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ABSTRAKT
Předložená bakalářská práce se zabývá pohledem veřejnosti na chemii. Má dvě
části: teoretickou a praktickou. V první kapitole teoretické části stručně popisuji vývoj
chemie v šesti epochách od doby nejstarší až po moderní období. Ve druhé kapitole se
obecně věnuji tomu, jaké úlohy chemie v dnešní společnosti má. Třetí kapitola je
zaměřena na názory veřejnosti na chemii. Mluvím zde o strachu veřejnosti z chemie či
chemických produktů, o tom, jak si chemie stojí jako školní předmět, o snahách
redukovat

postavení

chemie

v některých

průmyslových

odvětvích

(nahrazení

standardních potravin biopotravinami a klasických plastů bioplasty) či o tom, kdo
názory na chemii ovlivňuje. Ve čtvrté a zároveň poslední kapitole teoretické části se
zabývám postoji a jejich vyhodnocováním. Postupuji od definice pojmu postoj, přes
utváření, ovlivňování a měření postojů až k jejich vyhodnocování. Praktická část se
odvíjí od dotazníkového šetření realizovaného pomocí elektronického dotazníku.
Součástí vyhodnocení tohoto dotazníku jsou základní informace o respondentech
a podrobnější analýza některých zjištěných odpovědí respondentů, kde vyšetřuji
i korelace mezi jednotlivými odpověďmi.
Klíčová slova: chemie, názor, postoj, chemofobie, dotazník, chemický průmysl,
biopotraviny

ABSTRACT
This bachelor thesis deals with the public view on chemistry. It has two parts:
theoretical and practical. In the first chapter of the theoretical part I briefly describe the
development of chemistry in six epoches from the oldest one to the modern period. The
second chapter is devoted to the roles of chemistry in today´s society. The third chapter
is focused on the public view of chemistry or chemical products. In this chapter I am
discussing the public´s fear of chemistry, position of chemistry as a school subject,
attempts to reduce the chemistry position in some industrial fields (replacing standard
food with organic food and classical plastics with bioplastics) or who influences the
opinions on chemistry. In the fourth chapter of theoretical part I deal with the attitudes
and their evaluation. The practical part is based on a questionnaire survey realized using
an electronic questionnaire. The basic information about the respondents and more
detailed analysis of some of the respondents answears are presented in the evaluation of
this questionnaire. There is also the analysis of the correlation between the individual
answers.
Key words: chemistry, opinion, attitude, chemophobia, questionnaire, chemical
industry, organic food
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ÚVOD
Chemie. Co se komu vybaví při použití tohoto termínu? Pro někoho to je
koníček, pro jiného povolání, další k ní má odpor a některým je lhostejný. To je jen
několik z mnoha přístupů lidí k chemii. Já jsem si ji vybrala za svoje budoucí povolání
a samotnou mě zajímá, jak to vlastně se vztahem lidí k chemii vypadá. Proto jsem si
zvolila za téma bakalářské práce zjišťování postojů různých skupin obyvatelstva
k chemii a jejím vlivům na život člověka a životní prostředí.
Chemie byla a je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících přírodních věd.
Přinesla člověku spoustu vymožeností, bez kterých si dnes již nedokážeme život
představit. Zasahuje do všech oblastí lidského konání. Někdy si ani neuvědomujeme, že
to, co považujeme za samozřejmost, vzniklo na základě chemických reakcí nebo
chemické výroby. Něco vzniklo přírodními chemickými procesy, něco pak chemickou
výrobou (synteticky). Chemický průmysl se stále rozvíjí a jeho výrobky jsou používány
ve všech ostatních průmyslových odvětvích.
Bohužel zvyšující se chemizace hospodářství přináší i negativní důsledky. Je to
hlavně znečišťování životního prostředí. Kolem sebe vidíme stále ještě komíny chrlící
kouř a jedovaté látky, znečištěné řeky a moře, chemická hnojiva, která ničí půdu, kyselé
deště, tisíce automobilů spalujících benzín a naftu. Opakovaně se diskutuje o ozónové
díře. U velké části obyvatelstva tato negativní působení přebíjejí kladné výsledky
chemie, např. vývoj a výrobu léků zachraňující lidské životy nebo vývoj moderních
materiálů, které nahrazují nedostačující přírodní materiály.
Negativní pohled člověka na pověst chemie vychází také z některých tragických
velkých havárie. Například to byl únik jedovatého dioxinu v italském Sevezu v roce
1976 nebo havárie továrny v indickém Bhópálu v roce 1984, kde uniklo do okolí
továrny 27 tun látek poškozujících lidské zdraví. Během tří dnů po havárii zemřelo
v Bhópálu a jeho okolí přibližně 8 000 lidí. K velkému znečištění moře došlo při havárii
tankeru Exxon Valdez v roce 1898 u břehů Aljašky. Velmi často čteme o výbuších
v chemických provozovnách. Například v roce 1984 vybuchl v Synthesii Pardubice
sklad výbušnin, který způsobil velké materiální škody (okenní skla praskala až ve
vzdálenosti 15 km). Ani za jedno uvedené neštěstí nemohla přímo chemie. Všechny
byly zaviněny lidským faktorem při práci s chemickými látkami. Nemalá část veřejnosti
ale přenáší odpovědnost za uvedené havárie na chemii.
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V části společnosti panuje strach z chemie. Tento strach je znám pod pojmem
chemofobie. Jak se ale skutečně občané na chemii dívají? Jaké mají o ní představy
a znalosti? Zjištění postojů je cílem této bakalářské práce.
V textu práce nejdříve popíšu stručně dějiny chemie a její postavení v současné
společnosti. Dále se zabývám vztahem veřejnosti k chemii, kde se soustřeďuji zvláště na
popsání chemofobie. Součástí je popis biopotravin, bioplastů a ovlivňování názorů lidí
na chemii.
V další kapitole se věnuji popisu postojů a jejich vyhodnocování. Zabývám se
zde definicí postoje a jeho komponentů, utvářením postojů, jejich ovlivňováním
a měřením.
V páté kapitole popisuji vytvořený dotazník, který jsem nechala vyplnit vzorku
obyvatelstva. Text dotazníku je uveden v Příloze č. 1.
Výsledky dotazníku jsou rozebrány v kapitole 6. V závěru pak shrnuji
a komentuji zjištěné výsledky.
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1. STRUČNÁ HISTORIE CHEMIE
Co je to chemie? Chemie je věda, která provází člověka od dávných dob. Asi
úplně prvním chemickým procesem, který člověk začal využívat, je oheň. Je to první
praktické využití přeměny látek, a to:
dřevo → teplo + kouř + popel
Tato chemická reakce se využívá dodnes. Díky ní se vaří a topí, v automobilech
se spalováním benzínu nebo nafty mění chemická energie na kinetickou, v elektrárnách
se spalováním uhlí nebo plynu mění chemická energie na elektrickou.
Vývoj chemie můžeme rozdělit na 6 epoch (Matula, 1946):
•

doba nejstarší

•

období alchymie

•

doba lékařské chemie (iatrochemie)

•

doba flogistonové nauky

•

doba kvantitativního zkoumání

•

moderní období

1.1 Doba nejstarší
Nejdříve byl oheň využíván jako ochrana před divokou zvěří a zdroj tepla
a světla. Postupně se ale člověk naučil oheň využívat v daleko širším měřítku
k nejrůznějším činnostem, především k přípravě jídla a dalším řemeslným
dovednostem. Tím byl umožněn vznik hrnčířství (8. tisíciletí př. n. l.), zpracování kovů
(od 6. - 7. tisíciletí př. n. l.), výroba kovů z rud (od 4. tisíciletí př. n. l.) a výroba skla (od
4. tisíciletí př. n. l.) (Cídlová a spol., 2011).
Prvním kovem, který začal člověk využívat, bylo pravděpodobně zlato. To se
vyskytovalo v čisté podobě. Ve formě čistého kovu se vyskytovalo také stříbro a měď,
a proto je velmi pravděpodobné, že to byly první využívané kovy.
Dalším využitím chemie člověkem bylo získávání kovů z rud. Nejdříve cín
z cínové rudy, později bronz z cínové a měděné rudy a železa z železné rudy. Po
vyrobení železa se nadlouho ustálil počet známých kovů na sedm: zlato, stříbro, měď,
železo, olovo, cín a rtuť.
Za zmínku také stojí, že staré národy znali výrobu alkoholických nápojů,
Egypťané vařili pivo již 200 let př. n. l.
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Ve starém Řecku se začali zajímat o podstatu hmoty. Byly to spíše filozofické
úvahy. Demokritos dokonce dospěl k názoru, že látky jsou složeny z atomů a prázdného
prostoru. Toto učení však zamítl Aristoteles, který předpokládal existenci prahmoty,
která má čtyři základní vlastnosti: teplo, studeno, sucho a vlhko. Jejich kombinací pak
vznikají 4 živly: vzduch, oheň, voda a země. Přitom se živly výměnou vlastností mohou
vzájemně ovlivňovat. Aristoteles byl považován za nedotknutelnou autoritu, jeho učení
bylo všeobecně přijato, což mělo neblahý, dá se říci až brzdící, vliv na další vývoj
chemie a fyziky (Matula, 1946).
1.2 Období alchymie
Ve starověku a ve středověku byla v centru pozornosti alchymie. Pod tímto
pojmem si pravděpodobně většina lidí představuje výrobu zlata z různých komponent
nebo vaření různých lektvarů. Výše uvedené Aristotelovy názory převzali alchymisté,
kteří si je pak upravovali podle svých potřeb. Hlavním cílem alchymie bylo zhotovení
kamene mudrců, sloužícího k přeměně obecných kovů na zlato, získání elixíru života,
příprava univerzálního rozpouštědla, příprava různých léků a lektvarů a uměle
vytvořená živá bytost. Po staletí se nepochybovalo o tom, že kovy v nitru země zrají
a mění se z neušlechtilých v ušlechtilé. Na konci zušlechťování pak je zlato. Cílem
alchymistů bylo toto zrání urychlit (Matula, 1926).
Je ale pravdou, že při svých pokusech alchymisté vymysleli velké množství
laboratorních pomůcek a základů pro pozdější výrobu barviv, léčiv a dalších produktů.
Například čínští alchymisté vypracovali základy techniky destilace, sublimace
a krystalizace. Dokázali vyrobit kyselinou dusičnou, papír a střelný prach. Arabská
alchymie rozpracovala experimentální metody, např. filtraci, destilaci aj., dále pak různé
druhy žíhání. Objevila a připravila mnoho sloučenin. Již kolem roku 1200 n. l. znali
alchymisté řadu prvků (např. zlato, stříbro, železo, cín, měď, síru), uměli připravit různé
kyseliny (sírovou, dusičnou, chlorovodíkovou), louhy, ledky nebo alkohol (Karpenko,
2007).
Pozvolný, avšak neodvratný zánik alchymie začal na konci 15. století.
1.3 Doba lékařské chemie (iatrochemie)
Nauku alchymie začali podkopávat chemici v 16. století. Nejznámějším z nich
byl Paracelsus (1493-1541). Ten uvedl chemii na nové cesty tím, že dokazoval, že
hlavním úkolem chemie je příprava drog a jiných prostředků pro lékařství (Westaway,
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1937). Odtud je brán výraz iatrochemie (iatros znamená řecky lékař). V této době
můžeme pozorovat snahu o to, aby se chemie stala samostatnou vědou. Na důležitosti
získávaly pokusy a jejich interpretace. Důležité bylo, že se chemie přesouvala od
většinou nevzdělaných alchymistů do rukou lékařů.
Při své laboratorní práci si chemici, kteří připravovali léky, uvědomili, že
nejdůležitějším předpokladem je zabezpečení čistoty léčiv. To vedlo k zpřesnění
známých laboratorních postupů a vyrobením nových chemických přístrojů. Doba
lékařské chemie končí přibližně v roce 1660 (Matula, 1926).
1.4 Doba flogistonové nauky
Flogistonová teorie vznikla při zkoumání hoření. Po dlouhou dobu se spalování
pokládalo za rozklad hořící hmoty na její složky. Obecná představa byla, že se při
hoření uvolňuje jakási prchavá součást hořlavých látek. Tuto součást nazvali flogiston
(Westaway, 1937).
I když se později ukázalo, že tato teorie není pravdivá, přispělo toto období
k dalšímu rozvoji zkoumání chemických procesů. Spory mezi zastánci a odpůrci
flogistonové teorie vedly k dalším posunům ve zkoumání podstaty látek. Někdy
i nesmyslné tvrzení jednoho může přivést jiného k převratnému objevu.
1.5 Doba kvantitativního zkoumání
Velký rozvoj chemie pokračoval v 17. století. Začaly se zkoumat plyny.
G. Galilei zjistil, že vzduch má hmotnost. V této době bylo také objeveno vakuum.
R. Boyle dokázal, že ve vakuu se nešíří zvuk, není v něm možný život ani hoření.
Koncem 18. století došlo k velkému rozvoji výroby a využití strojů. Začala se
využívat ropa – zatím jen ke svícení. V zemědělství se začala využívat umělá hnojiva.
Joseph Priestley objevil kyslík. Pravděpodobně nejznámějším chemikem té doby byl
Antoine Laurent de Lavoisier. Ten například dokázal rozložit vodu na vodík a kyslík,
přispěl k vysvětlení procesu hoření, analyzoval řadu organických látek, vytvořil základy
vědecké chemie, založené na metodách měření a vážení. Jeho objevy ukončily dobu
flogistonové nauky (Westaway, 1937).
19. století je pak období průmyslové revoluce. Chemie se v té době stala jedním
z hlavních hnacích motorů této revoluce. To také vedlo k rozvoji chemického výzkumu.
Začala se masově rozvíjet organická chemie. Na počátku století vypracoval John Dalton
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atomovou teorii, podle které se každý chemický prvek skládá z atomů. Dmitrij Ivanovič
Mendělejev objevil periodický zákon vlastností prvků a sestavil periodickou tabulku
prvků na jeho základě. Přitom také předpověděl existenci prvků, které do té doby
nebyly známé (Matula, 1946). V lékařské imunologii vynikl zakladatel mikrobiologie
francouzský chemik Luis Pasteur. Připravil například sérum proti vzteklině, které
úspěšně použil jako očkovací látku. Na konci století pak byl objeven elektron, což mělo
velký vliv na další rozvoj chemie a ostatních věd.
1.6 Moderní období
Moderní období chemie začíná objevením radioaktivity v roce 1896 (Matula,
1926). Tento objev přispěl ke vzniku dalších odvětví chemie a fyziky.
Ve 20. století byl vývoj chemie ovlivněn dvěma světovými válkami. Ty
urychlily vývoj ve většině oblastí. Začaly se více využívat lehké kovy, syntetický
kaučuk, syntetické oleje a benzíny. Bohužel výsledkem byly také bojové otravné plyny
a atomová bomba. Na velký pokrok v chemii měl vliv také kosmický výzkum. Začaly
být využívány dříve opomíjené kovy jako titan nebo zirkonium. Ve 30. letech byly
vyrobeny první syntetické pesticidy. Vrcholem byl v 50. letech masově vyráběný
insekticid DDT. V pozdějších letech, po zjištění jeho negativních účinků, byly zavedeny
regulace v nakládání s chemickými látkami (DDT bylo zakázáno).
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2. ÚLOHA CHEMIE V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI
Současná průmyslová společnost nemůže bez chemie jako oboru existovat. Má
tři hlavní oblasti svého využití (Horák, 2004):
•

chemické výrobky – benzín, nafta, oleje, léčiva, průmyslová hnojiva, plasty,
porcelán, sklo, prací prostředky atd.;

•

chemické služby – kontrola kvality potravin a vody, analýzy ve zdravotnictví,
sledování životního prostředí, kontrola chemických procesů;

•

ochrana životního prostředí – čištění odpadních vod, odsiřování, bezpečné
spalování odpadu, zneškodňování odpadních plynů atd.
Kromě toho zajišťuje chemie i výrobu luxusních výrobků, jejichž výroba by

nebyla nezbytně nutná. Slouží člověku převážně ke zpříjemnění života. Jsou to např.
kosmetika, módní zboží, sportovní potřeby atd.
Chemie má velký přínos v prodloužení lidského života. Nejvíce se zdůrazňuje
vývoj a výroba nových léčiv a jejich větší dostupnost oproti minulosti. Nesmíme však
zapomenout na jednu ještě zásadnější věc, který k prodloužení života přispívá, a to je
výroba infekčně nezávadné vody. Je to patrné z toho, že v zemích, kde není nezávadná
voda k dispozici, umírá velké množství lidí na infekční nemoci přenášené vodou.
Nejrozšířenější metodou desinfekce vody je použití prostředků, které obsahují chlór.
K prodloužení lidského života přispívá také zajištění dostatku potravin. Je
pravda, že k tomu kromě chemie přispěly také jiné obory (strojírenství, biologie), ale
bez využití průmyslových hnojiv a pesticidů by nebylo možné zajistit dostatek potravin.
Zde je však potřeba zdůraznit, že je nutné omezit nadměrné používání těchto
prostředků. Jejich nadměrným využíváním totiž může dojít ke zničení půdního
substrátu, který pak už není schopen dodávané umělé živiny zpracovat.
Velkou oblastí, ve které se neobejdeme bez chemie, je automobilový průmysl.
Zásadní potřebou tohoto průmyslu je palivo. Nejčastěji se jedná o směsi uhlovodíků
v kapalném nebo plynném skupenství (benzín, nafta, LPG – propan-butan, CNG –
stlačený zemní plyn). Spalováním paliva v motoru se mění jeho chemická energie na
pohybovou. Novými trendy v tomto průmyslu jsou alternativní paliva (vodík, elektrická
energie, vývoj palivových článků, akumulátory apod.) a biopaliva. Co se týče
automobilů jako takových stále více dílů se vyrábí z polymerů, např. nárazníky,
spoilery, blatníky, vnitřní obložení kabiny, okna. K bezproblémové činnosti auta jsou
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zapotřebí provozní náplně (motorový olej, brzdová kapalina, směs do ostřikovačů atp.).
Pro automobily se také vyrábí speciální autokosmetika (vosky, laky, leštěnky, pasty,
čističe atd.).
V poslední době se zvyšuje využití chemie ve stavebnictví. Plastové výrobky
zde nahrazují přírodní materiály. Dřevěná okna a dveře jsou nahrazována plastovými,
z plastů jsou budovány rozvody vody a plynu. Odpady jsou instalovány z novodurových
trubek. Budovy se zateplují polystyrénem nebo skelnou vatou. Tvárnice se místo maltou
spojují lepidlem. Hydroizolace střech se provádí laminovanou folií vyrobenou na bázi
měkčeného PVC. Na podlahy se kladou koberce ze syntetických vláken, linolea nebo
laminátové prvky. V koupelnách se používají akrylátové vany a sprchové vaničky. Na
zahradách se osazují laminátové bazény, umělé trávníky, plastové dlaždice. K nátěrům
se používají syntetické nebo vodou ředitelné barvy. Ve vybavení domácnosti jsou
lednice s chladivem. Dříve se používaly freony, dnes pak ekologičtější náplň izobutan.
Z výrobků pro sport můžeme v souvislosti s chemií jmenovat míče (syntetický
kaučuk), lyže (polyuretanová pěna, plastové skluznice), tenisové rakety (karbonová
vlákna), spací pytle (syntetické duté vlákno), lana (polypropylenové vlákno) a další.
Chemie se také účastní rozvoje textilního průmyslu. Stále se vyvíjí nová umělá
vlákna a zlepšují se vlastnosti vláken stávajících. Zvyšuje se pevnost materiálu,
odolnost vůči větru, vodě, schopnost udržet teplo, nemačkavost. Nejčastěji používané
syntetické materiály jsou polyester, elastin, nylon, goretex, neopren a další.
Rozsáhlou oblastí, ve které chemie hraje hlavní roli, je také kosmetika, která se
rozděluje na osobní a bytovou. V oblasti osobní kosmetiky se jedná o vlasové šampóny,
gely, tužidla a kondicionéry, mýdla, rtěnky, oční stíny, laky, odlakovače, zubní pasty
a další. Pro bytovou kosmetiku pak prací a mycí prostředky, čisticí prostředky (bělení,
dezinfekce, čištění).
Rozsáhlou působnost má chemie také v dalších průmyslových odvětvích.
Například v potravinářském jsou to obaly nebo různá potravinářská aditiva. Hutnictví
celé je založeno na chemických procesech. Dále pak má chemie uplatnění ve sklářském
a papírenském průmyslu. Vyjmenování všech odvětví a aplikací, ve kterých hraje
v průmyslu chemie, by zabralo mnoho stran textu.
I z tohoto krátkého úryvku je ale vidět, že chemie je v dnešní společnosti
přítomna všude okolo nás a její význam pro život je velký. Můžeme si myslet, že
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chemie není součástí některých oblastí, ale po bližším seznámení s nimi, přijdeme na to,
že její vliv působení je téměř všudypřítomný.
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3. NÁZORY VEŘEJNOSTI NA CHEMII
Když se řekne chemie, představíme si její pozitivní vliv na náš život nebo ji
vnímáme spíše negativně? Podle studií posledních let ji lidé, kteří nepracují
v chemickém průmyslu nebo se o ni blíže nezajímají, vnímají jako zdroj škodlivých
látek a nebezpečí pro životní prostředí i člověka. Tento postoj je značně ovlivněn médii
(televize, internet, noviny apod.), jejichž úkolem obecně je ovlivňovat názory a postoje
lidí. Cesta, kterou se vydala média (pokud se nejedná například o vědecký časopis nebo
o televizní kanál zaměřený na vědu) kvůli sledovanosti, je ukazovat senzace, tedy
především negativní zprávy, např. chemické havárie. Naopak pokroky v chemických
odvětvích už nejsou tak často uváděné. V dnešní době se na špatných zprávách totiž
vydělává více peněz. Co se týče chemie má to za následek tu skutečnost, že veřejnost ji
vidí jako příčinu řady ekologických problémů (příkladem může být globální oteplování,
znečišťování vzduchu, znečišťování vody (např. úniky ropy) nebo výroba zbraní
hromadného ničení) a vůbec neregistruje pozitivní dopady chemie na pokrok v oblasti
vědy. Z důvodu těchto problémů a mnoha dalších jiných ekologických problémů se
u lidí vyvinul strach z chemie, který je označován jako chemofobie.
3.1 Chemofobie
Chemofobii můžeme definovat různými způsoby (Chalupa, Nesměrák, 2014).
Chemofobie je podle mezinárodní federace The International Union of Pure and
Applied Chemistry „iracionální strach z chemikálií“ (IUPAC Glossary of Terms Used
in Toxicology, 2014). Stephen H. Safe se o chemofobii vyjadřuje jako o „nepřiměřeném
strachu z chemických látek, který pramení z mediálních či vědeckých zpráv tvrdících, že
vystavení se různým přírodním zamořením může představovat hrozbu pro zdraví“ (Safe,
1997). John Clifton Ayres označil chemofobii za „přehnaný strach z toxicity
zapříčiněný rozšířeným používáním chemických látek ve výrobě a zpracování potravin“
(Ayres, 1962). Na jednom se všechny přecházející formulace shodnou – jedná se
o určitý strach z chemických látek. Existují však i jiné definice, které se o chemofobii
vyjadřují jako o strachu z chemie jako takové nebo o strachu z chemie jako
vyučovacího předmětu (Chalupa, Nesměrák, 2014). Kořeny chemofobie patrně sahají až
do šedesátých let dvacátého století, kdy v roce 1962 americká bioložka Rachel
Carsonová napsala knihu Tiché jaro. V této knize nahlížela na chemii jako na „slepého
a brutálního nepřítele ptáků a dalších živých tvorů“ (Chalupa, Nesměrák, 2014).
V souvisloti s touto knihou se začaly rozvíjet diskuze tom, jak chemikálie působí na
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životní prostředí. Carsonová kritizovala především insekticid DDT, který byl do té doby
považován za zachránce životů po celém světě. Tiché jaro tedy v 60. letech 20. století
upozornilo na přehlížené problémy, které ohrožují nejen přírodu, ale i člověka
samotného. V souvisosti s tím se začal používat nový termín – ekologie – věda
o ochraně životního prostředí (Entine, 2011). Ovšem někteří tvrdí, že první impulzy
ochraňovat planetu Zemi přišly v letech 1969-1972 (kosmické lety – mise Apollo), kdy
byly pořízeny první fotografie planety Země z vesmíru. Veřejnost poprvé viděla
všechny její krásy. S tím souvisí to, že v březnu roku 1970 se poprvé slavil Den Země,
roku 1971 byl sepsán zákon o čisté vodě, roku 1972 bylo zakázáno používání DDT,
v tom samém roce byl sepsán zákon o ohrožených druzích. V tomto období se odehrálo
mnoho dalších událostí, které měly vliv na utváření pohledu veřejnosti na přírodu, vliv
člověka na ni a přírodní vědy jako takové. Nejen o tom hovořil Neil DeGrasse Tyson
v dubnu 2012 na 28. Národním vesmírném sympoziu (Kennedy, 2016).
Chemofobie je velice rozšířeným jevem – jedná se o jeden z mnoha problémů
současného světa. Chemikále patří mezi deset největších obav veřejnosti (Kennedy,
Griffin, 2016). Nedochází k útlumu chemofobie, ale naopak k nárůstu počtu lidí, kteří se
obávají působení chemikálií na prostředí, ve kterém žijeme, a na člověka, který je jejich
vlivům každodenně vystaven. Otázkou zůstává, zda je tento strach oprávněný či ne.
Profesor chemie Michelle Francl předpokládá, že chemofobie je pro veřejnost spojena
s názvy molekul, které někdy mohou být dlouhé a obtížné. Veřejnost z toho většinou
usoudí, že se jedná o škodlivou látku, neboť názvy molekul neznají a nedokáží k nim
látku přiřadit (Francl, 2013). Francouzský chemik a spisovatel Pierre Laszlo zabývající
se chemofobií tvrdil, že lidé si pod pojmem chemie představují: jedy, toxiny, chemické
bojové látky, alchymii, znečištění a šílené vědce (Barrett, 2011). Musíme si ale
uvědomit, že chemické látky a chemie jako taková je pro dnešního moderního člověka
nezbytná. Začíná se ale rozmáhat trend biovýroby. Biovýrobky by měly být přírodní bez
přidaných syntetických chemických látek, čímž chtějí různé firmy nalákat veřejnost ke
koupi právě jejich produktů.
3.2. Biopotraviny
Názorným příkladem využití chemie může být sledování výskytu pesticidů
v potravinách. V dnešní době se často setkáváme s "trendem" biopotravin (můžeme se
setkat i s pojmenováním ekopotraviny). Biopotravina je „produkt ekologického
zemědělství. Znamená to, že musí být vyrobena z rostlin, živočichů a jejich produktů,
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pěstovaných, chovaných a zpracovaných podle Zákona o ekologickém zemědělství
č. 242/2000 Sb. a Nařízení Rady EHS č. 834/2007. Kromě toho musí samozřejmě
splňovat i všechny požadavky na bezpečnost a zdravotní nezávadnost podle Zákona
o potravinách“ (Kotěra, Valeška, 2010). Při jejich výrobě se tedy nesmí používat
chemikálie – pesticidy, umělá hnojiva či geneticky upravené organismy. Při chovu
zvířat se nesmí používat růstové hormony, antibiotika. Zvířatům musí být zajištěn
dostatek krmiva a dobré péče. Zvířata musí být ve volném výběhu (Kotěra, Valeška,
2010).
Otázkou zůstává, zda vše, co si říká bio, je opravdu zdravější než potraviny
vypěstované s pomocí pesticidů a umělých hnojiv nebo zda některé druhy potravin
vůbec mohou být nazývány bio. Názory se v jednom shodnou, že potraviny, co si
vypěstujete na vlastní zahrádce, jsou nejlepší, jelikož sami víte, jak se o vlastní
zahrádku staráte. Pokud se ale jedná o biopotraviny, které jsou dovezené z cizích zemí,
hodně lidí se na takové produkty dívá skepticky. Existuje celá řada testů kvality
potravin, kterých se účastnily i biopotraviny. Ty však v těchto testech mnohokrát
propadly. Jejich kvalita byla v některých případech ohodnocena jako nejhorší ze všech
testovaných produktů. Příkladem může být test kvality přesnídávek pro děti, kdy se
zkoumalo procentuálních zastoupení ovoce v nich a procentuální zastoupení přidaných
látek. V tomto testu byla podrobena zkoušce celá řada přesnídávek (Vitalia.cz, 2015).
Jednou z nich byla i přesnídávka dovezena z Francie, která se prezentovala jako
biopotravina. Měřením koncentrace pesticidů v této přesnídávce bylo odhaleno, že by
tato přesnídávka vůbec neměla být certifikovanou biopotravinou. Překročila limit pro
biopotraviny, jelikož koncentrace dvou ze čtyř pesticidů v ní byla značně vyšší, než je
povoleno.
V jiných testech některé biopotraviny uspějí, některé méně a některé neuspějí
vůbec. Příkladem mohou být testy Mladé fronty Dnes, kdy se zkoumal obsah pesticidů
v ovoci a zelenině (Valeška, 2012). Velice dobře dopadla biozelenina, kdy se v devíti
z jedenácti případů nenašly známky přítomnosti škodlivých látek. V dalších dvou
případech se jednalo o malou zanedbatelnou koncentraci pesticidů, která nepřesahovala
limit pro biopotraviny. Naopak v tomto testu nejlépe nedopadly potraviny pěstované
"běžným" způsobem (ve čtrnácti ze dvaceti čtyř testovaných surovin byla nalezena směs
třiceti šesti různých pesticidních látek, avšak jen v jednom případě byla překročena
norma pro limit pesticidů). V posledním případě, který si tu uvedeme, se zkoumala
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kvalita másla. Toto testování bylo opět provedeno Mladou frontou Dnes (Valeška,
2012). Porota zhodnotila Bio máslo jako nejméně kvalitní ze všech testovaných.
K tomuto rozhodnutí došla z důvodu špatného mikrobiologického výsledku (tedy
nepříliš čerstvé suroviny) a v důsledku toho i horší chuti, vzhledu a konzistence.
Je těžké tedy rozhodnout, zda je lepší si koupit biopotravinu vypěstovanou
ekologicky či potravinu vypěstovanou za pomoci pesticidů. Obojí má své klady, ale
obojí má i své zápory. Totiž ne každá certifikovaná biopotravina by měla být
prezentována jako bio. I tyto potraviny mohly být znehodnoceny (k čemuž může dojít
bez zavinění zemědělce – pesticidy jsou zaneseny na pole větrem ze sousedních polí,
dojde ke kontaminaci vody nebo jsou vypěstované plodiny znečištěny výfukovými
plyny při přepravě) (Václavík, 2010). Některé studie dokonce tvrdí, že není nic pravdy
na tom, že biopotraviny obsahují více zdraví prospěšných látek než běžné produkty
(obsah pesticidních látek v biopotravinách byl však zjištěn menší než u běžných
potravin) nebo že by ze zvířat vychovaných na biofarmách bylo vyrobeno zdravější
maso (Pecháčková, 2014).
Na druhou stranu konzumace pesticidů pro naše těla zcela jistě také není
nejlepší. V západních zemích se na pěstované plodiny aplikuje až dvacet osm postřiků.
V České republice se jedná přibližně o patnáct postřiků různými pesticidy (především
insekticidy, fungicidy a herbicidy). Výzkumný zemědělský ústav ve Francii tvrdí, že
„každý Francouz zkonzumuje ročně až 1,5 kg nejrůznějších znečišťujících látek, z nichž
pesticidy tvoří značnou část“. V některých zemích se stále používají pesticidy, které
jsou velice nebezpečné pro naše zdraví (v Evropě bylo jejich používání zakázáno)
(Doktorka.cz, 2007). Je tedy na našem vlastním uvážení, jestli si koupíme potravinu,
která nese označení bio, nebo potravinu, která byla vypěstovaná s pomocí pesticidů.
3.3 Výrobky z plastů a bioplastů
Našli bychom ale řadu dalších příkladů, kde se bez chemie a chemických látek
moderní svět neobejde. Dalším takovýmto příkladem jsou plasty, které jsou všude
kolem nás – od plastové misky s ovocem stojící na stole, přes izolaci elektrických
kabelů až po použití plastů v raketové technice. U plastů se setkáváme s jedním velkým
problémem – jsou odolné vůči biodegradaci, čímž zatěžují naši planetu. Jejich likvidace
je čím dál tím náročnější a představuje další ekologické problémy (spalováním unikají
do ovzduší nebezpečné látky, skládky znamenají další ekologické problémy, jelikož zde
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plasty zůstávají dlouhá desetiletí apod.), které veřejnost vnímá a řada společností se
snaží tyto problémy řešit.
Na trhu dostávají tedy slovo tzv. bioplasty, které jsou většinou biologicky
rozložitelné (několik let), některé dokonce kompostovatelné (několik týdnů) a tím tedy
představují ekologičtější verzi plastů. Vyrábí se z kukuřice, cukrové třtiny, cukrové
řepy, brambor, škrobu atd. (Bydleníprokaždého.cz, 2014). Jejich nevýhodou je, že jsou
prozatím dražší než klasické plasty, některé bioplasty jsou až moc snadno rozložitelné
(například ve vodě) a ne vždy mohou nahradit klasické plasty (například
v automobilovém nebo raketovém průmyslu). K zamyšlení také vyvstává otázka, jestli
bioplasty opravdu můžeme označovat "bio". Mohou být totiž vyráběny z plodin, které
nejsou pěstovány bez pesticidů, potom by bio nebylo zcela správné označení. Navíc
z důvodu toho, že jsou přírodní, je jejich životnost kratší. Stávají se tedy odpadem dříve
(Bydleníprokaždého.cz, 2014). Dalším úskalím je, že jejich hlavní součástí bývá
kyselina mléčná. Tyto bioplasty se nazývají polylaktidy (PLA).

Pokud dojde při

recyklaci ke smísení PET s PLA, zhoršuje se tím výrazně kvalita recyklovaného
materiálu, proto zpracovatelé odpadu nechtějí PLA vůbec přijímat (Šesták, 2007). Aby
se tomu předcházelo, musí být bioplast jasně označen, aby spotřebitel věděl, zda daný
plast patří do kontejneru nebo do kompostu a veřejnost musí být na tolik zodpovědná,
aby bioplasty a klasické plasty třídila. V České republice nebyl zaveden systém na toto
třídění, jelikož chybí podpora legislativy, občané nejsou dostatečně motivováni
k tomuto třídění a pro kompost vyrobený z bioplastů není všude dostatečný odbyt
(Brumovský, 2008).
Závisí tedy také hodně na lidech – chci, aby se eliminovaly určité ekologické
problémy, budu třídit odpad tak, jak mám, aby nedošlo ještě k zhoršení těchto
problémů? A takových otázek bychom si mohli položit celou řadu. Musíme se zamyslet
i nad tím, jestli jsme ochotni zakoupit si věc, která je dražší, ale je přívětivější
k prostředí a také nad tím, zda vůbec vidíme smysl v koupi výrobků vyrobených
z bioplastů a v jejich třídění. Přístup k chemii může být kladný, může být záporný, ale
určitě všichni chceme žít v co nejlepších podmínkách, což závisí hlavně na nás
samotných.
O velký průlom v obalovém průmyslu se od roku 2009 snaží společnost Coca
Cola, která si dala za cíl snížit výrobu PET lahví, které jsou vyráběny z neobnovitelných
zdrojů (převážně ropy). Firma přišla s lahvemi, jejíž součástí kromě těchto
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neobnovitelných zdrojů jsou i rostlinné produkty (jedná se hlavně o cukrovou třtinu
dováženou z Brazílie a Indie), které představují přibližně třicet procent z celkového
materiálu použitého na výrobu takového obalu. Z tohoto důvodu tato láhev nese
označení PlantBottle. V roce 2015 Coca Cola představila historicky první láhev, která
byla plně rostlinného původu. Společnost Coca Cola by chtěla do roku 2020 všechny
klasické PET láhve nahradit lahvemi s 30% podílem rostlinných složek. Ovšem háček je
v tom, že recyklace rostlinné PET láhve probíhá stejně jako u klasických PET lahví –
není přírodně rozložitelná. Otázkou tedy zůstává, jak vyrobit rostlinné láhve, které by se
daly zkompostovat (Čaplová, 2015).
Dochází ke snahám omezit působení chemie v různých průmyslových odvětvích.
Jak již zde ale bylo uvedeno v potravinářském průmyslu, při výrobě plastů nebo
například v kosmetickém průmyslu či ve zdravotnictví, ve všech těchto odvětvích se
používají chemické látky, z čehož vyplývá, že chemický průmysl je nezastupitelný.
3.4 Chemie ve školství
Jak tedy ovlivnit veřejnost, aby změnila názor na chemii? Jak zvýšit zájem
studentů o studium chemie nebo o studium jakékoli jiné přírodní vědy? Začít se musí už
u žáků na základní škole, kde se jejich názory a postoje začínají budovat. Jedná se
o jednu z nejdůležitějších (jestli ne nejdůležitější) možností, jak se dá ovlivnit veřejnost.
Ovšem žáci jsou často ovlivněni vrstevníky, rodinou, médii atd. dávno před začátkem
školní docházky.
Nejdříve se žáci setkávají s chemií jen okrajově v předmětu Přírodopis na
prvním stupni základní školy. V tomto předmětu se žák sbližuje s biologií, se kterou
chemie úzce souvisí, jelikož oba tyto předměty patří mezi přírodní vědy. Chemie jako
samostatně vyučovaný předmět se dostává ke slovu až na druhém stupni základní školy
– většinou její výuka probíhá v osmém a devátém ročníku s dvouhodinovou týdenní
dotací, a tak se žák s chemií na základní škole setká jako s poslední přírodní vědou.
Ne na všech základních školách se setkáme s laboratorními cvičeními (pokus
může být někdy proveden v rámci klasické vyučovací hodiny). Na některých základních
školách mohou být laboratorní cvičení volitelným předmětem – tedy ne všichni žáci se
ho účastní. Žáci, pokud vidí názornou ukázku, si látku lépe zapamatují a také vidí
využití daného předmětu v praxi. Žáci dle výzkumu chemické pokusy ve výuce oceňují
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a považují je za podnětné (Rusek, 2011). Pokud ovšem žáci využití v praxi nevidí, může
to být jedna z příčin, proč nemají o chemii zájem.
Dále se žák musí rozhodnout, na jakou střední školu bude pokračovat.
Z výzkumů a studií vyplývá, že zájem žáků o maturování z chemie je nízký, jelikož žáci
neuvažují o studiu tohoto předmětu na vysoké škole (Picková, 2012). Pokud žák totiž
neprojeví zájem o přírodovědné předměty ani po čtrnáctém věku života, je těžké jeho
názor na ně ještě změnit. V deseti letech je zájem zkoumat svět okolo nás největší, po
tomto věku začne klesat. Je tedy nutné, aby se pozitivní názor na chemii formuloval
mezi desátým a čtrnáctým rokem života, čehož lze nejlépe dosáhnout užitím daného
předmětu v praxi a vlastním výzkumnou činností žáka (Dillon, Osborne, 2008).
Chemie je většinou žáky považována za méně oblíbený předmět (Picková,
2012). Hlavními důvody jsou obtížnost tohoto předmětu, ale také to, že v žácích tento
předmět nevzbuzuje zájem, jak zde již bylo uvedeno, nebo je odrazuje množství
poznatků, které se musí naučit v krátkém časovém období (Švandová, Kubiatko, 2012).
Z jakých jiných důvodů by chemie (popřípadě přírodovědné předměty) u žáků mohla
být neoblíbená? Podle výzkumů jsou dalšími základními důvody (Kekule, 2008):
•

„nedostatečně vnímaná relevance (žáci a studenti postrádají aplikace z běžného
současného života)“;

•

„nedostatečná motivace žáků a studentů (na začátku výuky chybí otázky typu:
Proč vypadáte jako rodiče? Z čeho se skládá vesmír? Výuka často připomíná
jízdu ve vlaku se zatemněnými okny: Víte, že někam jedete, ale pouze
strojvedoucí ví kam)“;

•

„obsah (učivo příliš odpovídá zájmům typickým pro chlapce)“;

•

„hodnotící systém (hodnocení podporuje spíše výkonnostně zaměřené učení
a učení, které je založeno na opakování poznatků a postupů, než učení pro
porozumění)“.
Oblíbenost chemie má vliv na vztah žáků k tomuto předmětu. Pokud žáci chemii

mají rádi, je jejich vztah k chemii pozitivnější než u studentů, kteří zvolili za oblíbený
jiný než přírodovědný předmět. Pak také dochází k tomu, že významnost je vnímána
žáky s různými oblíbenými předměty jinak, ale náročnost je všemi, to znamená jak žáky
s oblíbeným

přírodovědným

předmětem,

tak

žáky

s oblíbeným

jiným

než

přírodovědným předmětem, brána stejně (Švandová, Kubiatko, 2012).
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Velmi důležitý je také přístup učitele k chemii. Učitel může být kvalifikovaný,
ale pokud nedokáže vzbudit zájem v žácích, nemusí být jeho kvalifikace v oboru
dostatečná pro učení jiných. Pokud je žák dostatečně motivován, jsou jeho výsledky
v daném předmětu lepší a nakonec žák, který má horší studijní výsledky může být lepší
než žák, který dosahuje obecně výborných výsledků. Problémem je, že studentům jsou
většinou předkládána fakta, která se mají nabiflovat nazpaměť a po testu či zkoušení
v období několika dnů skoro na vše zapomenou. Žáci by se tedy měli naučit
samostatnému myšlení a logickému propojování jednotlivých témat. Pokud by měli
s danou problematikou co do činění v praxi, měli by problém v ní své znalosti aplikovat.
Bez motivace žák v daném předmětu nevidí význam, nebaví ho a nevidí smysl ve
vzdělávání se v něm (Cídlová, Musilová, Petrů, 2013).
V tuto chvíli vstupuje do procesu politika. Pokud totiž nebudou učitelé dobře
finančně ohodnoceni, tak se do studia učitelství chemie (přírodních oborů), respektive
poté do praxe, studenti nepohrnou. Je ale zajímavé, že dle výzkumu Prestiž povolání
z únoru 2016 je povolání učitele bráno veřejností jako prestižní. V tomto výzkumu bylo
dotázáno 1080 lidí starších patnácti let, kteří měli za úkol ohodnotit dvacet šest různých
povolání body od 01 (nejméně vážené povolání) do 99 (nejvíce vážené povolání).
Povolání učitele na vysoké škole skončilo na čtvrtém místě se 72,9 body a učitele na
základní škole skončilo na pátém místě se 70,8 body. Učitelské povolání bylo
hodnoceno jako více prestižní než povolání soudce nebo povolání programátora.
Nejlépe v tomto výzkumu dopadli lékaři (Tuček, 2016).
3.5 Ovlivňování názorů na chemii
V tomto procesu jsou důležití vědci. Jejich práce je veřejností vnímaná spíše jen
ve chvílích, kdy dojde k nějaké nehodě, neúspěchu. Měla by se tedy zlepšit komunikace
vědců s veřejností, která nepracuje ve vědecké oblasti a není s jejím fungováním příliš
obeznámena. V tom ale sehrají důležitou úlohu také média, která umí udělat větší
senzaci z neštěstí v chemickém průmyslu. Vědecká komunita by měla být před
veřejností semknutá, i když vědci někdy mají rozdílné názory na určité projekty. Kritika
ovšem do každého oboru patří, ale neměla by se vést před světem (Evans, 2006).
Existuje řada organizací, které se snaží o zlepšení pohledu světa na chemii.
Jednou z nich je organizace IUPAC (The International Union of Pure and Applied
Chemistry – Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii). Tato unie spolupracuje
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s dalšími organizacemi, které se snaží o větší informovanost veřejnosti, co se týče
chemie. Pedagogové a chemici z IUPAC (součástí této unie jsou i čeští vědci a učitelé)
se dále snaží vzdělávat veřejnost. Snaží se o to, aby lidé pochopili chemii a dokázali její
působení ocenit. IUPAC používá řadu termínů pro vědeckou komunikaci. Definice
využívané pro potřeby komunikace v chemii jsou (Evans, 2006):
• veřejné porozumění chemii – porozumění chemii lidmi, kteří nejsou profesí
chemici, její náplni (obsahu), její povaze a metodám používaným v chemii (jako
sociálního podniku) a pochopení její role ve společnosti;
• informovanost veřejnosti o chemii – všeobecné povědomí o chemii, procesech
a sociálních rolí bez detailního porozumění;
• ocenění chemie veřejností – kladný postoj k chemii zahrnující respekt k jejím
metodám a snahám o lepší život společnosti.
Příkladem působení této organizace může být Mezinárodní rok chemie, který se
odehrál v roce 2011. Tato událost s tématem "Chemie – náš život, naše budoucnost"
měla být jak vzdělávací, tak interaktivní, aby zaujala veřejnost. Jednotlivé události
IUPAC pořádala spolu s organizací Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.
Chemici z celého světa se na Mezinárodním roku chemie 2011 podíleli. Účastnili se
nejrůznějších diskuzí například ve vědeckých kavárnách, demonstrací a dalších akcí se
studenty a s veřejností (The National Academies Press, 2016).
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4. POSTOJE A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ
4.1 Definice pojmu postoj
Termín postoj lze definovat mnoha způsoby. Snaží se ho definovat více vědních
disciplín. Pojem postoj se do výzkumného povědomí dostává prací Thomase
a Znanieckého (1918), jejichž definice postoje se neujala. Ovšem jejich pojetí postoje
bylo v podstatě přijato. Chápali postoj jako vztah k nějaké hodnotě (jedná se o určité
hodnocení) (Nakonečný, 2004). V odborných studiích je však možné najít také zmínku,
že pojem postoj se začal používat v odborné literatuře už v 18. století a v psychologii je
používaný od roku 1860, kde byl definovaný Spencerem a Bainem jako vnitřní stav
připravenosti na určitou formu konání (Kubiatko, 2013).
Pro pojem postoj můžeme použít následující definici D. Katze a E. Stotlanda
(Nakonečný, 2004): “Postoj může být definován jako tendence nebo predispozice
individua k oceňování určitého objektu, nebo symbolu tohoto objektu, určitým
způsobem. Oceňování spočívá v připisování vlastností, které mohou být umístěny
v kontinuu „žádoucí-nežádoucí“ nebo „dobrý-špatný“.“
Předmětem (objektem) postoje může být cokoli, např. děje, předměty, umění,
filozofie, politické systémy atd. Postoje může mít člověk jen k těm předmětům, které
existují v jeho duševním světě. Každý postoj vždy obsahuje hodnocení, což je
přisouzení vlastností a kvality.
Každý postoj má tři komponenty (Nakonečný, 2004):
•

kognitivní (rozumové, poznávací) komponenty – obsahují to, co subjekt
o objektu svého postoje ví, jeho poznatky o objektu postoje;

•

emotivní (afektivní) komponenty – zahrnují emoce, které objekt postoje
v subjektu vyvolává (sympatie, antipatie, odpor apod.);

•

konativní (volní) komponenty – vyjadřují snahu chovat se vůči objektu postoje
určitým způsobem.
Obvykle jsou tyto tři komponenty vyvážené, ale některá z nich může být

dominantnější. Převažuje-li kognitivní komponenta, mluví se o smýšlení, převažuje-li
emotivní komponenta, mluví se o sentimentu (Nakonečný, 2004).
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Kognitivní komponenty závisí na stupni poznání objektu, tedy na tom, co člověk
o předmětu ví a co si o něm myslí. Například u cigaret je to posouzení vlivu na zdraví
člověka, ceny atd.
Emotivní komponenta vyjadřuje sílu postoje, má subjektivní význam. Vyjadřuje,
co člověk k předmětu cítí. Je možné si ji rozdělit do následujících stupňů (Nakonečný,
2004):
---

zcela negativní

--

středně negativní

-

mírně negativní
neutrální

+

mírně pozitivní

++

středně pozitivní

+++

zcela pozitivní

Neutrální postoj zaujímá subjekt k nevýznamným objektům nebo k objektům,
o kterých nic neví. Nejintenzívnější bývají extrémní postoje, ty jsou nejvíce odolné proti
změně (například: „Jsem rozhodně pro úplný zákaz kouření.“).
Konativní složka je vnějším projevem postoje. Vyjadřuje, jak člověk jedná. Pro
výše uvedený příklad kouření je tímto projevem koupení či nekoupení cigaret
(Nakonečný, 2004).
4.2 Utváření a ovlivňování postojů
Utváření postojů ovlivňuje hodně okolností. Důležitým faktorem je především
osobní zkušenost jedince, přebírání postojů od jiných lidí (rodiče, kamarádi, učitelé,
vzory), vliv různých institucí (např. školy, církve, politické strany) a v neposlední řadě
vliv médií.
Postoje často také ovlivňují různé předsudky (Janošová, 2007). Jedná se
o pozitivní nebo negativní, zjednodušené postoje vůči určitým etnickým, náboženským,
politickým či jiným skupinám, který není založený na racionálním základě
(zdůvodnění) ani na zkušenosti. Ovšem nemusí se jednat o předsudky jen vůči skupině
lidí, ale i vůči dějům, předmětům (např. chemie, fyzika) atd.
Postoje bývají poměrně stálé, neznamená to však, že se nemění. Jednodušeji lze
měnit váhavé a neutrální postoje, nejsložitější je zvrat kladného postoje v záporný
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a naopak. Takový stav se označuje pojmem konverze a nastává nejčastěji po
traumatické či silně emocionálně zabarvené zkušenosti (Nakonečný, 2004).
Na změně postojů se velkou měrou podílí tvrzení přesvědčujících. Nejistá
tvrzení („zdá se, že…“) postoje příliš nezmění (např. „Zdá se, že kouření škodí
zdraví.“). Naopak zásadní tvrzení, i když nemusí být pravdivá, mohou ke změně postoje
vést (příkladem může být „Vědecky bylo dokázáno, že kouření škodí zdraví.“). Dalším
vlivem na změnu postoje je emocionální účinek, který argumentace vyvolává. Lidé
spíše změní chování, získají-li informace o osobním přínosu příslušné změny (např.
„Manžel kouřil už jako žák deváté třídy a teď se léčí s rakovinou plic.“), než jsou-li
informováni o nepříjemných nesnázích, které jim hrozí, pokud své chování nezmění
(Janošová, 2007).
Roli hraje také příjemce informací. Ukazuje se, že jedince s vyšším vzděláním
ovlivní spíše prezentace argumentů i protiargumentů, zatímco jedinci s nižším
vzděláním přijmou snáze postoj prezentovaný jen jednou stranou.
Lidé s vyhraněnými postoji mají menší schopnost přijmout odlišné názory
druhých než lidé s méně vyhraněnými postoji. Roli ovšem hraje i důležitost předmětu
postoje pro příjemce: s jeho významem klesá schopnost akceptace odlišných postojů.
Také vypjaté psychické stavy příjemce můžou vést ke zkreslení při zpracování nových
informací (Janočová, 2007).
4.3 Měření postojů
Měření postojů není jednoduchá disciplína. Pokud dáváme respondentům otázky
na jejich postoje, musíme počítat s tím, že hlavně u ústního dotazování, ale
i u písemného, bývají odpovědi často zkreslené. Je to především v případech, kdy si
odpovídající myslí, že s ním někdo nebude souhlasit. Proto je výhodnější použití
anonymních dotazníků. I když i v nich mohou respondenti odpovídat podle obecných
názorů, někdy mohou být odpovědi ovlivněny předcházejícími otázkami (Janošová,
2007).
Zjišťování postojů metodou rozhovoru přináší podrobnější informace o postojích
respondenta, o vzniku těchto postojů a souvislostech mezi nimi. Některé detaily je
možné zjistit i ze způsobu slovní prezentace (Janošová, 2007).
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Dotazníkový způsob se hodí pro zjišťování postojů větší skupiny respondentů.
Zjišťuje se tím spíše celková společenská podoba určitého postoje, rozdíly mezi
různými skupinami populace a tendence dalšího vývoje (Janošová, 2007).
Pro potřeby vyhodnocení postojů je třeba je převádět do verbální nebo číselné
škály. Při měření postojů pomocí dotazníku se k měření souhlasu či nesouhlasu často
používá tzv. Likertova škála (Hayes, 1998). Její základní tvar má pět stupňů: „zcela
souhlasím“, „spíše souhlasím“, „nevím“, „spíše nesouhlasím“, „vůbec nesouhlasím“.
Může mít i méně nebo více stupňů. Čím více má stupňů, tím přesněji je možné určit sílu
postoje (Janošová, 2007). Ovšem i to má své nevýhody.
Kromě výše uvedené Likertovy škály se užívají také jiné druhy škál, např.
smutný-veselý, chytrý-hloupý, vhodný-nevhodný, atd. Tato varianta se nazývá
sémantický diferenciál (Osgood, 1957). Sémantický diferenciál je prezentován jako
metoda měření intenzity psychologických a sociologických postojů člověka k dané
situaci, nejčastěji v sedmi stupňové škále.
Když má respondent vyjádřit svůj postoj ke škálované položce (např. „Mám rád
chemii.“), musí si nejdříve uvědomit vlastní postoj k uvedenému výroku a na nabízené
škále najít hodnotu, která nejvíce odpovídá jeho postoji k tomuto výroku. Aby
respondent odpověděl správně, musí být splněny určité podmínky. Počet možností ve
škále by měl být takový, aby pokryl celou měřitelnou oblast. Každý respondent musí
rozumět položce a mít možnost přiřadit existující možnost ve škále. Někdy postačí
pouze škála se dvěma možnostmi (souhlasím-nesouhlasím) (Kubiatko, 2013). Časteji se
však používá škála, která má i třetí možnost – nevím.
4.4 Vyhodnocování postojů
Poslední fází měření postojů je jejich vyhodnocení. Data získaná z dotazníku je
třeba zapsat do tabulky. Pokud použijeme nějaký programový nástroj na vytvoření
dotazníku, pak zpravidla tento nástroj vygeneruje tabulku. V případě, že máme dotazník
pouze v listinné formě nebo zapsané odpovědi na dotazy, musíme je převést do tabulky.
V současnosti jsou ke zpracování dotazníků používány programové prostředky,
ponejvíce MS Excel.
Tabulka se vytvoří tak, že její sloupce představují jednotlivé proměnné (dotazy),
řádky pak reprezentují jednotlivé odpovědi respondentů. Potom je možné pomocí funkcí
programu vytvářet různá hodnocení a grafy.
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4.5 Korelace
Speciálním způsobem vyhodnocování statistických dat je tzv. korelace. Pojem
korelace označuje vzájemný vztah mezi náhodnými veličinami nebo procesy. Korelace
dvou náhodných veličin se nazývá jednoduchá korelace a k jejímu kvantitativnímu
vyjádření se používá tzv. korelační koeficient. Pokud se jedna veličina mění, mění se
korelativně i druhá a naopak. V případě, že se mezi dvěma procesy zjistí korelace, pak
na sobě pravděpodobně závisejí. Korelace náhodné veličiny a skupiny náhodných
veličin se nazývá mnohonásobná korelace (Nečas, 1977).
V hodnocení postojů podle odpovědí v dotazníku jsem použila pouze
jednoduchou korelaci.
Pro výpočet korelací existuje několik metod. Pro jednoduchou korelaci se
nejčastěji používá Pearsonův korelační koeficient, který odráží lineární závislost dvou
veličin.
Při výpočtu tohoto koeficientu se vychází z 𝑛𝑛 dvojic hodnot (X1,,Y1), (X2,,Y2),…,

(Xn,,Yn). Hodnoty Xi jsou nezávislé, hodnoty Yi pak závislé.

Vypočtený Personův korelační koeficient nabývá hodnot z rozsahu -1 až 1.
Koeficient nabývá hodnotu 1, pokud je mezi hodnotami přímá úměra, tzn. čím větší je
Xi, tím větší je Yi. Pokud je mezi X a Y vztah nepřímě úměry, tzn. čím větší je Xi tím
menší je Yi, nabývá koeficient hodnotu -1. Pokud jsou hodnoty X a Y na sobě nezávislé,
je koeficient roven 0.
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5. DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ POSTOJŮ OBYVATEL K CHEMII
Pro zjištění základních postojů obyvatel k chemii jsem vytvořila dotazník, který
byl dán k vyplnění různorodému vzorku obyvatelstva.

Celý dotazník je uveden

v Příloze č. 1.
Otázky dotazníku jsou rozděleny do tří částí:
1.

Základní informace o respondentovi: pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání
a aktuální stav respondenta co se studia či zaměstnání týče (otázky 1 až 4).

2.

Soubor tvrzení o chemii. V této části jsou kladeny otázky, ze kterých je zjištěn
vztah respondenta k chemii jako takové či k chemii jako školnímu předmětu,
k chemikáliím, k chemickému průmyslu a jeho názory na biopotraviny (otázky 5 až
22). Některá tvrzení jsou formulována kladně a některá tvrzení jsou formulována
záporně.

3.

Zjištění zájmu respondenta o různá odvětví chemie (otázka 23).
Většina otázek má možnost výběru odpovědí z 5 možností (Likertova škála):
• souhlasím
• spíše souhlasím
• nevím/nemám názor
• spíše nesouhlasím
• nesouhlasím
Dotazník byl vytvořen jako formulář Google na internetu. K vyplnění jsem

oslovila své známé na svém facebookovém profilu a svoji rodinu. Dále jsem vytvořila
tištěný formulář, který jsem rozeslala k vyplnění jednak do základní školy v Chrudimi,
do zaměstnání mého otce a známým mých rodičů. Snažila jsem se oslovit různé věkové
skupiny respondentů.
Odpovědi z dotazníků v tištěné formě jsem zadala interaktivně do formuláře
Google.
Po ukončení zadávání jsem si vyplněné formuláře z formuláře Google převedla
do formátu MS Excel. V něm jsem prováděla analýzu a vytvářela grafy.
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6. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU
Sběr dat probíhal po dobu jednoho měsíce od 17. 5. 2017 do 17. 6. 2017.
Celkově dotazník vyplnilo 221 respondentů.
6.1 Základní informace o respondentech
Co se týče zastoupení žen a mužů, kteří vyplnili dotazník, většinu představují
ženy – 64,3 %.
Zastoupeny byly všechny věkové kategorie. Největší zastoupení představovali
lidé ve věku 16 – 25 let, kteří tvořili téměř 62 % ze všech respondentů. To bylo jistě
způsobeno tím, že moji přátelé jsou nejčastěji v tomto věkovém rozmezí. Dále vyplnilo
dotazník 29 lidí z věkové kategorie do 15 let a stejný počet z věkové kategorie 26 –
40 let. Nejmenší počet respondentů tedy představují lidé z kategorie 41 – 60 let a nad
60 let.
70%

62%

60%
50%
40%
30%
20%

13%

13%

10%
0%

do 15 let

16 - 25 let

26 - 40 let

8%

41 - 60 let

5%
nad 60 let

Graf 1. Věková skladba respondentů.

S ohledem na to, že většina respondentů byla ve věku 16 – 25 let, se dá usoudit
(a dotazník to potvrzuje), že největší skupinu respondentů tvořili studenti (přes 66 % ze
všech respondentů), druhou největší skupinou byli zaměstnanci (téměř 1/4 ze všech
dotázaných).

6.2 Shrnutí odpovědí
Odpovědi všech oslovených respondentů jsou souhrnně uvedeny v Příloze č. 2.
Pro každou odpověď je zde uvedeno relativní a absolutní zastoupení dané odpovědi.
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Z tabulky můžeme vyčíst některé zajímavé informace. Na první pohled je
zřejmé, že lidé obecně smýšlí o chemii spíše pozitivně. Ovšem musíme brát ohled na
skupinu lidí, která daný dotazník vyplňovala – jedná se o malý vzorek obyvatelstva,
který byl většinou získáván z mého blízkého okolí, rodin přátel či známých přátel, ze
školy, kde jsem studovala či ze zaměstnání mého otce.
6.3 Vyhodnocení zjištěných hodnot
Vztah respondenta k chemii
Chemii jako školní předmět měli respondenti spíše rádi (i když rozdíl je
nepatrný), což se moc neslučuje s různými výzkumy, ze kterých naopak chemie
většinou vychází jako spíše neoblíbený předmět a zájem studentů o tento předmět je
většinou nízký. Oslovení respondenti mají k chemii spíše pozitivní přístup, což
v některých případech může úzce souviset s tím, že chemii jako školní předmět měli
rádi.
Z chemie jako takové nemají strach. Škola je spíše neodradila od dalšího zájmu
o chemii, což se vzhledem k jejich spíše pozitivnímu vztahu k chemii dá očekávat,
ovšem většina se ale necítí být schopna diskutovat o chemii. (viz graf 2).
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Graf 2. Cítím se být schopný(á) hovořit o chemii.
Z grafu je vidět, že o chemii je schopna mluvit spíše mladší generace. Souvisí to
pravděpodobně s tím, že se chemii učila nedávno a stále ještě mají znalosti, které starší
generace již zapomněla.
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Přínos chemie pro společnost
Většina respondentů si myslí, že je přínos chemie pro společnost velký (89 %)
a že chemie dělá náš život jednodušším (76 %). Nevyskytl se ani jeden respondent,
který by nesouhlasil s tím, že má chemie velký přínos pro společnost. Zajímavý je
rozdíl mezi muži a ženami v názorech na to, zda dělá chemie náš život jednodušším, viz
graf 3.
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Graf 3. Chemie dělá náš život jednodušším.
Jak vyplývá z grafu 4, názor na přínos chemie pro společnost se u mužů a žen neliší
tolik jako v porovnání s jejich názory na tvrzení „Chemie dělá nás život jednodušším.“.
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Graf 4. Chemie má velký přínos pro společnost.
Práce v chemickém průmyslu
Z odpovědí plyne, že si respondenti myslí, že je práce v chemickém průmyslu
zajímavá (52 %), ale nebezpečná (63 %).
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Graf 5. Práce v chemickém průmyslu je nebezpečná.
Z grafu 5 je vidět, že jen malé procento respondentů si myslí, že práce
v chemickém průmyslu není nebezpečná. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že velká
část respondentů si pod pojmem chemický průmysl představuje odvětví těžkého
průmyslu.
Bezpečnost chemických látek
Většina respondentů si myslí, že jsou chemické látky nebezpečné. Je zajímavé,
že více respondentů si myslí, že chemické látky jsou nebezpečnější pro životní prostředí
(69 %) než pro člověka (54 %). Poměrně velká část respondentů nemá jednoznačný
názor na to, zda jsou chemické látky získané z přírodních materiálů pro člověka
bezpečnější než stejné chemické látky získané průmyslově (29 %), viz graf 6.
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Graf 6. Chemické látky získané z přírodních materiálů jsou pro člověka bezpečnější než
chemické látky získané průmyslově.
S názorem nesouhlasí spíše starší generace.
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Biopotraviny
Respondenti

v odpovědích

většinou

spíše

preferují

před

biopotraviny

standardními potravinami. Biopotraviny považuje za kvalitnější než standardní
potraviny 55 % respondentů. Na tvrzení „Biopotraviny jsou zdravější než standardní
potraviny.“ odpovědělo souhlasně (spíše souhlasně) 56 % respondentů. Tady bychom
očekávali ještě větší preference biopotravin. Je z toho tedy patrné, že k biopotravinám je
v naší republice částečná nedůvěra. V grafu 7 jsou vyznačeny odpovědi podle věku.
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Graf 7. Biopotraviny jsou kvalitnější než standardní potraviny.
Z grafu je vidět, že většina respondentů (bez ohledu na věk) si myslí, že biopotraviny
jsou kvalitnější.
Využití chemie v každodenním životě
Na tuto otázku odpovědělo kladně 128 respondentů (58 %). V upřesnění je celá
škála činností. Nejvíce opakované byly:
- léky
- čištění, praní a úklid
- potraviny a vaření
Objevily se i zajímavé odpovědi, například luštění křížovek nebo hygienické ošetření
vajíček strašilek.
Respondenti, kteří odpověděli záporně, si pravděpodobně neuvědomili, že
chemie je využita všude kolem nás. Je zajímavé, že nikdo neuvedl například benzín.
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Zájem o chemickou problematiku
Na otázku číslo 23 „Ve spojení s chemií mě zajímá problematika“ respondenti
vybírali z možností uvedených v grafu 8 (u každé možnosti je uveden počet
respondentů, kteří tuto možnost zvolili).
Z odpovědí je patrné, že respondenti upřednostňují vývoj nových léků
a prostředků pro zlepšení životního prostředí, méně je již zajímá záležitost
biotechnologií a zajištění dostatku potravin. Tento přístup je nejspíše ovlivněn
dostatkem potravin v naší zemi, takže je respondenti nepovažují za zásadní problém.
Největší zájem o vývoj nových léků se dal předpokládat.
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Graf 8. Zájem respondentů o problematiku chemie v průmyslu a společnosti

Korelace
Ke zjištění vztahů mezi položkami dotazníku mohou být použity také korelace.
Ty popisují souvislost mezi jednotlivými odpověďmi.
V následujícím přehledu uvádíme některé zajímavé korelace.
Korelace, která se nejvíce blíží 1, jsou odpovědi na tvrzení
21. Biopotraviny jsou kvalitnější než standardní potraviny.
22. Biopotraviny jsou zdravější než standardní potraviny.

37

Pearsnova korelace těchto odpovědí na tato dvě tvrzení je 0,736. Tato korelace byla ze
všech největší. Z toho plyne, že odpovědi jednotlivých respondentů na tyto dvě tvrzení
byly téměř totožné (existuje mezi nimi přímá úměra). Tedy lidé, kteří považují
biopotraviny za kvalitnější, je většinou považují i za zdravější.
Poměrně vysoký kladný koeficient korelace mají také odpovědi na otázky
5. Chemii jako školní předmět jsem měl(a) (mám) rád(a)?
6. Jaký je nyní Váš vztah k chemii?
s korelačním koeficientem koeficient 0,716, z čehož můžeme usoudit to, že lidé, kteří
měli rádi chemii jako školní předmět, mají nyní spíše kladný vztah k chemii. Podobné
závěry pak platí pro tvrzení
18. Chemické látky jsou nebezpečné a škodlivé pro člověka.
19. Chemické látky jsou nebezpečné a škodlivé pro životní prostředí.
s korelačním koeficientem 0,656.
Naopak největší záporný koeficient mají otázky (existuje mezi nimi nepřímá úměra)
5. Chemii jako školní předmět jsem měl(a) (mám) rád(a)?
15. Škola mě odradila od dalšího zájmu o chemii.
s korelačním koeficientem -0,523. Tedy pokud někdo měl rád chemii jako školní
předmět, tak ho v mnoha případech škola neodradila od dalšího zájmu o chemii. Druhý
největší záporný koeficient byl na otázky
6. Jaký je nyní Váš vztah k chemii?
15. Škola mě odradila od dalšího zájmu o chemii.
s korelačním koeficientem -0,512. Pokud mají respondenti kladný vztah k chemie, tak je
škola spíše nedoradila od dalšího zájmu o ni.
Téměř nezávislé jsou na sobě odpovědi na tvrzení
16. Práce v chemickém průmyslu je nebezpečná.
14. Cítím se být schopný(á) hovořit o chemii.
s korelačním koeficientem 0,07.
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ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit na vzorku občanů jejich vztah a postoje
k chemii. Ke zjišťování postojů a názorů na chemii jsem vytvořila dotazník.
Z výsledků je patrné, že respondenti mají k chemii spíše pozitivní vztah.
Uvědomují si, že bez chemie dnes není možné existovat a lidstvo ji využívá stále více
pro různé účely. Přesto ale značná část respondentů má z chemie a produktů
chemického průmyslu obavy a považuje je za nebezpečné.
Některé odpovědi nebyly zas tak překvapivé. Příkladem může být to, že většina
respondentů má zájem dozvědět se o výrobě nových léků. Naopak mě ale překvapil
spíše kladný vztah respondentů k chemii jako školnímu předmětu, protože ve většině
výzkumů si chemie jako školní předmět nestojí nejlépe (o této problematice se zmiňuji
v kapitole Chemie ve školství). Tady by ale bylo nutné porovnat vztah k chemii se
vztahem k jiným předmětům ať už přírodovědným (biologie atd.) či jiným (tělesná
výchova, dějepis atd.), poté by výsledky průzkumu mohy být lépe zobecnitelné
a srovnatelné s dalšími výzkumy.
Výsledky vyhodnocené z odpovědí dotazníku však není možné generalizovat.
Jednak byl osloven malý vzorek populace a ten byl ještě věkově nevyvážený. Při
zpracování výsledků se ukázalo, že některé otázky by bylo vhodné formulovat přesněji,
případně doplnit dotazník o strukturovaný rozhovor. Z odpovědí bylo třeba patrné, že
pod pojmem chemický průmysl si většina respondentů představuje těžký chemický
průmysl (rafinerie, výrobu hnojiv atd.).
Při psaní bakalářské práce jsem se dozvěděla hodně nových informací o chemii,
o vyhodnocování postojů a v neposlední řadě i o názorech veřejnosti na chemii.
Předpokládám, že je budu moci využít ve svém profesním životě.
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Příloha č. 1 – Text dotazníku
Chemie očima veřejnosti
Dobrý den,
jmenuji se Barbora Pospíšilová a jsem studentkou třetího ročníku oboru Chemie a matematika
se zaměřením na vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UK. Píši bakalářskou práci na téma
Chemie očima veřejnosti a součástí této práce je i následující krátký dotazník. Ráda bych Vás
požádala o jeho vyplnění, které nezabere více jak pět minut. Cílem je zjistit vztah veřejnosti k
chemii. Předem děkuji za vyplnění.
1.

Jste:
muž
žena

2.

Váš věk:
do 15 let
16 25 let
26 40 let
41 60 let
nad 60 let

3.

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:
bez vzdělání
základní vzdělání
vyučen(a)
střední vzdělání bez maturitní zkoušky
střední vzdělání s maturitní zkouškou
vyšší odborné vzdělání
bakalářské vzdělání
magisterské nebo inženýrské vzdělání
Jiné:

4.

Jste:
studující
zaměstnanec
podnikatel
nezaměstnaný
důchodce
Jiné:

I

5.

Chemii jako školní předmět jsem měl(a) (mám) rád(a)?
ano
spíše ano
nevím/nemám názor
spíše ne
ne

6.

Jaký je nyní Váš vztah k chemii?
pozitivní
spíše pozitivní
nevím/nemám názor
spíše negativní
negativní

Vyznačte, jak souhlasíte s následujícími tvrzeními:
7.

Mám z chemie strach.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

8.

Přínos chemie je větší než její škodlivost.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

9.

Chemie má velký přínos pro společnost.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

II

10.

Chemie dělá náš život jednodušším.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

11.

Výzkum a vývoj v chemii má přímý vliv na ekonomický růst v ČR.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

12.

Alespoň jednou jsem v každodenním životě využil(a) něco z toho, co jsem se naučil(a) v
chemii ve škole.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

13.

Pokud jste s předchozím tvrzením souhlasili, napište, kde jste chemii v každodenním
životě využili.

14.

Cítím se být schopný(á) hovořit o chemii. (Mám dostatečné znalosti k diskuzi o chemii.)
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

III

15.

Škola mě odradila od dalšího zájmu o chemii.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

16.

Práce v chemickém průmyslu je zajímavá.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

17.

Práce v chemické průmyslu je nebezpečná.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

18.

Chemické látky jsou nebezpečné a škodlivé pro člověka.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

19.

Chemické látky jsou nebezpečné a škodlivé pro životní prostředí.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

IV

20.

Chemické látky získané z přírodních materiálů jsou pro člověka bezpečnější než stejné
chemické látky získané průmyslově.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

21.

Biopotraviny jsou kvalitnější než standardní potraviny.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

22.

Biopotraviny jsou zdravější než standardní potraviny.
souhlasím
spíše souhlasím
nevím/nemám názor
spíše nesouhlasím
nesouhlasím

23.

Ve spojení s chemií mě zajímá problematika (vyberte tři obory, které Vás zajímají
nejvíce):
Zaškrtněte maximálně tři možnosti.
vývoj technologií pro výrobu čisté vody
vývoj technologií pro zlepšení čistoty ovzduší
vývoj technologií pro výrobu potravin a vaření jídla
zajištění dostatku potravin pro obyvatelstvo celé Země
větší zastoupení biopotravin ve stravování
Váš každodenní život (kosmetika, čistící prostředky,...)
vývoj nových léků
vývoj nových zdrojů energie (obnovitelné zdroje)
vývoj nových technologií (komunikační a jiné)
nahrazování klasických plastů bioplasty
o chemickou problematiku se nezajímá
Jiné: ……………………………………….

V

Příloha č. 2 – Přehled odpovědí na dotazník

Chemii jako školní předmět jsem měl(a) (mám) rád(a).

Jaký je nyní Váš vztah k chemii?

Mám z chemie strach.
Přínos chemie je větší než její škodlivost.
Chemie má velký přínos pro společnost.
Chemie dělá náš život jednodušším.
Výzkum a vývoj v chemii má přímý vliv na ekonomický
růst v ČR.
Alespoň jednou jsem v každodenním životě využil(a) něco
z toho, co jsem se naučil(a) v chemii ve škole.
Cítím se být schopný(á) hovořit o chemii. (Mám
dostatečné znalosti k diskuzi o chemii.)
Škola mě odradila od dalšího zájmu o chemii.
Práce v chemickém průmyslu je zajímavá.
Práce v chemické průmyslu je nebezpečná.
Chemické látky jsou nebezpečné a škodlivé pro člověka.
Chemické látky jsou nebezpečné a škodlivé pro životní
prostředí.
Chemické látky získané z přírodních materiálů jsou pro
člověka bezpečnější než stejné chemické látky získané
průmyslově.
Biopotraviny jsou kvalitnější než standardní potraviny.
Biopotraviny jsou zdravější než standardní potraviny.
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spíše ne

ne
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