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Škála Novej environmentálnej paradigmy ako výskumný nástroj 

v oblasti environmentálnej gramotnosti 

Ján KANCÍR – Ivana SUCHÁ 

Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je objasnenie problematiky environmentálnej výchovy a jej aktuálnej úrovne. 

V úvode sa zameriavame na charakteristiku pojmu environmentálnej výchovy a na jej súčasnú realizáciu. Ďalej 

sa zaoberáme otázkou environmentálnej gramotnosti a  jej merným prostriedkom škálou NEP (Novej 

environmentálnej paradigmy). Uvádzame prehľad výskumov, v ktorých bol daný merný prostriedok využitý. 

Využitie škály NEP, jej hodnotenie a modifikáciu riešime aj v našom výskumnom projekte. 

Kľúčové slová: environmentálna výchova, environmentálna gramotnosť,  škála NEP (Nová environmentálna 

paradigma), výskum. 

The New Environmental Paradigm Scale as a Measurement Research Tool in The 

Environmental Literacy 

Abstract: The aim of this article is to explain the issue of Environmental Education and its current  level in 

Slovakia. In the introduction, we focus on the characteristics of the concept of environmental education and its 

current implementation. Also we write about The Environmental Literacy and its measurement research tool - 

The New Environmental Paradigm scale (NEP). We present a list of studies in which the NEP scale was given. 

NEP scale, its evaluation and modification we explain in our realized research project. 

Keywords: environmental education, the environmental literacy, the new environmental paradigm scale,   

research. 

Úvod 

Extrémne teplotné výkyvy, silné búrky s následnými povodňami, ktoré striedajú obdobia 

sucha, taktiež s ničivými následkami, ubúdanie živočíšnych druhov, či zásob uhlia a ropy... 

Prejavy nie práve najvhodnejšieho spôsobu súžitia človeka s prírodou sa dotýkajú každého 

z nás. Je na nás ako to bude pokračovať. Sme schopní prevziať zodpovednosť za svoje činy 

a hľadať kompromis medzi našimi nárokmi a možnosťami prírody? Uvedomujeme si vplyv 

nášho rozhodovania a životného štýlu pre život ďalších generácií? 

Rozvíjaním a pochopením nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, 

ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom 

a prostredím sa zaoberá environmentálna výchova (ďalej aj ENV). Na aktuálnom stave 
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životného prostredia sa odzrkadľuje aj aktuálna úroveň environmentálnej gramotnosti 

ľudstva. Preto je nevyhnutné zaoberať sa jej úrovňou a možnosťami rozvoja.  

Vymedzenie pojmu environmentálna výchova 

Podľa H. Hilberta (1996),  je environmentálna výchova zámerný sociálno-psychologický 

pedagogický proces, založený na aktívnom subjektívnom vzťahu osobnosti k životnému 

prostrediu. Charakterizuje ju tvorivé využívanie ekologických princípov v rôznych ľudských 

činnostiach a v meniacich sa situáciách. Na konci procesu environmentálnej výchovy by mal 

stáť neustále sa rozvíjajúci človek, ktorý je múdry na odbornej úrovni s etickým a estetickým 

profilom, človek starostlivý, láskavý, citlivý, tolerantný, zodpovedný, s úctou ku všetkému 

živému. B. Pupala a kol. (1997) uvádzajú, že environmentálna výchova je cieľavedomé 

odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov pre zodpovedný prístup k životnému 

prostrediu.  

Environmentálna výchova má teda rozvíjať nie len vedomosti, ale aj postoje 

a kompetencie jednotlivcov. Je to dlhodobý a širokospektrálny proces, ktorý by sa mal 

prelínať všetkými oblasťami žitia človeka a v každom jeho veku. Má mať charakter 

otvoreného systému, do ktorého sa neustále premieta aktuálna spoločenská potreba 

vyplývajúca zo spoločenskej situácie, a tiež prísun aktuálnych poznatkov (Terek, Vostal, 

1998). 

Pojem ,,environmentálna výchova“ bol prvýkrát spomenutý v roku 1947 na konferencii 

Medzinárodnej únii ochrancov prírody (IUNC). V roku 1972 sa konala Štokholmská 

konferencia OSN o životnom prostredí človeka upozornila na dominantný význam 

environmentálnej výchovy a vzdelávania v rámci celkového výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Prvá Medzinárodná konferencia o environmentálnej výchove a vzdelávaní, ktorú 

usporiadali UNESCO a UNEP sa konala v roku 1977 v Tbilisi, kde boli koncipované aj ciele 

environmentálnej výchovy.  

Významným dokumentom pre environmentálnu výchovu zo Svetovej konferencie 

o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiru z roku 1992, je Agenda 21. V danom 

dokumente je výchova základom pre podporu Trvalo udržateľného rozvoja (ďalej aj TUR) 

a na zvyšovanie kapacity ľudí pre otázky životného prostredia. TUR je spôsob života, ktorý 

hľadá rovnováhu medzi nárokmi človeka a možnosťami prírody tak, aby sa zachovali 



Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov  
a prierezových tém v primárnej edukácii 

ONLINE KONFERENCIA 23. – 25.10.2013 
 

112 

prírodné zdroje  pre ďalšie generácie. Dnes je súčasťou gramotnosti človeka aj vzdelanie 

v danej oblasti (Koncepcia, 1997). 

Realizácia environmentálnej výchovy v súčasnosti 

Pre realizáciu ENV platili do roku 2008 nadpredmetové učebné osnovy Environmentále 

minimum pre základné a stredné školy platné od 1.9.1996. 

Daným učebným osnovám bola často vytýkaná určitá formálnosť v organizácii 

environmentálnej výchovy. Pri ich uplatňovaní sa školy stretávali s nedostatkom nástrojov 

a prostriedkov, nezáujmom kolegov, nedostatočnou prácou školských koordinátorov a pod. 

Tieto učebné osnovy boli 1. 9.2008 v plnom rozsahu zrušené a nahradené prierezovou témou 

environmentálnej výchovy (PT EnvV). 

Environmentálna výchova je dnes súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej aj 

ŠVP), v ktorom je definovaná ako jedna zo siedmych prierezových tém. Environmentálna 

výchova, ako prierezová téma, sa prelína všetkými vyučovacími predmetmi. Na 1. stupni ZŠ 

svoje zázemie však nachádza najmä v prírodovede a vlastivede. Jej cieľom je prispieť 

k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu 

ochrany životného prostredia na celom svete. ENV sa nesie v duchu holizmu, zahŕňa prvky 

globálnej výchovy a konštruktivizmu.  

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu je možné prierezové témy realizovať viacerými 

formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných 

vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri 

profilácii školy), formou projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo 

formou kurzu. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej témy je v kompetencii každej 

školy. 

V rámci prieskumu sme zistili, že na školách sa najčastejšie (91%) realizuje ENV ako 

súčasť viacerých predmetov. Ďalšie tri priečky obsadili tieto formy realizácie ENV: záujmová 

činnosť (52%), projekty (48%), školy v prírode (35%). Realizáciu ENV ako samostatného 

predmetu si zvolilo len veľmi nízke percento škôl (4%) (Suchá, 2011). 
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Environmentálna gramotnosť a jej úroveň 

Jednou z možností ako skúmať efektivitu environmentálnej výchovy je meranie 

ekogramostnosti žiakov. Pod pojmom gramotnosť sa mnohým z nás okamžite premietne 

schopnosť človeka čítať a písať, dorozumievať sa s ľuďmi, s ktorými žijeme. V dnešnej dobe, 

to však zďaleka nie je všetko, čo by malo charakterizovať gramotného človeka. Dnešná 

podoba sveta sa odzrkadlila v potrebe ovládať informačné a komunikačné technológie, 

efektívne pracovať s kvantom informácií, ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a v neposlednom 

rade správať sa k svojmu životnému prostrediu ohľaduplne. Takto poňatá gramotnosť sa 

posúva k širšiemu chápaniu v podobe funkčnej gramotnosti, ktorá zahŕňa aj prírodovednú 

gramotnosť. Tú si mnohí učitelia zamieňajú s environmentálnou gramotnosťou, či samotným 

pojmom environmentálnej výchovy. Potvrdil to aj prieskum Adriany Wiegerovej (2003), 

ktorá oslovila 288 učiteľov 1. stupňa základných škôl. Zisťovala, čo si učitelia predstavujú 

pod pojmom prírodovedná gramotnosť. Respondenti zdôrazňovali vzťah k životnému 

prostrediu a dôležitosť poznania zákonitostí prírody. Autorka ďalej uvádza, že aj keď je 

cieľové a obsahové vymedzenie ENV blízke cieľovej línii prírodovednej gramotnosti, 

nemožno ich zamieňať. 

Na Slovensku sa monitorovaním funkčnej gramotnosti zaoberajú štúdie PISA a TIMSS 

(PRILS sa zaoberá čitateľskou gramotnosťou). V rámci úloh pre monitorovanie prírodovednej 

gramotnosti sme našli aj úlohy s environmentálnou problematikou. Podľa nášho názoru je ich 

hlavne v štúdii TIMSS pomerne málo. 

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce 

(t.j. funkčnú gramotnosť) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej 

dochádzky. Uskutočňuje sa od roku 2000 v trojročných cykloch. Zaoberá sa čitateľskou, 

matematickou a prírodovednou gramotnosťou. 

V roku 2009 dosiahli slovenskí žiaci priemerné skóre 490 bodov (úroveň 3, zo šiestich 

úrovní), čím sa Slovensko umiestnilo pod priemerom OECD (501). V porovnaní s výkonom 

v roku 2006 sa priemerný výkon žiakov na Slovensku zvýšil štatisticky nevýznamne o 2 body. 

Jednotlivé úrovne prírodovednej gramotnosti boli zamerané aj na environmentálne témy. 

Bližšie údaje nachádzame v nasledujúcich tabuľkách. 
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Tabuľka č. 1 Príklady jednotlivých úrovní prírodovednej gramotnosti (Koršňáková, 2010). 

 

 

Tabuľka č. 2 Percentá žiakov na jednotlivých úrovniach prírodovednej gramotnosti (Koršňáková, 

2009). 

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – Trendy 

v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodovedných predmetov) je medzinárodná štúdia, 

ktorá sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností žiakov v matematike a v 

prírodovedných predmetoch. Uskutočňuje sa každé štyri roky. Štúdiu organizuje 

Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania (IEA – International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement). V prvých cykloch sa merania 

zúčastňovali žiaci 8. ročníka základných škôl a 1. ročníka osemročných gymnázií. Žiaci 

4. ročníka základných škôl boli do medzinárodného merania zapojení až v cykle TIMSS 2007.  

Žiaci zo Slovenskej republiky dosiahli na škále prírodovedných predmetov v meraní 

TIMSS 2007 priemer 526 bodov. Štatisticky možno výkony žiakov zo Slovenskej republiky 

zaradiť na 8. až 21. miesto spomedzi všetkých zúčastnených krajín merania TIMSS. 
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Pri porovnaní výkonov žiakov zo Slovenska s priemerom krajín EÚ a/alebo OECD (523 

bodov) sa Slovensko s 526 bodmi nachádza na úrovni priemeru týchto krajín (Národná správa 

z merania TIMSS, 2007). V meraní TIMSS 2011 dosiahli žiaci Slovenskej republiky (532 

bodov) štatisticky významne lepšie výsledky ako je priemer zúčastnených krajín EÚ (521 

bodov), aj ako je priemer krajín OECD (523 bodov). V prírodovede v porovnaní s výsledkami 

z roku 2007 nastal nárast o 6 bodov, tento nárast zo štatistického hľadiska nie je významný 

ani v jednej z týchto testovaných oblastí. Teda možno konštatovať zrovnateľný výsledok 

rokov 2007 a 2011 (TIMSS a PIRLS, 2011). 

S pojmom ekogramotnosť sa stretávame prevažne v českej literatúre, v slovenskej 

literatúre tento pojem väčšinou nahrádza environmentálna gramotnosť.  

Jiří Nečas (2006) pojem ekogramotnosť definuje ako základné vzdelanie týkajúce sa 

vzťahu k prostrediu. Pod tento pojem zahŕňa vedomosti o prírode a jej fungovaní; návyky 

a zvnútornenie vzorcov správania sa, ktoré sú v súlade s prírodou; hlboké prežitie svojej 

prináležitosti k prírode, uvedomenie si svojich možností ako prispieť k jej obnove... Tromi 

piliermi, na ktorých by mala byť ekogramotnosť postavená sú poznanie, kritické myslenie 

a vytváranie si vzťahov (teda osobná integrácia do systému). 

Ekogramotnosť by sa podľa neho mala premietnuť do praktického života. Prejaviť by sa 

mala obmedzením materiálnej spotreby, separáciou odpadu, preferovaním pešej chôdze pred 

automobilovou a pod. 

Pojem ekogramotnosť bol definovaný už v roku 1968. Napriek rôznorodosti definovania 

tohto pojmu sa väčšina autorov stotožňuje s presvedčením, že environmentálne gramotný 

človek dokáže kombinovať vedomosti a poznatky s hodnotami, ktoré ho ďalej motivujú 

k určitej činnosti, prípadne správaniu sa (Činčera, 2007). 

Využitie a modifikácia NEP škály ako výskumného nástroja 

Hodnotenie efektivity ENV je jedným z predpokladov jej ďalšieho rozvoja 

a zdokonaľovania. Meranie efektivity environmentálnych programov prináša dôležité 

informácie pre ich skvalitnenie.  

Pre meranie environmentálnych postojov sa najčastejšie používa škála Novej 

environmentálnej paradigmy NEP/DSP (Dominantnej sociálnej paradigmy). Táto škála bola 

vytvorená na konci 70-tych rokoch. Preto bola jej aktuálnosť často spochybňovaná, napriek 

tomu aj dnes predstavuje NEP najdôležitejší nástroj na meranie environmentálnych postojov. 
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Najlepšie výsledky, podľa Cordana M., Welkomerovej S. A. a Scherera R. F. (2003), prináša 

revidovaný variant NEP v kombinácii s ďalšími meracími nástrojmi. Príkladom doplňujúcej 

škály môže byť napríklad Škála posudzovaného proenvironmentálneho konania (Intended 

Proenvironmental Behavior Scale) (Cordano, Welcomer, Scherer, 2003). 

Na Slovensku meranie ekogramotnosti stále zaostáva za inými krajinami. V oblasti 

základného školstva sa dá hovoriť o meraní prírodovednej gramotnosti, ale nie 

ekogramotnosti.  

Merné nástroje, pomocou ktorých vieme zistiť kognitívnu úroveň žiaka, či mieru 

proenvironmentálnych postojov prechádzali zmenami. Michal Weber navrhoval nahradiť 

meranie environmentálnych vedomostí meraním ,,vnímania environmentálnych rizík“ 

(perceptions of environmental risk – PER). V roku 2001 realizovali Morrone M., Mancl K. 

a K. Carr výskum ekogramotnosti obyvateľov Ohia. Zamerali sa na poznatky z vybraných 

ekologických oblastí, na vnímanie environmentálnych problémov a na názory o postavení 

človeka v prírode. Jedným zo zistení bolo, že poznatky obyvateľov nekorelovali so záujmom 

o environmentálne problémy. 

Škála NEP prešla viacerými kritikami, a roku 1992 bola revidovaná. Na potrebu 

modifikácie tohto výskumného nástroja upozorňujú viacerí autori, napr.: R. La Londe, E. 

Jackson, H. La Trobe a T. Acott. 

V susednom Česku bola škála NEP (väčšinou upravená verzia), využitá pri troch väčších 

výskumoch. V rokoch 1993 až 2000 realizoval opakovaný výskum ekogramotnosti 

Sociologický ústav Akademie věd České republiky. Výsledky výskumu ,,odcudzovania“ 

človeka prírode boli publikované v roku 2006 tímom Záujmového združenia Toulcův dvůr. 

V roku 2006 bol realizovaný aj tretí výskum proenvironmentálnych postojov Centrom pro 

výzkum veřejného mínění (Činčera, Štěpánek, 2007). 

V roku 2009 sa v Banskej Bystrici konala 5. národná konferencia s medzinárodnou 

účasťou Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. V zmysle jej záverov sa 

rozhodla sieť environmentálno-výchovných organizácií ŠPIRÁLA realizovať na Slovensku 

reprezentatívny výskum účinnosti ENV na základných a stredných. Zaujímavou myšlienkou 

bolo porovnanie environmenálno - výchovnej práce v Zelených školách a bežných školách 

(Medal, 2011). V rokoch 2011-2012 bol tento výskum realizovaný na bežných, bývalých 

zelených a zelených školách. Obdobný výskum realizovali v Čechách autori Bezouška A. 

a Činčera J. v roku 2007.  
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Podľa výsledkov výskumu (Milová,  Medal,  Klocovková, 2012), cieľom ktorého bolo 

zmapovať aktuálnu situáciu a stav súčasného systému environmentálnej výchovy a 

vzdelávania detí a mládeže na Slovensku – s akcentom na aktivity a pôsobenie subjektov 

MVO sektora a popis ich pôsobenia v praxi, teda prienik formálneho a neformálneho 

vzdelávania – na príklade regiónu Trenčín. Environmentálna výchova a vzdelávanie ako 

prierezová téma naráža v súčasnosti na tieto úskalia: formalizmus, povrchnosť; náročnosť 

prípravy a realizácie;  roztrieštenosť informácií, ktoré žiaci dostávajú; súperenie ENV s inými 

prierezovými témami; závislosť od zanietenosti pedagóga; problém nedostatku a kvalifikácie 

pedagógov (Milová, Medal, Klocovková, 2012). 

Podľa daného výskumu bol súčasný stav ENV detí a mládeže na Slovensku vyhodnotený 

ako neuspokojivý. Súčasnej ENV na Slovensku, podľa výsledkov výskumu, chýba moderná 

koncepcia a systém nielen ENV, ale aj celej štátnej environmentálnej politiky, dostatočný 

záujem a pozornosť zo strany štátu či verejnosti.  

Využitie škály Novej environmentálnej paradigmy v našom výskumnom projekte  

Prvá časť nášho výskumu  bola  realizovaný v školskom roku 2011/2012. Výskum bol 

zameraný na  získanie názorov učiteľov prvého stupňa a školských koordinátorov 

environmentálnej výchovy na vybrané aspekty ENV. Jeho obsahové zameranie zahŕňalo 

otázky preferovania edukačných stratégií, metód, foriem a spôsobov implementácie 

a realizácie ENV na školách, tiež názory učiteľov na úroveň environmentálnych vedomostí, 

zručností, postojov ich žiakov (Suchá, 2011). Zručnosti, vedomosti a postoje žiakov v  oblasti 

ENV hodnotilo 48% respondentov ako ,,dobré“. Názory učiteľov nemusia odzrkadľovať ich 

skutočnú úroveň. Aj preto realizujeme v tomto školskom roku (2013/2014) výskum na piatich 

školách (desiatich triedach) v okresoch Kežmarok a Poprad. Výskum je realizovaný 

prostredníctvom experimentálnej metódy, ktorou overujeme účinnosť navrhnutého 

edukačného modelu ENV.  

Vstupné merania prebiehali v septembri 2013. Pozostávali z dvoch merných pro-

striedkov - didaktického testu zameraného na vedomosti žiakov z oblasti ENV a dotazníka 

NEP pozostávajúceho zo štyroch škál zameraných na vedomosti, postoje a konatívnu zložku 

osobnosti žiaka. Dotazník bol viackrát modifikovaný, okrem prekladu  do slovenského jazyka 

sme ho následne upravovali pre žiakov základnej školy. V minulom školskom roku (2012-

2013) prebehla pilotáž dotazníka, v rámci ktorej žiaci označili položky, ktoré boli ťažko 
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koncipované, či nezrozumiteľné.  Celý dotazník bol následne upravený  s ohľadom na 

primeranosť veku respondentov. Po vstupných meraniach v tomto školskom roku výskumný 

nástroj naďalej modifikujeme. (Jeho aktuálna verzia je dostupná na internete: 

https://docs.google.com/file/d/0B89mlXTIr1RUQWF2YXpJWkxhSjA/edit?usp=sharing.) 

Zo vstupných meraní uvádzame dva grafy. Prvý znázorňuje porovnanie dosiahnutých 

výsledkov zo škály NEP u chlapcov a u dievčat. V rámci sumárneho hodnotenia môžeme 

povedať, že dievčatá dosiahli o 6% lepšie výsledky ako chlapci, čo je z hľadiska nášho 

výskumu štatisticky významný rozdiel. Najväčšie rozdiely v odpovediach sa vyskytli 

v otázkach č. 12. (53b), 1. (42b) a 6. (32b) V otázke č. 12. paradoxne zastávali pro-

environmentálny postoj chlapci. V otázke išlo o to, či by sa respondenti zúčastnili protestnej 

akcie proti firme, ktorá poškodzuje životné prostredie. Podľa nášho názoru sa tu prejavila 

zdržanlivosť dievčat a naopak akčnosť chlapcov. V otázkach číslo 6. a 10. prejavili 

respondenti pomerne výrazné proti environmentálne postoje, v otázkach išlo o globálny 

rozmer environmentálnych problémov. Výsledky mohlo ovplyvniť relatívne nižšia úroveň 

ponímanie globality u detí mladšieho školského veku.  

Graf č. 1 Porovnanie výsledkov NEP škály u chlapcov a dievčat 

 

V rámci druhého grafu porovnávame dosiahnuté výsledky dvoch merných výskumných 

nástrojov – didaktického testu z predmetnej problematiky a škály NEP. Z hľadiska celkového 

hodnotenia môžeme povedať, že proenvironmentálne postoje sú na nižšej úrovni ako 

vedomosti respondentov. Žiaci sú primerane vybavení poznatkami, ktoré však nevedia 

pretransformovať do vzorcov správania sa.  

https://docs.google.com/file/d/0B89mlXTIr1RUQWF2YXpJWkxhSjA/edit?usp=sharing
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Graf č. 2 Porovnanie výsledkov didaktického testu a škály NEP 

 

Záver 

Zefektívnenie environmentálnej výchovy by sa malo uberať práve smerom premeny 

poznatkov na uvedomelé proenvironmentálne správanie sa. Monitorovanie súčasného stavu 

environmentálnej gramotnosti má z hľadiska zvýšenia efektivity ENV nezastupiteľné miesto. 

Škála NEP ako výskumný merný nástroj prechádza mnohými modifikáciami, najmä pre jej 

relatívne ťažkú formuláciu. Je však vysoko účinným prostriedkom ako odhaliť ,,trhliny“ 

v postojovej škále naších žiakov. Jej pozitíva naďalej prevažujú a ostáva najdôležitejším 

merným prostriedkom v danej oblasti. 
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