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Shrnutí
 

Tato studie přináší výsledky z nereprezentativního šetření postojů 676 jedinců ke 

klimatické změně, kterou jsme provedli v lednu 2020. Výzkum je pilotním testem 

baterie vyvinuté výzkumným týmem Yale Program for Climate Change Communication, 

která je v současnosti jednou z nejrobustnějších metod pro zjišťování postojů 

k měnícímu se klimatu. Výsledky pilotní studie naznačují, že metoda přináší hodnotu 

pro využití v českém prostředí. Konkrétně, na základě odpovědí na 15 položek dokáže 

tato metoda u českých respondentů předpovědět (1) frekvenci jejich pro-

environmentálního chování, (2) míru pociťované osobní zodpovědnosti za globální 

změnu klimatu, (3) ochotu dělat více pro-environmentálních aktivit a do určité míry 

také (4) levo-pravou politickou orientaci. Zároveň je třeba upozornit, že se jedná o 

prvotní výsledky, ke kterým by mělo být přistupováno s obezřetností, než bude 

realizována plnohodnotná validační studie. 

Jaké závěry lze na základě této pilotní 

studie vyvozovat?  

 Česká společnost je rozdělena na několik 

skupin dle postojů ke globálnímu oteplování 

(vysoká konfidence) 

 Tyto skupiny se liší v postojích ke změně 

klimatu, míře angažovanosti v pro-

environmentálních aktivitách a v politických 

preferencích (vysoká konfidence) 

 I lidé, kteří se tolik nezajímají o klimatickou 
změnu, mají obecně zájem začít dělat 
udržitelné aktivity, avšak ne nutně pro 

důvody související s klimatickou změnou 

(nízká konfidence) 

 Lidé, kteří projevují vysoký zájem o 
zmírňování klimatické změny nejen 

podporují výrazná klimatická opatření, ale 
taktéž se chtějí více angažovat v aktivitách, 
které významně snižují produkci 

skleníkových plynů na individuální provni, 
jako je např. snižování konzumace masa 
(nízká konfidence) 

 Jaké závěry nelze na základě této 

pilotní studie vyvozovat? 
 

 Jaký je podíl jednotlivých segmentů v České 

Republice 
 Jak se jednotlivé segmenty liší mezi sebou 

v sociodemografických charakteristikách 

(např. ve kterém segmentu je více žen než 

mužů či zdali je v nějakém segmentu větší 

podíl mladých lidí) 

 Zdali je přesně šest segmentů optimální 
model pro českou populaci 

 
 

 

 
 

 
 

Testovaná metoda dokázala u českých 

respondentů předpovědět: 
→ frekvenci pro-enviromentálního chování 

→ míru pociťované osobní zodpovědnosti za 

změnu klimatu 

→ ochotu dělat více pro-enviromentálních 

aktivit 

→ levo-pravou politickou orientaci 

 

 

 

 
 

Závěry z pilotní studie mohou 

být i přes vyjmenované limitace užitečným 
zdrojem informací pro organizace a výzkumné týmy 

zabývající se vnímáním klimatické změny v České Republice. 

Naším dalším připravovaným krokem je validační studie na 
reprezentativním vzorku české populace. 
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Východiska 

 

Lidé se liší v názorech na globální změnu klimatu. Ačkoliv je 97 % 

odborníků přesvědčeno o zásadním vlivu člověka na klimatickou 
změnu,1 řada lidí stále změnu klimatu zarytě odmítá. Na opačném 

pólu v této otázce naopak stojí lidé, kteří volají po razantní 
celospolečenské odpovědi nebo organizují okupační stávky. Pokud 

chtějí veřejné instituce a neziskové organizace efektivně komunikovat se 

všemi skupinami z celospolečenského názorového spektra, je nezbytné 
identifikovat názorově podobné segmenty populace.2 

 
 

Pravděpodobně nejvíce propracovaný přístup 
k segmentaci společnosti na základě postojů 

ke změnám klimatu nabízí výzkumná skupina 

Yale Program for Climate Change 
Communication. Na základě reprezentativního 

šetření americké populace identifikovali šest 

skupin lidí, které označují jako Six Americas – 

Alarmed, Concerned, Cautious, Disengaged, 
Doubtful a Dismissive.3 Tento dotazník jsme 

přeložili do českého kontextu a provedli 
pilotní studii na české populaci. 

Šest segmentů identifikovaných v USA je 

seřazeno dle postojů ke klimatické změně. 
Konstrukce segmentů byla provedena na 

základě výsledků respondentů na čtyřech 

dotazníkových škálách – přesvědčení ohledně 
globální změny klimatu, zapojení se do řešení 

globální změny klimatu, energeticky úsporné 

chování a preference pro společenskou reakci 
na globální klimatickou změnu.4 

Na základě opakovaných reprezentativních 

šetření jsou autoři Six Americas schopni 
sledovat vývoj zastoupení členů jednotlivých 

segmentů v americké společnosti. Mezi lety 

2014 a 2019 tak zjistili, že v segmentu Alarmed 
došlo k nárůstu o 21 procentních bodů a 

momentálně tak jde o největší segment, 

zatímco podíl americké populace ve všech 
ostatních segmentech dlouhodobě klesá.5 

Obdobné studie byly provedeny i v Austrálii, 

Kanadě, Indii, Německu a Singapuru, kde byly 

identifikovány různé počty segmentů. 6 7 8 9 10 

Data z České republiky naznačují, že by zde 

rovněž mohlo existovat několik názorově 
homogenních skupin obyvatel. Například 

podle reprezentativního šetření CVVM je o 

změně klimatu přesvědčeno 86 % české 
populace. Pouze 37 % se ovšem domnívá, že je 

způsobena převážně lidskou činností a 57 % 

necítí osobní zodpovědnost. 11 
V mezinárodním kontextu pak vyčnívá 

zejména zjištění European Social Survey 2016, 

podle jehož výsledků se Češi cítili nejméně 

osobně zodpovědní za globální změnu klimatu 
ze všech zkoumaných evropských zemí.12 

Z výše uvedeného tak vyplývá potřeba 

podrobné identifikace názorových skupin 
v české populaci. 
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Charakteristiky šesti názorových segmentů 

 
Společně s dotazníkem jsme do češtiny přeložili i názvy a charakteristiky jednotlivých 
segmentů. Snažili jsme se v překladu co nejvíce přiblížit významu, který použili původní 

autoři.13  14 
 

 
Alarmed / Vyděšení (V)  jsou přesvědčení, že se 
globální oteplování děje a je způsobeno lidskou 

činností. Jsou nejvíce angažovaní, kvůli 
globálnímu oteplování už nyní činí změny ve 

svém životě a podporují výrazná politická 
opatření.  

Concerned / Znepokojení (Z)  jsou rovněž 
přesvědčení, že se globální oteplování děje. 

Podporují výrazná politická opatření, na rozdíl 

od Vyděšených se ale tolik neangažují a dělají 
méně změn ve vlastním životě. 

Cautious / Obezřetní (Ob) také věří, že globální 

oteplování představuje problém. Jsou si tím ale 
méně jisti než Vyděšení a Znepokojení. Nemyslí 

si, že jsou globálním oteplováním osobně přímo 
ohroženi a necítí potřebu řešit ho 

prostřednictvím žádné osobní ani politické 
iniciativy. 

 

 
 

Disengaged / Neangažovaní (N) o globálním 
oteplování moc nepřemýšlejí. Ohledně tohoto 

tématu mají málo informací, často pocházejí z 
nízkopříjmových a nejméně vzdělaných 

společenských skupin.  

Doubtful / Pochybující (P) si nejsou jistí, zda se 
globální oteplování vůbec děje. Pokud si myslí, 
že se děje, tak jsou většinou přesvědčeni, že není 

způsobeno lidskými činnostmi. V takovém 

případě se navíc domnívají, že se nejedná o 
aktuální problém a společnost se jím nemusí v 

současnosti zabývat. 

Dismissive / Odmítaví (Od) jsou opakem 
Vyděšených. Globální oteplování aktivně řeší a 

angažují se ve veřejné debatě. Jsou však 

přesvědčeni, že se globální oteplování neděje, 
nepředstavuje žádné nebezpečí pro lidstvo ani 
pro planetu a není vůbec potřeba se jím zabývat. 

 

Metodologie

V lednu a únoru 2020 jsme realizovali pilotní 

studii, jejímž cílem bylo prozkoumat existenci 
těchto šesti názorových segmentů v české 

populaci. Pro tento účel jsme metodou 
zpětného překladu přeložili 15 položkovou 

verzi dotazníku Six Americas, kterou volně 

poskytli autoři původní americké studie. 
Českou verzi dotazníku jsme nazvali Šest 

Čechů. Pro zařazení respondentů do 
jednotlivých segmentů jsme využili lineární 

diskriminační funkce poskytnuté v tomtéž 
manuálu.15

 Respondenti tak byli porovnáváni s americkou 
populací. Pro snadnější srozumitelnost pro 

respondenty jsme stejně jako autoři studie 

hovořili o globálním oteplování (GO), namísto 
přesnějšího termínu globální změna klimatu. 

Jako příklad uvádíme otázku „Myslíte si, že 

dochází ke globálnímu oteplování?“, která mezi 

jednotlivými segmenty nejlépe rozlišuje. 
Studie byla příležitostnému vzorku 
respondentů distribuována prostřednictvím 
webových stránek Green Dock. 
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Dotazník byl administrován prostřednictvím 

platformy Qualtrics a respondenti byli 
rekrutováni zejména prostřednictvím sociálních 
sítí. Odkaz na studii byl cíleně sdílen do 

facebookových skupin, ve kterých byla 

očekávána názorová pluralita (např. příznivců 
různých politických stran, obecních skupin nebo 
profesních skupin). Kromě dotazníku Šest Čechů 

byly respondentům položeny i 
sociodemografické otázky na věk, pohlaví a 

nejvyšší dosažené vzdělání, jedna položka 
zjišťující politickou orientaci na levo-pravé škále 
dle CVVM,16 6 položkový dotazník pro- 

environmentálního chování,17 jedna položka 

zjišťující pocit zodpovědnosti za globální změnu 

klimatu převzatá z ESS, 201618 a několik otázek 
inspirovaných modelem COM-B zaměřených na 
motivátory a bariéry k pro-environmentálnímu 
chování.19 Do systému Qualtrics byl navíc za 

účelem podpoření motivace respondentů 

k vyplnění implementován algoritmus pro 

zařazení respondenta do konkrétního ze šesti 
segmentů ihned po dokončení sběru dat spolu 
se zpětnou vazbou. 

Výsledky 

 

Kompletní dotazník vyplnilo 855 respondentů. 

Abychom maximalizovali kvalitu analyzovaných 
dat, odebrali jsme odpovědi respondentů, kteří 
uvedli nepravděpodobně nízký nebo vysoký věk, 
vyplnili dotazník příliš rychle nebo příliš pomalu 

anebo skórovali extrémně vysoko.20 Na základě 

tohoto očištění jsme pracovali s daty 676 

respondentů. Tabulka 1 zobrazuje průměrné 
výsledky respondentů ve všech 15 
položkách dotazníku Šest Čechů. V závorce u 
každé položky je uveden počet stupňů škály 

v rámci kterých respondenti odpovídali. 

Tabulka 1: Průměrné odpovědi respondentů napříč segmenty. 

Položka V Z Ob N P Od 

Dochází ke GO? (1-9) 8,39 7,87 6,98 6 5,82 5 

Je GO způsobeno lidskou činnosti? (1-4) 3,92 3,78 3,39 3,25 3,07 3 

Jak moc se obáváte GO? (1-4) 3,5 3 2,24 1,75 1,54 1,36 

Jak moc uškodí GO vám osobně? (0-4) 3,47 2,71 2,12 1 1,5 1,27 

Kdy začne GO škodit lidem v ČR? (1-6) 5,81 5,36 4,45 3 2,14 1,45 

Uškodí GO budoucím generacím? (0-4) 3,99 3,87 3,18 0 1,71 1 

Jak moc jste přemýšlel/a o GO? (1-4) 3,33 2,71 2,36 2 2,46 2,27 

Jak důležité je pro osobně vás GO? (1-5) 3,98 3,11 2,38 2 1,86 1,45 

Jak snadno změníte názor na GO? (1-4) 3,42 2,93 2,5 2,75 2,93 3 

Kolik přátel sdílí váš názor na GO? (1-5) 3,65 3,41 3,01 3,5 3,29 3,45 

Mohou lidé zmírnit GO? (1-5) 3,69 3,63 3,33 2,75 2,18 2,27 

Mohou samotní občané dělat více? (1-5) 4,69 4,18 3,59 3,25 2,64 2,18 

Trestáte nějaké společnosti? (0-5) 3,55 1,08 0,9 1,5 1,14 0,91 

Mělo by GO být vládní prioritou? (1-4) 3,72 3,06 2,27 1,75 1,36 1,36 

Měla by ČR redukovat emise? (0-4) 3,94 3,74 2,87 2 1,68 1,73 
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Sociodemografické charakteristiky 

Mezi respondenty bylo 267 mužů 

(39,5 %) a 402 žen (59,5 %), zatímco 
7 respondentů (1 %) své pohlaví 
neuvedlo. Ve vzorku převažovali 
mladší respondenti: 499 (73,9 %) 

bylo ve věku 18-34 let, 148 (21,9 %) 
ve věku 35-54 let a 29 (4,3 %) ve věku 
55-74 let. Rovněž převažovali lidé 
s vyšším vzděláním. Mezi 

respondenty bylo pouze 17 (2,5 %) 

bez maturitního vzdělání, 234 (34,6 

%) dosáhlo na středoškolské 
vzdělání s maturitou a 425 (62,9 %) 
dokončilo nejméně bakalářské 

vysokoškolské vzdělání. 
Z hlediska politické orientace se 

respondenti blížili k obvyklému 

rozdělení v ČR21 s mírnou převahou 
levicově smýšlejících (Graf 1).

Proporce respondentů v segmentech 
 

Převážná většina respondentů byla 

zařazena do tři horních segmentů 

(Graf 2). Mezi Vyděšené patřilo 202 

(29,9 %), Znepokojených bylo 325 
(48,1 %) a mezi Obezřetné patřilo 106 

(15,7 %) respondentů. Naopak ve třech 

spodních segmentech se nacházela 
pouze malá část respondentů. Mezi 

Neangažované byli zařazeni 4 
respondenti (0,6 %), k Pochybujícím 

patřilo 28 (4,1 %) respondentů a 

k Odmítavým 11 (1,6 %) respondentů. 
Námi zjištěné proporce segmentů 

ovšem neodrážejí skutečné zastoupení 
v populaci. Naše výsledky jsou 

s největší pravděpodobností zkresleny 
samovýběrem respondentů, kteří se o 
environmentální problematiku více 
zajímají.
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Kriteriální validita segmentů 

 
Kriteriální validitu segmentů jsme se 
rozhodli ověřit pomocí čtyř externích 

proměnných. Díky tomu můžeme uvažovat 

o využitelnosti dotazníku v českém 

prostředí.  Zjistili jsme, že respondenti ve 
vyšších segmentech uváděli (1) vyšší 

frekvenci pro-environmentálního chování, 

(2) vyšší míru osobní zodpovědnosti za 
globální změnu klimatu, (3) vyšší ochotu 

dělat více pro-environmentálních aktivit a 

(4) subjektivně vnímanou politickou 
orientaci směrem doleva. Souhrn všech 

čtyř proměnných obsahuje Tabulka 2. 
Hlavním limitem naší studie je velmi nízké 

zastoupení respondentů ze spodních tří 

segmentů, což znemožňuje provádění 

statistických testů. Z tohoto důvodu jsme 
segmenty seskupili do dvou skupin – 

Vyděšení, Znepokojení a Obezřetní tvoří 

horní segmenty, zatímco Neangažovaní, 
Pochybující a Odmítaví tvoří spodní tři 

segmenty. Validitu českých segmentů 

odvozujeme zejména z rozdílu mezi 
vrchními třemi segmenty. 

 

 

Tabulka 2: Průměrné hodnoty kriteriálních proměnných napříč segmenty.  

Kritérium V Z Ob N P Od 

Pro-environmentální chování 

(celkové skóre na škále 0-30) 
20,70 17,71 16,07 15,50 15,37 14,90 

Vnímaná míra osobní 

zodpovědnosti 

(celkové skóre na škále -3-3) 

1,41 0,53 -0,49 -1,75 -1,96 -2,82 

Ochota dělat více pro-

enviromentálních aktivit 

(% respondentů) 

99 % 97 % 89 % 100 % 61 % 64 % 

Politická levo-pravá orientace 

(celkové skóre na škále 1-11) 
5,64 6,36 7,16 8,00 7,76 8,72 
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Frekvenci pro-environmentálního chování jsme zjišťovali pomocí šesti položkového dotazníku 

Recurring pro-environmental behaviour scale (PEB).22 Reliabilita dotazníku v našem vzorku byla ωtotal = 
0,77. Respondenti uváděli na pětistupňové škále, jak často dělají jednotlivá pro-environmentální 
chování (1 = nikdy, 5 = pořád).Konkrétně šlo o šetření vodou, diskuse o změně klimatu, zapojení do 

politické akce, vzdělávání se o životním prostředí, nakupování od šetrných značek a používání 

recyklovatelných nákupních tašek. Distribuci celkových skórů jednotlivých segmentů na škále PEB 
zobrazuje Graf 3. Rozdíly mezi průměrnými skóry vrchních tří segmentů jsou statisticky signifikantní (p 
< 0,01). Všechny statistické testy v této pilotní studii byly provedený pomocí Tukeyho testu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Míru vnímané osobní zodpovědnosti za globální změnu klimatu jsme zjišťovali pomocí otázky „Do 

jaké míry se cítíte osobně zodpovědný/á za snahu o zmírnění globálního oteplování?“23 Respondenti 
uváděli na sedmistupňové škále míru osobní odpovědnosti (-3 = vůbec ne, 3 = opravdu hodně). 

Distribuci skórů osobní odpovědnosti mezi segmenty zobrazuje Graf 4. Rozdíly mezi průměrnými 

skóry vrchních tří segmentů jsou statisticky signifikantní (p < 0,01).  
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Ochota dělat více pro-environmentálních aktivit byla zjišťována pomocí dotazníku složeného z položek 

inspirovaných modelem změny chování COM-B.24 Respondenti vybírali z nabídky čtrnácti pro-
environmentálních aktivit (např. omezení spotřeby vody, snížení konzumace masa nebo omezení 
cestování letadlem) a byli požádáni, aby vybrali jednu z nich, kterou by chtěli začít dělat více (otázka byla 

polootevřená a respondenti měli možnost uvést i některé jiné chování). Rovněž měli možnost zvolit, že 

nechtějí začít více dělat nic. Graf 5 zobrazuje podíl respondentů, kteří uvedli, že chtějí začít více dělat 
některou z aktivit. Je patrné, že i řada respondentů ze spodních tří segmentů chce začít dělat nějaké 
chování. To naznačuje, že i lidé, kteří se tolik nezajímají o klimatickou změnu, mají obecně zájem začít 

dělat udržitelné aktivity, avšak ne nutně pro důvody související s klimatickou změnou. Připomínáme 
ovšem, že v našem vzorku bylo málo respondentů ze spodních segmentů, a proto není možné činit tyto 

závěry s vysokou mírou konfidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále uvádíme přehled pěti nejčastějších chování, která chtějí začít dělat lidé z horních tří segmentů. 

V Tabulce 3 uvádíme podíl respondentů z daného segmentu, který dané chování označil jako to, které 
by chtěl v budoucnu nejvíce začít dělat (nebo dělat více). Pro doplnění uvádíme, že z níže uvedených 

aktivit má největší pozitivní indivuální dopad na životní prostředí snižování konzumace masa.25 
Z výsledků je patrné, že přání konzumovat méně masa v angažovanějších segmentech narůstá. 

 

Vyděšení Znepokojení Obezřetní 

Nakupování od 

místních 

výrobců 
20 % 

Omezení 

jednorázových 

obalů 
35 % 

Omezení 

jednorázových 

obalů 
31 % 

Omezení 

jednorázových 

obalů 
16 % 

Nakupování od 

místních 

výrobců 
17 % 

Nakupování od 

místních 

výrobců 
13 % 

Snížení 

konzumace 

masa 
16 % 

Snížení 

konzumace 

masa 
11 % Třídění odpadu 12 % 

Kompostování 12 % Kompostování 6 % 

Snížení 

konzumace 

masa 
8 % 

Zapojení do 

politické akce 
10 % 

Omezení 

spotřeby vody 
6 % Kompostování 6 % 
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Levo-pravou orientaci respondentů 

jsme zjišťovali pomocí jedné položky 
převzaté z pravidelných šetření 
CVVM.26 Respondenti odpovídali na 

otázku „V politice lidé někdy hovoří o 

pravici a levici. Kam byste se 
sám/sama zařadil/a na této 
stupnici?“. Respondenti odpovídali 

na 11 stupňové škále (1 = levice, 11 = 
pravice). 94 respondentů, kteří 

vybrali možnost „nevím“, bylo 
z analýzy vyřazeno. Distribuci skórů 
levo-pravé orientace mezi segmenty 

zobrazuje Graf 5. Rozdíly mezi 

průměrnými skóry vrchních tří 

segmentů jsou statisticky 
signifikantní (p < 0,01) s výjimkou 
kontrastu Znepokojení-Obezřetní.   

 

Limity studie 

Vzhledem k pilotní povaze prezentované studie vybízíme čtenáře, aby přistupovali k prezentovaným 

výsledkům s mírou obezřetnosti v několika ohledech. Za prvé, i přes to, že získaná data silně naznačují 
existenci několika názorově homogenních skupin v ČR, sběr dat byl prováděn samovýběrem a nikoliv 

reprezentativním šetřením. Absence reprezentativního vzorku nám neumožnila vytvořit vlastní 

segmentační analýzu. Ačkoli výsledky naznačují existenci odlišných názorových skupin vzhledem k 

měnícímu se klimatu s velkou mírou jistoty, na základě získaných dat nelze spolehlivě určit, kolik 
segmentů se v české populaci nachází, ani jaký podíl Čechů do nich spadá. Za druhé, ačkoli výpovědní 

hodnota segmentů je pro české respondenty vysoká (viz sekce Kriteriální validita), věříme, že by mohla 

být dále zvýšena rozšířením původních amerických otázek o otázky specifické pro český kontext. Za 

třetí, ve vzorku byli zastoupeni zejména lidé, kteří skórovali vysoko na všech čtyřech škálách, na kterých 
jsou vystavěny segmenty. V důsledku toho byla naprostá většina respondentů zařazena do vrchních tří 
segmentů a nebylo možné dělat smysluplná srovnání s respondenty ve třech spodních segmentech. 

 

Závěr 

Tato pilotní studie silně podtrhuje přítomnost několika názorově odlišných segmentů v české 

populaci vzhledem k měnícímu se klimatu. Tyto segmenty se liší v postojích ke globálnímu oteplování, 
frekvenci udržitelného chování a politických preferencích. Věříme, že při respektování zmíněných 
limitací mohou být prezentované výsledky užitečným zdrojem informací pro organizace a výzkumné 
týmy zabývající se vnímáním klimatické změny v České Republice a podkladem pro obsáhlejší studie 
postojů českých obyvatel k měnícímu se klimatu. 
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Příloha:  Česká verze dotazníku Six Americas 
Originální anglická verze je dostupná na stránkách výzkumné skupiny Yale Program or Climate Change 
Communication 14 

 
Nedávno jste si možná všiml/a, že se v médiích docela mluví o tématu globálního oteplování. Globálním oteplováním je 

myšleno, že se za posledních 150 let zvyšuje průměrná teplota na zemi, že se v budoucnu může dále zvyšovat a důsledkem 

toho může být změna zemského klimatu. 

1. Co si myslíte vy? Myslíte si, že dochází ke globálnímu oteplování?  

o ANO, jsem si extrémně jistý/á  (9)  

o ANO, jsem si velmi jistý/á  (8)  

o ANO, jsem si docela jistý/á  (7)  

o ANO, ale nejsem si vůbec jistý/á  (6)  

o NE, ale nejsem si vůbec jistý/á  (4)  

o NE, jsem si docela jistý/á  (3)  

o NE, jsem si velmi jistý/á  (2)  

o NE, jsem si extrémně jistý/á  (1)  

o Nevím  (5)  

 

2. Za předpokladu, že ke globálnímu oteplování dochází, myslíte si, že je… 

o Převážně způsobeno lidskými činnostmi  (1)  

o Převážně způsobeno přirozenými změnami životního prostředí  (2)  

o Jiný důvod:  (3) ________________________________________________ 

o Žádné z výše uvedených, protože ke globálnímu oteplování nedochází  (4)  

 

3. Do jaké míry se obáváte globálního oteplování? 

o Velmi se obávám  (4)  

o Docela se obávám  (3)  

o Moc se neobávám  (2)  

o Vůbec se neobávám  (1)  
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4. Do jaké míry si myslíte, že globální oteplování uškodí vám osobně? 

o Vůbec  (1)  

o Jenom trochu  (2)  

o Středně  (3)  

o Hodně  (4)  

o Nevím  (0)  

 

5. Kdy si myslíte, že globální oteplování začne škodit lidem v Česku? 

o Už teď jim škodí  (6)  

o Za 10 let  (5)  

o Za 25 let  (4)  

o Za 50 let  (3)  

o Za 100 let  (2)  

o Nikdy  (1)  

 

6. Do jaké míry si myslíte, že globální oteplování uškodí budoucím generacím lidí? 

o Vůbec  (1)  

o Jenom trochu  (2)  

o Středně  (3)  

o Hodně  (4)  

o Nevím  (0)  

 

7. Do jaké míry jste už dříve přemýšlel/a o globálním oteplování? 

o Hodně  (4)  

o Docela dost  (3)  

o Trochu  (2)  

o Vůbec  (1)  
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8. Do jaké míry je problematika globálního oteplování důležitá pro vás osobně? 

o Zcela nedůležitá  (1)  

o Nepříliš důležitá  (2)  

o Docela důležitá  (3)  

o Velmi důležitá  (4)  

o Extrémě důležitá  (5)  

 

9. Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s následujícím tvrzením?  "Svůj názor na globální oteplování bych mohl/a snadno 

změnit." 

o Silně souhlasím  (1)  

o Spíše souhlasím  (2)  

o Spíše nesouhlasím  (3)  

o Silně nesouhlasím  (4)  

 

10. Kolik z vašich přátel sdílí váš pohled na globální oteplování? 

o Žádní  (1)  

o Pár  (2)  

o Několik  (3)  

o Většina  (4)  

o Všichni  (5)  

 

11. Které z následujících tvrzení je nejbližší vašemu pohledu? 

o Globální oteplování se neděje.  (1)  

o I pokud se globální oteplování děje, lidé ho nemohou zmírnit.  (2)  

o Lidé by mohli zmírnit globální oteplování, ale nejsou ochotni změnit své chování, takže to neuděláme.  (3)  

o Lidé by mohli zmírnit globální oteplování, ale v tuto chvíli není jasné, jestli pro to uděláme, co je potřeba.  (4)  

o Lidé mohou zmírnit globální oteplování a uděláme pro to, co je potřeba.  (5)  
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12. Myslíte si, že by samotní občané měli pro řešení globálního oteplování dělat více nebo méně? 

o Mnohem méně  (1)  

o Méně  (2) 

o V současnosti ho řeší adekvátně  (3)  

o Více  (4)  

o Mnohem více  (5)  

13. Jak často jste si během posledních 12 měsíců záměrně nekoupil/a produkty společností, které odmítají podniknout kroky 

k omezení globálního oteplování, abyste je potrestal/a? 

o Nikdy  (1)  

o Jednou  (2)  

o Párkrát (2-3)  (3)  

o Několikrát (4-5)  (4)  

o Mnohokrát (6+)  (5)  

o Nevím  (0)  

14. Myslíte, že by globální oteplování mělo mít nízkou, střední, vysokou nebo velmi vysokou prioritu pro vládní a parlamentní 

představitele? 

o Nízkou  (1)  

o Střední  (2)  

o Vysokou  (3)  

o Velmi vysokou  (4)  

15.   Lidé se neshodují, zda by Česká republika měla omezit emise skleníkových plynů bez ohledu na to, jak se zachovají 

ostatní země, nebo jejich produkci omezit pouze, pokud tak učiní i ostatní státy. Který z následujících výroků se nejvíce 

shoduje s vaším pohledem?  

   

Česká republika by měla omezit produkci svých skleníkových plynů… 

o ...bez ohledu na to, jak se zachovají ostatní země.  (4)  

o ...pouze pokud ostatní industrializované země (jako např. Spojené státy, Německo a Japonsko) sníží své emise.  (3)  

o ...pouze pokud ostatní industrializované a rozvojové země (jako např. Čína, Indie a Brazílie) sníží své emise.  (2)  

o ČR by neměla omezovat své emise.  (1)  

o Nevím  (0)  

 Kompletní testová baterie použitá v pilotní studii včetně anonymizovaných dat jsou k dispozici v databázi OSF. 

https://osf.io/4kevu/?view_only=2eef3821809f4435868d8b90e091c3c0
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