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• Předložená práce je zaměřená na téma „Škola a životní 

prostředí“. Cílem bakalářské práce je zjistit postoje, 

znalosti a povědomí žáků k životnímu prostředí.

• Charakter bakalářské práce je teoreticko-empirický.

• Teoretická část pojednává o historií vědního oboru, 

problematikou životního prostředí v oblasti třídění odpadu 

a jeho užitku.

• Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, ve kterém 

jsou zkoumány postoje žáků k životnímu prostředí na 

dané střední škole.

• Ze získaných dat byly vyvozeny závěry a doporučení k 

šetrnému vztahu žáků k životnímu prostředí.

Abstrakt

English Summary

Výsledky

Stanoveny byly tři hypotézy:

1. Většina studentů třídí odpad.

2. Studentky třídí odpad častěji než studenti.

3. Většina studentů ví, že je nutné třídit čisté plasty

Tyto hypotézy byly po důkladném zkoumání potvrzeny.

Dle vyhodnocení empirického šetření většina respondentů, 

která byla zkoumána, třídí odpad, ale na druhé straně mnoho 

respondentů tuto činnost zcela zbytečně odmítají.

Na základě empirického šetření pomocí výzkumu byly 

navrženy postupy::

1. Povinné školení o třídění odpadů

2. Zakomponování praktické výuky

3. Zavedení povinné zálohy plastů na školách

4. Větší časové osnovy

5. Zvýšení počtu kontejnerů na třídění odpadu

Závěr

• Cílem bakalářské práce je, zjistit postoje, znalosti a 

povědomí žáků k životnímu prostředí.

• Celá studie pojednává o životním prostředí a zahrnuje 

empirický výzkum respondentů.

• Metodika je formou dotazníků.

• Výsledkem práce jsou doporučení týkající se návrhů a 

opatření k šetrnému vztahu studentů k životnímu 

prostředí.
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This bachelor thesis is focused on the theme "School and 

the environment". The goal of this thesis is to determine the 

students’ attitude, knowledge and cognizance of a clean 

environment.

The character of this thesis is theoretical-empirical. In 

the theoretical part, we explore the history of the science, 

environmental issues concerning waste sorting and also it is 

advantages.

The practical part contains a questionnaire survey, which 

outlines a High School student’s attitude about the 

environment.

The data obtained was used to draw conclusions on the 

environmental friendliness of the students, and allowed for 

recommendations of improvement.
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