o ŢP. 

 Jiná odpověď:_______________________________________________________ 

 

Část VI. - Vaše motivace ke zlepšení ţivotního prostředí 

Vyberte vţdy jedno tvrzení, které povaţujete za nejsilnější motivaci k ochraně ŢP 

A. Já 

  Ochranu ŢP Vám rodina vštípila jako „správné chování“, šla svým příkladem. 

 Trávili jste s rodinou v přírodě hodně volného času (výlety, zahrádkaření apod.) 

 Vzpomínky na hezké prostředí v dětství. 

 Vlastní touha zanechat svým dětem zdravé ŢP. 

 Tato skupina mě nijak nemotivuje. 

 Jiná odpověď: ______________________________________________________ 

B.Vliv přátel a kolegů 

 „Zdravý ţivotní styl“ přátel nebo kolegů v práci. 

 Přátelé, kolegové Vás motivují svým jednáním (např. třídí odpad) 

  Přátelé, kolegové zabývající se ekologií, Vaše členství v eko-organizaci.  

 Tato skupina mě nijak nemotivuje 

  Jiná odpověď:______________________________________________________ 
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C. Vzdělávání  

 Dostatečné informace zveřejněné v masmediích, internetu, pořady s eko-tématikou.  

 Regionální televizní, rozhlasové vysílání, regio-tisk, informace o eko-projektech. 

 Návštěvy výstav, debat a přednášek na téma „příroda“. 

 V dětství jsem navštěvoval přírodovědný krouţek (skaut, pionýr, ochránci přírody). 

 Moţnost zapojit se do dobrovolnické eko-organizace.  

 Nadšení pedagogové, inspirativní učitelé, kvalitní vyučovací hodiny, exkurze. 

 Ekologický přístup v jiných zemích (Norsko, Švýcarsko). 

 Tato skupina mě nijak nemotivuje. 

 Jiná odpověď:_______________________________________________________ 

 

D. Poskytované výhody 

 Sníţení ceny za odvoz odpadů. 

 Vyhlášená soutěţ s moţností získat hodnotné dárky. 

 Finanční úlevy (daňové úlevy, dotace na alternativní zdroje atp.). 

 Veřejné uznání a ocenění. 

 Moţnost ovlivnit a osobně se realizovat v eko-projektu  

 Ţádné výhody mě nemotivují 

 Jiná odpověď: _______________________________________________________ 

 

E. Negativní zkušenosti  

 TV zprávy oeko-katastrofách (havárie naftových tankerů, únik škodlivin, RA 

znečištění). 

 Strach z přírodníchkatastrof v důsledku celkového znečištění ŢP. 

 Zničení oblíbeného místa (vykácení lesa, znečištění ŢP v blízkosti bydliště, černé 

skládky).   

 Strach z ohroţení zdraví průmyslovými úniky (do ovzduší, vody, půdy, RA-odpad). 

 Nízké pokuty za ekologické prohřešky, bezohledné chování znečišťovatele. 

 Uvědomování si důleţitosti zdravého ŢP k přeţití lidstva. 

 Chybějící celosvětová koncepce na ochranu ŢP. 

 Lhostejnost druhých k ŢP. 

 Tato skupina mě nijak nemotivuje. 

 Jiná odpověď: _______________________________________________________ 
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Příloha 3: Dotazník v on-line podobě - str. 3. 
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Příloha 4: Testování statistické hypotézy č. 1. 

Hypotéza č. 1 

80 % obyvatel Ústeckého kraje je nespokojeno s životním prostředím svého okolí. 

A) Odhad relativní četnosti základního souboru 

Odhad četnosti určité varianty (odpovědi) v základním souboru je dán pomocí intervalu, 

který s danou pravděpodobností bude obsahovat skutečnou hodnotu odhadované relativní 

četnosti. 

Krok 1–ke stanovení výběrové relativní četnosti se aplikuje vzorec 1. 

(1) 

kdenije počet jednotek s hledanou odpovědín je rozsah výběru. 

Ve 130-ti případech z 224 byla v dotaznících na otázku, zda jsou obyvatelé Ústeckého 

kraje spokojeni s ţivotním prostředím ve svém okolí, nalezena odpověď NE.  

Dosazením do vzorce 1 se získá výpočet: 

 

Krok 2 – pro konstrukci intervalového odhadu jsou hodnoty uvedeny v tab. 9. 

Tabulka 9: Vybrané kvantily normovaného normálního rozdělení. 

1 - α u1 - α u1 - α/2 

0,90 1,282 1,645 

0,95 1,645 1,960 

0,99 2,326 2,576 

[1] 

Pro interval spolehlivosti u odhadu relativní četnosti základního souboru musí být splněna 

podmínka vzorce 2. 

   (2) 

kden je rozsah výběru (224 dotazníků) a π je 80%, tj. 0,80. 
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Dosazením do vzorce 2se získá výsledek: 

 

Podmínka je splněna (podmínka je splněna i u všech následujících hypotéz), a proto platí 

vzorec 3. 

(3) 

Konstrukce95% dvoustranného intervalu spolehlivostise vypočítá dosazením do vzorce 3. 

 

 

 52 % <π<  65 % 

Krok 3 – závěr. 

S 95% spolehlivostí můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel nespokojených se 

svým ţivotním prostředím se pohybuje v intervalu od 52 % do 65 %. 

B) Test hypotézy o relativní četnosti 

Testuje se předpoklad, který byl vysloven o relativní četnosti určité varianty v základním 

souboru. Tento předpoklad, který se rovná určitému číslu, se nazývá nulová hypotézou 

a značí se H0. Četnost určité varianty znaku se rovná určitému číslu, a proto platí vztah 4. 

H0: π = π0(4) 

„Proti nulové hypotéze stavíme jinou hypotézu, tzv. hypotézu alternativní H1, 

kteránějakým způsobem popírá konstatování formulované nulovou hypotézou.“ [1] 

Alternativní hypotézy se vymezují ve formách uvedených v tab. 10. 

Tabulka 10: Formy alternativních hypotéz. 

H1: π ≠ π0 dvoustranná hypotéza 

H1: π>π0 jednostranná pravostranná hypotéza 

H1: π<π0 jednostranná levostranná hypotéza 

         [1] 
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Krok 1 - formulace hypotéz. 

Nulová hypotéza: 80 % obyvatel ULK je nespokojeno s ţivotním prostředím svého okolí. 

Alternativní hypotéza:80 % obyvatel ULK není nespokojeno s ŢP svého okolí. 

Na základě vztahu 4 se zapíše: 

H0: π = 80% 

H1: π≠ 80% 

Krok 2 - výběr vhodné testové statistiky. 

Test hypotézy o relativní četnosti byl zvolen proto, ţe dotazníky zjišťují četnost určité 

varianty (odpovědi). Tato testová statistika můţe být pouţita při náhodném výběru 

dostatečného rozsahu, tedy při splnění podmínky vzorce 5: 

    (5) 

Dosazením do vzorce 5 získáme výpočet: 

 

35,84 >9 

Podmínka je splněná (podmínka je splněna i u všech následujících hypotéz), a proto můţe 

být pouţita zvolená testovací statistika uvedená ve vzorci 6. 

   (6) 

Krok 3 - výpočet hodnoty testovací statistiky dosazením do vzorce 6. 

 

Krok 4 - vymezení kritických oborů. 

Kritický obor je interval, v němţ by se hodnota testovací statistiky při platnosti H0, 

nacházet neměla. Při volbě obvyklé hladiny významnosti α = 0,05 dostaneme pro 

jednotlivé alternativní hypotézy vymezení kritických oborů uvedených v tab. 11. 
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Tabulka 11: Vymezení kritických bodů (pro α = 0,05) 

Alternativní hypotéza Kritický obor W 

H1: π < π0 U ≤ -1,645 

H1: π > π0 U ≥ 1,645 

H1: π ≠ π0 U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96 

[1] 

Krok 5 – závěr. 

Hodnota testovací statistiky U = - 8,2247 se nachází v kritickém oboru  (dle tab. 11)          

U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá alternativní 

hypotézu: 80 % obyvatel Ústeckého kraje není nespokojeno s ţivotním prostředím svého 

okolí. 

Původní předpoklad, ţe se svým ţivotním prostředím bude nespokojeno 80 % obyvatel 

Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr potvrzuje i samotné vyhodnocení dotazníků, kde 

nespokojenost se svým ţivotním prostředím uvedlo jen 58 % dotazovaných. 
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Příloha 5: Testování statistické hypotézy č. 2. 

Hypotéza č. 2 

60 % obyvatel Ústeckého kraje považuje informace o životním prostředí za důležité. 

A. Odhad relativní četnosti základního souboru 

Krok 1 - stanovení výběrové relativní četnosti. 

Ve 199-ti případech z 224 byla v dotaznících na otázku, zda povaţují obyvatelé Ústeckého 

kraje informace o ţivotním prostředí za důleţité, nalezena odpověď ANO. 

Dosazením do vzorce 1 se získá výpočet: 

 

Krok 2–podmínka vzorce 2 je splněná, a proto se konstrukce 95% dvoustranného intervalu 

spolehlivosti vypočítá dosazením do vzorce 3. 

 

 

85 % <π<  93 % 

Krok 3 – závěr. 

S 95 % pravděpodobností se můţe konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

povaţují informovanost o ţivotním prostředí za důleţitou, se pohybuje v intervalu od 85 % 

do 93 %. 

B. Test hypotézy o relativní četnosti 

Krok 1 - formulace hypotéz. 

Nulová hypotéza:60 % obyvatel ULK povaţuje informace o ŢP za důleţité. 

Alternativní hypotéza:60 % obyvatel ULK nepovaţuje informace o ŢP za důleţité. 

Na základě vztahu 4 se zapíše: 

H0: π = 60% 

H1: π≠ 60 %  
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Krok 2 - výběr vhodné testovací statistiky. 

Podmínka vzorce 5 je splněná, a proto můţe být pouţita zvolená testovací statistika 

uvedená ve vzorci 6. 

Krok 3 - dosazením do vzorce 6 se vypočte hodnota testovací statistiky. 

 

Krok 4 - vymezení kritických oborů. 

Podle tab. 11 platí při volbě obvyklé hladiny významnosti α = 0,05 pro alternativní 

hypotézu H1: π ≠ π0, kritický obor U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. 

Krok 5 - závěr 

Hodnota testovací statistiky U = 8,8196 se nachází v kritickém oboru (dle tab. 11)                

U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá alternativní 

hypotézu: 60 % obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje informace o ţivotním prostředí za 

důleţité. 

Původní předpoklad, ţe informace o ţivotním prostředí bude povaţovat za důleţité 60 % 

obyvatel Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr potvrzuje i samotné vyhodnocení 

dotazníků, kde informace o ţivotním prostředí povaţuje za důleţité 89 % dotazovaných. 
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Příloha 6: Testování statistické hypotézy č. 3. 

Hypotéza č. 3 

70% obyvatel Ústeckého kraje považuje své nejbližší okolí za nejsilnější vliv na změnu 

chování vedoucí ke zlepšení životního prostředí. 

A. Odhad relativní četnosti základního souboru 

Krok 1 - stanovení výběrové relativní četnosti. 

157 dotazovaných z celkového počtu 224  respondentů odpovědělo, ţe jejich chování k 

ţivotnímu prostředí nejvíce ovlivňuje jejich nejbliţší okolí.  

Dosazením do vzorce 1 se získá výpočet: 

 

Krok 2–podmínka vzorce 2 je splněná, a proto se konstrukce 95% dvoustranného intervalu 

spolehlivosti vypočítá dosazením do vzorce 3. 

 

 

64 % <π< 76% 

Krok 3 – závěr. 

S 95% pravděpodobností můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

odpověděli, ţe největší vliv na jejich chování k ţivotnímu prostředí má jejich nejbliţší 

okolí, se pohybuje v intervalu od 64 % do 76 %. 

B. Test hypotézy o relativní četnosti 

Krok 1 - formulace hypotéz. 

Nulová hypotéza:70% obyvatel Ústeckého kraje povaţuje své blízké okolí za nejsilnější 

vliv na změnu chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí. 

Alternativní hypotéza:70% obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje své blízké okolí za 

nejsilnější vliv na změnu chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí. 
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Na základě vztahu 4 se zapíše: 

H0: π = 70% 

H1: π ≠ 70%  

Krok 2 - výběr vhodné testovací statistiky. 

Podmínka vzorce 5 je splněná, a proto můţe být pouţita zvolená testovací statistika 

uvedená ve vzorci 6. 

Krok 3–dosazením do vzorce 6 se vypočte hodnota testovací statistiky. 

 

Krok 4 - vymezení kritických oborů. 

Podle tab. 11 platí při volbě obvyklé hladiny významnosti α = 0,05 platí pro alternativní 

hypotézu H1: π ≠ π0, kritický obor U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. 

Krok 5 – závěr. 

Hodnota testovací statistiky U = 0,0294 se nenachází v kritickém oboru (dle tab. 11)            

U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96 [0,0294  (-1,96; 1,96)]. Výsledek testu nezamítá nulovou 

hypotézu. 

Původní předpoklad, ţe 70 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje své nejbliţší okolí za 

nejsilnější vliv na jejich chování vedoucí ke zlepšení ţivotního prostředí, byl správný. 

Tento závěr potvrzuje i samotné vyhodnocení dotazníků, kde 70% dotazovaných povaţuje 

své nejbliţší okolí za nejvíce ovlivňující jejich chování. 
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Příloha 7: Testování statistické hypotézy č. 4. 

Hypotéza č. 4 

60 % obyvatel Ústeckého kraje považuje veřejné uznání a společenské ocenění za 

rozhodující faktor pro ochranu životního prostředí. 

A. Odhad relativní četnosti základního souboru 

Krok 1 - stanovení výběrové relativní četnosti. 

103 dotazovaných z celkového počtu 224 respondentů odpovědělo, ţe je pro ně veřejné 

uznání a společenské ocenění rozhodujícím faktorem pro ochranu ţivotního prostředí. 

Dosazením do vzorce 1 se získá výpočet: 

 

Krok 2–podmínka vzorce 2 je splněná, a proto se konstrukce 95% dvoustranného intervalu 

spolehlivosti vypočítá dosazením do vzorce 3. 

 

 

40 % <π< 53 % 

Krok 3 – závěr. 

S 95 % pravděpodobností můţeme konstatovat, ţe procentuální počet obyvatel, kteří 

odpověděli, ţe rozhodujícím faktorem k ochraně ţivotního prostředí je pro ně veřejné 

uznání a ocenění, se pohybuje v intervalu od 40 % do 53 %. 

B. Test hypotézy o relativní četnosti 

Krok 1 - formulace hypotéz. 

Nulová hypotéza:60 % obyvatel Ústeckého kraje povaţuje veřejné uznání a společenské 

ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí. 

Alternativní hypotéza:60 % obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje veřejné uznání 

a společenské ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí. 

 



Lada Křápová: Motivační faktory obyvatel v Ústeckém kraji v oblasti ţivotního prostředí 

 

 

2011                                                                                                                                    62 

 

Na základě vztahu 4 se zapíše: 

H0: π = 60 % 

H1: π ≠ 60 %  

Krok 2–výběr vhodné testovací statistiky. 

Podmínka vzorce 5 je splněná, a proto můţe být pouţita zvolená testovací statistika 

uvedená ve vzorci 6. 

Krok 3 - výpočet hodnoty testovací statistiky. 

 

Krok 4 - vymezení kritických oborů 

Podle tab. 11 platí při volbě obvyklé hladiny významnosti α = 0,05 platí pro alternativní 

hypotézu H1: π ≠ π0, kritický obor U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. 

Krok 5 – závěr. 

Hodnota testové statistiky U = - 4,2875 se nachází v kritickém oboru (dle tab. 11)             

U ≤ - 1,96 a U ≥ 1,96. Výsledek testu zamítá nulovou hypotézu a přijímá alternativní 

hypotézu: 60 % obyvatel Ústeckého kraje nepovaţuje veřejné uznání a společenské 

ocenění za rozhodující faktor pro ochranu ţivotního prostředí. 

Původní předpoklad, ţe veřejné uznání a ocenění je rozhodujícím faktorem pro ochranu 

ţivotního prostředí pro 60 % obyvatel Ústeckého kraje, byl chybný. Tento závěr potvrzuje 

i samotné vyhodnocení dotazníků, ve kterých uvedlo jen 46 % dotazovaných, ţe je pro ně 

rozhodujícím faktorem pro ochranu ţivotního prostředí veřejné uznání a ocenění. 

 

 



Lada Křápová: Motivační faktory obyvatel v Ústeckém kraji v oblasti ţivotního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


