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ABSTRAKTA KLÍČOVÁ SLOVA

Abstrakt
Současná popularita ekologického zemědělství z části staví na idealizované 
představě tohoto způsobu hospodaření a jeho výrobků (bioproduktů). Cílem této 
práce je prozkoumat způsoby pohledů zúčastněných zemědělců na jejich vlastní 
praxi a nabídnout srovnání, do jaké míry dané subjektivní postoje farmářů 
korespondují s představami a pozitivními očekáváními, která jsou do něj vkládána ze 
strany oficiální politiky a laické veřejnosti. Empirická studie využívá méně známého 
výzkumného nástroje Q metodologie, která hledá ideálně typické pohledy 
zúčastněných aktérů. Data byla pořízena prostřednictvím polostandardizovaných 
rozhovorů s českými ekologickými zemědělci. Provedená analýza ukázala tři faktory, 
které byly následně interpretovány jako tři existují přístupy mezi ekologickými farmáři. 
Obsah každé z těchto perspektiv dal logický základ pro jejich pojmenování -  
ekologické zemědělství (1) jako životní způsob, (2) jako zdroj obživy a (3) jako 
produkce potravin zvláštní kvality. Každý pohled zdůrazňuje odlišné prvky 
ekologického hospodaření a specifickým způsobem tak naplňuje (konstruuje) jeho 
účel. Nalezená klasifikace přispívá do teoretické diskuse o povaze současného 
ekologického zemědělství a jeho pozice v soudobé moderní společnosti.

Klíčová slova
ekologické zemědělství, alternativní zemědělství, motivy, organické hnutí, 
biopotraviny, bio, reflexivní modernizace, konvencionalizace, Q metodologie



ABSTRACT AND KEYWORDS

Abstract
Current popularity of organic farming is partly based on idealized picture about 
farming practices and its (organic) products. The goal of this thesis is to find out how 
the participating farmers look at their own practices, and by this to offer a comparison 
to what extent the subjective viewpoints of farmers correspond with notions and 
positive expectation of official policy actors and public. Empirical study uses a less- 
known research tool called Q methodology, which is focused on identification of 
ideal-type approaches of engaged actors. Data was gathered with the use of semi
standardized interviews with Czech organic farmers. Analysis pointed out three 
factors, which were interpreted as three existing perspectives among organic 
farmers. The content of each one formed a basis for their names -  organic farming 
(1) as a way of life, (2) as a livelihood and (3) as a production of food of alternative 
quality. Each viewpoint puts emphasis on different elements and in a specific way 
forms (constructs) basic aim of organic farming. The identified classification 
contributes to a theoretical discussion about a nature of current organic agriculture 
and its position in contemporary modern society.

Keywords
ecologic farming, alternative farming, motives, organic movement, organic food, bio, 
reflexive modernization, conventionalization, Q methodology
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1 ÚVOD

Biopotraviny jsou vysoce kvalitní, čistě přírodní a přísně 
kontrolované potraviny.
Kdykoli koupíte potravinu se značkou BIO, podporujete:
— své vlastní zdraví 
— chov zvířat bez týrání 
— ekofarmáře, kteří pečují o životní prostředí 
— rozvoj produkce kvalitních, bezpečných a zdravých 
potravin v ČR
— sociální stabilitu venkova a prosperující venkov

Zelený kruh, asociace ekologických organizací

(Infolist 4 - bio potraviny)

1 ÚVOD

Na stránkách časopisů a v regálech obchodů se nedávno začaly zviditelňovat 
produkty s označením BIO, původem z tzv. kontrolovaného ekologického 
zemědělství. Produkce certifikovaných potravin navíc začala být podporována 
z veřejných zdrojů. V  letech 1998 -  2005 byla mezi ekologické zemědělce rozdělena 
částka asi 1,5 miliardy Kč ze státního rozpočtu. Ekologické zemědělství se tak stalo 
nejrychleji rostoucím odvětvím zemědělství. Tento rozvoj ve skutečnosti není až tak 
překvapivý, neboť pouze -  s několikaletým zpožděním -  opisuje trend zaznamenaný 
v zemích západní Evropy. Odlišný kulturní kontext, jakož i specifika českého 
agrárního sektoru, však ukazuje na řadu otázek, které nejsou součástí zahraničních 
zkušeností.

Důvody současné oblíbenosti bioproduktů a podpory ekologického zemědělství 
u nás i v zahraničí mají více rovin. Jejich četnost a víceznačnost přitom souvisí s 
odlišnými představami jednotlivých sociálních skupin o tom, čím bioprodukty vlastně 
jsou a jaký je účel jejich produkce. Společným jmenovatelem těchto sociálních 
konstrukcí však zůstává symbolický význam bioproduktů jako výrobků, které vznikají 
v souladu se specifickými normami reflektujícími některá rizika soudobé 
pozdně-moderní společnosti. Bioprodukty a z nich vyrobené biopotraviny mají méně 
zatěžovat přírodu i tělo konzumenta -  mají tedy být více „ekologické“ a „zdravější“ 
než jejich konvenční protějšky, a samotné ekologické zemědělství má vedle toho 
podporovat sociální rozvoj venkovských oblastí a nabízet konkurenceschopnou 
alternativu k industrializované výrobě konvenčních potravin.

Různé skupiny aktérů, kteří jsou spjati s fungováním ekologického zemědělství 
a výroby biopotravin, různou měrou reflektují uvedené souvislosti a v návaznosti na 
to přicházejí s odlišnými sociálními definicemi daného fenoménu. Tyto interpretace 
se v určitých ohledech překrývají, v jiných se liší, avšak nerozdílně a velmi zřídka 
obsahují pochyby o pozitivních důsledcích ekologického způsobu hospodaření a 
spotřeby biopotravin.

Účelem této práce však není účelově rozbíjet gloriolu nálepky BIO, ale spíše 
kriticky prozkoumat širší sociální okolnosti fungování českého ekologického 
zemědělství a návazné produkce biopotravin. Na celém fenoménu je totiž 
sociologicky nejzajímavější ona hypotéza reflexe společenských rizik a nové 
promyšlení vztahu mezi přírodou a společností, ke kterému ekologické zemědělství 
demonstrativně směřuje. Nekritičtí stoupenci ekologického zemědělství a bioproduktů 
přitom zpravidla dávají rovnítko mezi existující nabídku bioproduktů a pozitivní posun
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1 ÚVOD

ve vztahu člověka a přírody, přestože tato interpretace ve světle poznatků o 
fungování moderní kapitalistické společnosti nemůže obstát.

Alternativní způsoby zemědělského hospodaření, které stojí v ideologické 
opozici k modernímu industrializovanému zemědělství, existují od samého počátku 
moderní společnosti (respektive od prosazení změn, na než reagují). Podstatnou 
část doby jejich existence se však jednalo o alternativní formu v úzkém slova smyslu, 
tedy o aktivitu, která stála na pokraji zájmu většinové části společnosti a samozřejmě 
i veřejné politiky, byť položila základy jasně viditelného sociálního hnutí. Teprve od 
70. let 20. století se činnost tohoto hnutí začala formalizovat a oslovovat širší skupiny 
obyvatel v západní Evropě a USA. K nejvýraznějšímu zlomu však došlo až v letech 
90., kdy se ekologické zemědělství stalo součástí Společné zemědělské politiky EHS 
a bylo uznáno jako jeden z prostředků trvale udržitelného rozvoje.

Tím se ekologické zemědělství sice otevřelo širšímu okruhu prvovýrobců a 
hlavně spotřebitelů, ale na druhé straně nutně dospělo k jisté unifikaci rozličných 
myšlenkových proudů původního sociálního hnutí, které se tím navíc připravilo o svůj 
alternativní náboj. Tento moment je přitom podstatný. Odhaluje totiž základní dilema 
současné podoby ekologického zemědělství, které je možno formulovat následujícím 
způsobem: je ekologické zemědělství svou institucionalizací a praxí dostatečně 
odlišné od moderního industrializovaného hospodaření, aby dokázalo opravdu 
přispět k řešení některých společenských rizik a splnit tak očekávání, která jsou do 
něj vkládána? Obecným cílem této práce je prozkoumat právě tuto otázku.

Historické okolnosti vývoje ekologického zemědělství u nás výše uvedený 
problém navíc umocňují. Díky komunistickému režimu zde fakticky chybělo sociální 
hnutí propagující alternativní zemědělství jako v západní Evropě, a tak je zrod 
českého ekologického zemědělství situován až do počátku 90. let., tedy do období, 
kdy se v zahraničí již začíná rozvíjet na formalizovaném základě. Právě tato okolnost 
zřetelně ilustruje sociální podmíněnost současné podoby českého ekologického 
zemědělství a otevírá otázky, z nichž vyrůstá předmětné zaměření této práce.

Pro zodpovězení uvedeného problému jsem se rozhodl zaměřit na přístup 
farmářů hospodařících v systému ekologického zemědělství. Především mě přitom 
zajímají způsoby pohledů na jejich vlastní praxi a dále to, do jaké míry tyto 
subjektivní postoje korespondují s představami a očekáváními, která jsou do 
ekologického zemědělství vkládána ze strany dalších zainteresovaných aktérů -  
laické veřejnosti a oficiální politiky. Za účelem prozkoumání postojů a interpretací 
zúčastněných farmářů využiji zvláštního nástroje Q metodologie, která má 
explorativním způsobem umožnit nalézt ideálně-typické formy sdílených způsobů 
pohledu na ekologické zemědělství mezi ekofarmáři.

Samotné pojednání o sledovaném problému je standardně rozčleněno do tří 
oddílů. V prvém je zformován konceptuálni rámec sledovaného předmětu. Daný text 
má záměrně exoterickou povahu, neboť jsem pokládal za užitečné seznámit méně 
zasvěcené čtenáře s obecnějšími okolnostmi ekologického zemědělství. Hlavním 
účelem tohoto teoretického oddílu je vymezit kontury problémů, na které je zaměřena 
navazující analýza. Na začátek teoretické části představím podstatu ekologického 
zemědělství, jeho vývoj v zahraničí a u nás (kapitola 2). Po té nastíním sociologicky 
relevantní okolnosti fenoménu biopotravin (kapitola 3). Po těchto dvou specifických 
kapitolách přichází obecnější pojednání o účelu ekologického zemědělství ve vztahu 
k modernizačním procesům společnosti (kapitola 4) a touto závěrečnou částí také 
otevřu problémy, ke kterým míří vlastní empirická část práce.
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1 ÚVOD

Ještě před tím však ve druhé (metodologické) části zevrubně popíši způsob, 
jakým jsem uskutečnil danou empirickou studii. S ohledem na to, že Q metodologie 
patří mezi méně známé výzkumné metody, věnuji relativně velkou pozornost jejímu 
obecnému představení, vysvětlení účelu volby této metody a dále popisu toho, jak 
jsem konkrétně metodu aplikoval (vše v kapitole 5). Třetí část práce (kapitola 6) 
obsahuje výsledky empirické studie. Analytická část osvětluje postup, který mě 
k výsledkům přivedl. Po té následuje interpretace nalezených pojetí českého 
ekologické zemědělství, která je členěna do podkapitol dle příslušných perspektiv 
farmářů. Výsledky, nejdůležitější zjištění a závěry uvádím v poslední části (kapitola 
7). Celou práci uzavírají přílohy s dodatečným grafickým a tabulkovým aparátem, 
který pro zájemce rozšiřuje prezentované informace.
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2 VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

„Ostatní zemědělci na to časem přijdou taky, až jim přestane 
země zmučená chemikáliemi rodit.“

Z rozhovoru s ekologickým zemědělcem, který byl uskutečněn 
v rámci reportáže týdeníku Respekt Biočeši čekají na zázrak, 
která byla publikována v květnu roku 1994

2 VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

2.1 Základní vymezení
Před začátkem vlastního přehledu vývoje ne-konvenčního zemědělství bych rád 

věnoval pozornost významům pojmenovaní jednotlivých forem tohoto způsobu 
hospodaření. Konvenčním zemědělstvím  je v této práci myšlena běžná zemědělská 
výroba intenzivního charakteru, která se nebrání používání průmyslových hnojiv, 
chemických látek k regulaci plevelů, škůdců a chorob a která byla (mimo jiné) běžně 
uplatňována na českém venkově před rokem 1989. Alternativní zemědělství tvoří 
sémantickou opozici konvenčního zemědělství a odkazuje tak ke všem 
ne-konvenčním formám hospodaření. Některé publikace (Vergner, Barták 1991; Petr, 
Dlouhý 1992) v tomto ohledu rozlišují až 10 různých směrů, alternativních přístupů. 
Jedním z nich je organické zemědělství, které má svůj původ v anglosaských 
zemích. Srovnatelným zástupcem je v evropském kontextu biologické zemědělství 
s tradicí ve frankofonních zemích. Formalizace ne-konvenčních přístupů a jejich 
sdružení pod společnou mezinárodní organizaci vedlo ke vzniku ekologického 
zemědělství, které v podstatě obsahuje všechny původní -  neortodoxní -  alternativní 
směry. Stranou zůstalo pouze biodynamické zemědělství, které dodržuje odlišné 
standardy a je v některých zemích certifikováno jako samostatný způsob 
hospodaření.

Pojem ekologické zemědělství se však u nás používá jako synonymum 
alternativního zemědělství. To je sice nepřesné, ale opodstatněné, neboť se jedná o 
historicky jedinou formu alternativního zemědělství u nás -  a tudíž významy obou 
pojmů splývají. V této práci dávám přednost běžnému chápání před přísnou logickou 
klasifikací. Pojem ekologické zemědělství tedy používám jako obecné označení 
současného ne-konvenčního hospodaření. Zahraniční formu stejného jevu, 
s ohledem na tamější tradici, nazývám cizojazyčným ekvivalentem organické 
zemědělství.

2.2 Kořeny ekologického zemědělství - staré organické hnutí
Současná podoba ekologického zemědělství je výsledkem vývoje, který trval 

několik desetiletí. V  západní Evropě sehrálo v této souvislosti významnou úlohu tzv. 
organické hnutí, které od konce 19. století prosazovalo šetrné způsoby 
zemědělského hospodaření, jež byly protiváhou k nastupující industrializaci 
zemědělské prvovýroby. V  prostředí anglosaských zemí se i nyní používá název 
organické zemědělství (organic farming/agriculture), který svým jménem přímo
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2 VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

odkazuje k myšlenkám tohoto sociálního hnutí. Organické zemědělství představuje 
jeden ze skupiny alternativních směrů v zemědělství, které se vymezují vůči 
konvečnímu hospodaření.

Publikace věnované problematice organického zemědělství v zahraničí (např. 
Guthman 2004), anebo u nás (např. Urban, Šarapatka 2003) zpravidla obsahují i 
pojednání o historii a vývoji ekologického zemědělství v Evropě v první polovině 
20. století včetně výčtu jeho nejdůležitějších postav. S ohledem na cíl této práce není 
účelné uvádět podobně zevrubný přehled. Dále se tedy spíše pokusím prezentovat 
ucelenější pohled na to, co se v oné době odehrávalo, se zvláštním zřetelem ke 
sledování obecných principů organického hnutí. Za tímto účelem využívám 
především sociálně vědní studie The Origins o f The Organic Movement, jejímž 
autorem je historik Philip Conford (2001).

Ne náhodou se organické zemědělství zrodilo ve Velké Británii, v zemi, která 
jako první v Evropě dospěla k průmyslové revoluci. Počátky organického hnutí zde 
sahají do posledního desetiletí 19. století, avšak k výraznějšímu rozvoji dochází až 
kolem první třetiny století následujícího -  jako reakce na vlnu modernizačních 
procesů. Snaha organicistů nebyla zaměřena na pouhou negaci tehdejší průmyslové 
společnosti, ale mířila k prosazení svébytné strategie, která pozitivně vymezovala 
alternativní způsoby vývoje. Oblast jejich působení přitom výrazně přesahovala 
problematiku zemědělství. Ústředním motivem jejich myšlenek byla víra v řád 
přírody, který transcenduje život člověka a který tudíž musí zůstat respektován při 
organizaci společenských aktivit. Myšlenky organicistů byly vybuzeny 
modernizačními tendencemi společnosti, která svým vývojem zřetelně mířila 
k oslabování vlivu přírody. V  oblasti zemědělství tyto dva pohledy vyústily ve spor o 
to, jakým způsobem produkovat potraviny.

Zastánci modernizačního přístupu prosazovali ekonomicky racionální způsoby 
hospodaření, které stavěly na specializaci a mechanizaci výrobních procesů při 
současném uvádění nových poznatků moderní vědy do praxe. Organické hnutí 
tomuto stanovisku logicky oponovalo z důvodu masivních zásahů do přírody, které 
s sebou nese. Otázku výroby potravin v dostatečné kvalitě a kvantitě řešily odkazem 
na ne-moderní společnosti, které dokázaly získávat potraviny po celá staletí 
ekologicky neškodným způsobem. Jejich argumentace však ne vždy a ne plně 
čerpala z vědeckého poznání, které by legitimovalo použití daných metod v moderní 
praxi, ale z tradicí osvědčených postupů. Dle organicistů dané postupy musely být 
správné pe r se, jestliže dovolily lidem přežít několik staletí.

Za jednoho z nejvýznamnějších představitelů organického hnutí -  a zakladatele 
organického zemědělství -  je dnes celosvětově pokládán Albert Howard. U něho 
také nalézáme nejdůležitější motivy myšlenkové tradice tohoto hnutí: mimořádně 
významná role půdy, od jejíhož stavu se odvíjejí veškeré pochody v zemědělství a 
holistický přístup k přírodě. Ve své nejvlivnější práci z roku 1940 na toto konto uvádí: 
„Udržení úrodnosti půdy je základní podmínkou jakéhokoliv stálého systému 
zemědělství. Při běžných postupech produkce plodin se úrodnost trvale ztrácí; 
průběžné obnovování úrodnosti statkovými hnojivý a péče o půdu je tudíž 
imperativem“ (Howard 1940).

Za tímto účelem Howard představil různé metody kompostování a použití 
humusu, který v jeho postupech zaujímal ústřední místo. Howard byl přesvědčen, že 
umělá hnojiva samy o sobě nemohou zajistit, aby půda byla zdravá a tedy i 
dlouhodobě úrodná. Svou inspiraci čerpal z indického způsobu hospodaření, z něhož 
odvodil koncept nazvaný kruh zdraví (wheel of health), který je esencí holistického
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přístupu organicistů: zdravá půda dává vzniknout zdravým (a tedy i odolným) 
rostlinám, které podmiňují zdraví zvířat a člověka. Ekologickou rovnováhu přitom 
podmiňoval respektováním přirozených procesů, které probíhají v přírodě a které 
jako jediné mají moc a schopnost tuto balanci udržovat, jak dokládá úryvek z jeho 
díla:

„Příroda nikdy nepotřebovala vyrobit postřikovače a jedovaté postřiky pro to, aby 
měla pod kontrolou hmyz a škodlivé houby. Příroda nezná nic takového jako 
očkovací látky a sérum. Je pravda, že všude možně lze nalézt různé druhy 
chorob mezi rostlinami a zvířaty v lese, ale nikdy se nejedná o velký rozsah. To 
ukazuje na princip, že zvířata a rostliny mohou velice dobře chránit samy sebe, i 
když mají např. parazity. Přírodní zákon v těchto věcech je  žít a nechat žít 
(Howard 1940).

Významnou postavou pro organické hnutí byl také Rudolf Steiner, vzdělaný 
v přírodních i humanitních vědách s výrazným přesahem do esoteriky. Na konci 
svého života vedl v Polsku několik antroposofických přednášek, které se staly 
základem metod tzv. biodynamického zemědělství. Ve své teorii vycházel 
z existence dvou základních sil (terestrální a kosmické) ovlivňujících živé organismy 
na Zemi. Ve svém učení kritizoval uzavřené ustájení hospodářských zvířat a 
racionalizaci jejich výživy, tedy podmínky, které mnohem později vyústily v některé 
známé problémy současného zemědělství a dokonce daly vzniknout řadě 
společenských rizik (Giddens 2000 [1999]; Beck 2005 [1986]). Steiner byl, podobně 
jako Howard, přesvědčen, že používání umělých průmyslových hnojiv není nutné, 
pokud je o půdu správně pečováno. Steinerův příspěvek (1998 [1924]) díky 
esoterické dimenzi zemědělského hospodaření dnes může působit zvláštně, avšak 
ve svých závěrech se v zásadě neliší od jinak uznávaného Alberta Howarda. Navíc 
škola biodynamického zemědělství přetrvala do současnosti jako nezávislá metoda 
hospodaření a její produkty certifikované značkou Demeter, mají své stálé místo na 
trhu biopotravin v západní Evropě.1

S tím, jak organické hnutí sílilo, se objevovali noví lidé přinášející další 
myšlenky. Jedním z nástupců je i Eve Lady Balfour, která v mnohém navazovala na 
Alberta Howarda, a která si dala za cíl zvědečtit tehdejší praxi organického 
zemědělství. Byla také zakladatelkou Soil Association -  spolku, který významným 
způsobem přispěl k rozvoji organického zemědělství v poválečné Británii. Pro Lady 
Balfour bylo typické prosazování křesťanské dimenze, kterou považovala za 
neoddělitelnou součást zemědělského hospodaření, navzdory některým rozporům, 
na které později upozornilo environmentální hnutí.

Ještě v předválečném období se britské organické hnutí zapojilo do kritiky 
kvality potravin. Hlavní výtky přitom směrovali na zavádění nových technologií výroby 
mouky a produkce bílého pečiva namísto celozrnného. Další dimenzi této 
problematiky otevřel spor o tom, zda-li jsou potraviny pěstované s využitím metod 
organického zemědělství zdraví prospěšnější než potraviny pocházející 
z konvenčního zemědělství. I v tomto případě je patrná holistická perspektiva 
sledování celého problému zdraví a inspirace Howardovou představou o koloběhu 
látek mezi půdou, rostlinami, zvířaty a člověkem. Nutno však poznamenat, že i přes 
snahu některých významných odborníků tehdejší doby nebyly získány jednoznačné 
důkazy pro potvrzení či vyvrácení hypotézy o vlivu organických potravin na zdraví

1 V České republice je biodynamické zemědělství praktikováno např. v camphillovém centru Kopisty 
(okres Litoměřice).
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lidí. Tento spor v podstatě trvá dodnes (cf. Urban, Šarapatka 2003) a ještě se k němu 
vrátíme v části věnované problematice biopotravin.

Ve vztahu k venkovu organicisté varovali před jeho vylidňováním v souvislosti s 
mechanizací výroby a nahrazováním lidské práce stroji. Důležité je však 
připomenout, že organické hnutí neodmítalo pokrok jako takový, a to i přes značný 
myšlenkový vliv rurálních romantiků z přelomu 19. a 20. století, ale stále prosazovalo 
nutnost širšího pohledu na význam zemědělského hospodaření, které se mělo 
vyvarovat moderní industrializace, již nastoupily ostatní sféry ekonomiky a jiné oblasti 
sociálního života lidí.

Pokračování historie je více méně známé. V západní Evropě získalo moderní 
industrializované zemědělství během 2. světové války své uznání a následně se 
dočkalo i politické podpory. V  důsledku těchto opatření byly myšlenky organického 
zemědělství marginalizovány. Organické hnutí sice dokázalo v zemích západní 
Evropy a USA přetrvat, ale jeho význam byl v tomto období zanedbatelný. 
Podstatnější vliv dokázalo získat zpět až na počátku 70. let, kdy došlo k založení 
mezinárodní organizace IFOAM2, která sociální hnutí organicistů sjednotila a 
zformalizovala.

Vyabstrahujeme-li závěrem z těchto rozmanitých myšlenkových škol společné 
znaky „starého“ organického hnutí, vidíme, že problematika zemědělského 
hospodaření je pojímána holistický (zdůrazňující závislost člověka na přírodě), 
s výraznou fyziokratickou inspirací, čemuž odpovídá i prosazování zvláštních 
zemědělských metod, které mají více respektovat existující řád přírody. Zemědělské 
hospodaření díky tomu s sebou neslo výraznou duchovní dimenzi prosazující (v 
evropském kulturním kontextu) křesťanské hodnoty. V  praxi byla zdůrazňována 
především diverzifikace hospodaření, propojující hospodaření na půdě a chov zvířat, 
se zvláštním důrazem na péči o půdu. Z toho také vyplývá, že se hospodaření mělo 
odehrávat na úrovni relativně malých rodinných farem, jejichž způsob hospodaření 
měl zajistit uzavřený koloběh látek.

2.3 Formalizace a hrozba konvencionalizace
Vliv starého organického hnutí znatelně poklesl v poválečném období v západní 

Evropě i USA. K jeho  oživení napomohla až sílící kritika industriálni společnosti v 
60. letech a zvýšení zájmu o otázky životního prostředí a kvality potravin. Právě tato 
směsice ideových proudů, tedy -  staří organicisté, kulturní hnutí 60. let, moderní 
environmentální hnutí a konzumeristické hnutí -  je dnes viděno jako základ 
současného organického hnutí v západní Evropě a USA (Guthman 2004).

Pravděpodobně nejvýznamnějším krokem ve vývoji současného ekologického 
zemědělství bylo založení Mezinárodní federace sdružení za organické zemědělství 
(IFOAM), která poskytla formalizovaný základ pro činnost jednotlivých 
akcionistických sdružení v oblasti organického zemědělství. V  následujících letech 
IFOAM vypracoval standardy pro výrobu a zpracování bioproduktů. Formální 
institucionalizace na jedné straně umožnila a podpořila další růst nekonvenčního 
zemědělství, na druhé straně však sloučením rozmanitých teoretických a praktických 
přístupů došlo k určitému „zploštění“ původní myšlenkové tradice organicistů.

IFOAM se stal také významným politickým aktérem. Na počátku 90. let přispěl 
k prosazení přijetí Nařízení rady EHS č. 2092/91 o ekologickém zemědělství, které

2 International Federation of Organic Agricultural Movements
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se stalo první zákonnou normou určující závazné postupy ekologického hospodaření, 
zpracování bioproduktů, jejich značení a kontrolu. Oficiální ekologické zemědělství 
bylo následně vtěleno do Společné zemědělské politiky Evropské unie, která jej 
identifikovala jako jeden z nástrojů trvale udržitelného rozvoje a tedy i jako jednu 
z oblastí, do které plyne finanční podpora z veřejných zdrojů. Od poloviny 90. let tak 
sektor organického zemědělství v západní Evropě a USA zažívá boom, který se 
s několikaletým zpožděním také dnes dostává k nám.

Oficiální politická podpora nastartovaná před více jak 15 lety roztočila soukolí 
nabídky a poptávky po organických potravinách. Jejich výroba se v 90. letech díky 
tomu stala podnikatelskou příležitostí pro řadu evropských farmářů. Příležitost 
prodávat zemědělské komodity za vyšší tržní cenu se stala pro mnoho výrobců 
nosnou z důvodu krize, do které se dostalo západoevropské a americké zemědělství 
v průběhu 80. let 20. století. V  užším kontextu je možno podporu zemědělského 
sektoru (potažmo venkovských oblastí) chápat právě jako reakci na „efekt stlačování 
cen“ výrobců, přičemž použitá opatření veřejné politiky cíleně směřovala k mobilizaci 
nových zdrojů příjmů, jež měly napomoci stagnaci vývoje hodnoty výroby 
zemědělské produkce (Ploeg et al. 2000). Institucionalizace organického hnutí, 
formalizace standardů výroby, politická podpora růstu sektoru ekologického 
zemědělství a popularizace organických potravin však není neproblematická. Před 
tím, než rozvedu argumenty poukazující na úskalí tohoto úspěchu, však ještě 
vymezím obsah organického zemědělství. Dle některých autorů totiž stojí krůček od 
toho, aby ve své současné podobě popřelo sebe samo.

Zkoumání starého organického hnutí (s odkazem na výše uvedené pojednání o 
jeho ideových východiscích) odhaluje základ, ze kterého vychází současné organické 
zemědělství a jeho definiční znaky. Ty se obecně týkají odlišností v oblasti 
(1) vlastnictví a řízení farem, (2) agroekologických postupů, (3) výrobního faktoru 
práce a (4) marketingu výrobků.

V západní Evropě a USA převládá obrázek spojující organické zemědělství 
s hospodařením na úrovni malých rodinných farem. Model rodinné farmy totiž 
konvenuje s představou o řízení organizace, která staví na nezávislosti, dokonalé 
kontrole výrobního procesu a ideologické angažovanosti hospodáře ve vztahu 
k přírodním zdrojům, které využívá a tím o ně i pečuje. Rodinná farma je tak vnímána 
jako antipod moderního industrializovaného zemědělství - agribusinessu. Oproti 
standardizovanému, racionalizovanému způsobu hospodaření se počítá s tím , že 
organické farmy praktikují kombinované hospodaření (tj. pěstování rostlin a chov 
zvířat), neboť tento způsob respektuje přirozený koloběh látek v přírodě.

Samotná zemědělská praxe obnáší specifické organické postupy, přičemž 
formální pravidla IFOAMu, respektive národních kontrolních organizací, představují 
pouze minimální standardy, které musí být v systému organického zemědělství 
dodrženy. Vedle toho však existuje celá řada dalších postupů a metod, které jsou 
nekodifikovaným dědictvím organicistů. Je možno se domnívat, že tyto komplexní 
postupy se zpravidla rozcházejí s ekonomickou efektivitou výroby, která omezuje 
jejich používání v praxi. Tento rozpor dobře ilustruje nadpis jedné kapitoly ve studii 
Julie Guthman (2004) -  Ideal Practices and Practical Ideals -  odkazující na 
problematické spojení partikulárních organických postupů a univerzalistických tlaků 
racionalizovaného prostředí sociálních struktur moderní společnosti.

Organické zemědělství se od konvenčního liší také vztahem k práci. Organické 
zemědělství je náročnější na objem „vložené práce“. Ta totiž z části nahrazuje ostatní 
vstupy výroby (jako ruční pletí namísto aplikace herbicidů), takže se její charakter -
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typicky sezónní -  mění na stálý. V  souladu s prvním bodem se navíc předpokládá, že 
práce není komodifikována a její zajišťování je vázáno na členy rodiny. V  kontextu 
poválečného organického zemědělství se počítalo s tím, že výrobci mají pod 
kontrolou i distribuční cesty svých produktů. Za typický způsob prodeje tak byl 
pokládán přímý marketing, který navíc ladil s myšlenkou bioregionalistiky, či novějším 
konceptem spotřeby lokálních potravin (Librová 2003).

Současný úspěch sektoru organického zemědělství by byl nemyslitelný bez 
zmiňované formalizace výrobních postupů. Organickým farmářem se tak dnes může 
stát kdokoliv, kdo splní stanovená kritéria hospodaření. Vlastní institucionalizace a 
následná kontrola dodržování daných norem však jen stěží může zajistit ideové 
souznění s klasickými principy a hodnotami organického hospodaření. Objevují se 
tak pochyby, že růst sektoru organického zemědělství je nevyhnutelně spojen se 
vstupem podnikatelů, kteří s ohledem na tržní potenciál biopotravin sledují ryze 
pragmatické motivy. Klíčovým problémem ohledně povahy současného organického 
zemědělství se tak stala otázka, jestli se hodnoty moderního organické hnutí 
nerozvolnily natolik, že by se jeho současný vývoj stal pouhou variací na zemědělství 
konvenční.

Otázku, zda-li se tomu tak děje, ztělesňuje hypotéza konvencionalizace, která 
vznikla na základě empirické studie organického zemědělství v Kalifornii na konci 90. 
let (Buck, Getz, Guthman 1997; Guthman 2004). Autoři této studie shromáždili 
důkazy, které zpochybňují romantickou představu o podobě organického zemědělství 
v USA, které se svou praxí velice vzdálilo původním myšlenkám organicistů. Tento 
stav zdůvodňují ekonomickým tlakem na efektivitu výroby, který vyplývá z vysokých 
cen tamní půdy, a dále kodifikací pravidel výroby, která z organického zemědělství 
učinila omezenou technickou záležitost, orientovanou na zákaz používání několika 
druhů chemických přípravků. Především ale ukázali, že Kalifornie postrádá jakoukoli 
tradici, která by se blížila představám idealistů. Guthman tak velice skepticky 
posuzuje možnosti organického zemědělství rozvinout svůj potenciál v prostředí 
moderní společnosti.

Hypotéza konvencionalizace vzbudila velkou pozornost a s tím i pochyby o 
dalším směřování ekologického zemědělství. Obraz organického zemědělství, které 
se připodobňuje tomu, proti čemu původně bojovalo, podstatně ničí předpoklady o 
možných pozitivních dopadech. Jen stěží lze totiž uvěřit, že by ekologická a další 
pozitiva mohla vznikat čistě jako nezamýšlený důsledek veskrze pragmatických 
farmářů orientovaných na zisk. Přesto však nebyl empiricky zachycen jiný větší 
případ, který by se podobal zmíněné americké studii.

Proces konvencionalizace, tak jak byl přesvědčivě popsán, přitom odkazuje 
ke změnám, kdy segment organického zemědělství přestává stát stranou procesu 
industrializace a (v rozporu s původními principy hospodaření) v něm začíná být 
uplatňován mechanismus úspor z rozsahu, narůstá závislost farem na vnějších 
vstupech, dochází k substituci výrobních faktorů (kapitál za půdu a práci), dochází 
k implementaci firemní organizační struktury a prosazuje se specializace a 
mechanizace výrobních procesů. Empirické zkoumání otázky konvencionalizace 
však naráží na problém vymezení kritérií, která by byla využitelná pro rozlišení 
„opravdového“ ekologického zemědělství od „falešného“, lépe řečeno jeho 
konvencionalizované podoby. Navíc se hodnoty těchto parametrů v jednotlivých 
zemích mění, s ohledem na strukturu zemědělství a jeho tradici (tak jak to bylo 
patrné v případě Kalifornie). Vlastní empirický výzkum tak částečně přešlapuje na 
místě. Hypotéza konvencionalizace však není nedůležitá. Její význam spočívá
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především v tom, že obrací pozornost k možným rozporům mezi principy 
organického zemědělství a sociálními strukturami současné společnosti, ve 
kterých se odehrává a které mohou utlumit či elim inovat kladný potenciál 
alternativního přístupu.

Růst ekologického zemědělství je  každopádně spojen s určitým rozvolňováním 
hodnot a principů, které mají vycházet z původní tradice. Jeho advokáti tak stojí před 
citlivou otázku zachování určitého stavu (řádu) při současné potřebě změny 
(dynamiky), jejíž řešení nemá v praxi jednoduchou podobu. Z tohoto důvodu je také 
zajímavé sledovat, jakým způsobem se toto dilema promítá do podoby českého 
ekologického zemědělství, zejména s ohledem na jeho krátkou historii a absenci 
přímého propojení s původním organickým hnutím.

2.4 Alternativní a ekologické zemědělství v ČR
Před rokem 1989 naše země postrádala organické sociální hnutí srovnatelné se 

západní Evropou. To však neznamená, že by myšlenky ne-konvenčního zemědělství 
byly u nás úplně neznámé. Prvotní impulsy, které později přispěly k relativně 
rychlému rozvoji ekologického zemědělství u nás, se ve skutečnosti objevily již před 
rokem 1989.

První zmínky o ekologickém zemědělství, jak uvádí souhrnná učebnice 
ekologického zemědělství (Urban, Šarapatka el al. 2003), byly u nás poprvé veřejně 
publikovány v le tech  1985 -  1987. Jednalo se spíše o jednoduché zprávy ve 
specializovaných časopisech, které však drtivá většina tehdejší odborné veřejnosti 
ignorovala. Zhruba ve stejné době se také začaly (spíše neoficiálními cestami) šířit 
informace o problémech životního prostředí a jejich dopadů na zdraví obyvatelstva. 
V návaznosti na to se začaly objevovat různé skupiny obyvatel propagující „zdravou 
výživu“, které mimo jiné vyhledávaly alternativu k chemizovaným potravinám. 
Podobně jako v zahraničí tedy impuls k rozvoji ekologického zemědělství pocházel 
od lidí z měst praktikujících (obecně řečeno) jistý alternativní životní způsob.3 Na 
rozdíl od zahraničí však na tuto poptávku zemědělci ani prodejci nemohli reagovat, a 
tak se případná produkce „zdravých potravin“ odehrávala pouze na soukromých 
zahrádkách těchto vyhraněných skupin obyvatel.

V průběhu let 1987 -  1989 se začaly první pokusy odehrávat také v oblasti 
oficiální zemědělské praxe. V  roce 1988 se začala „Odborná skupina pro alternativní 
zemědělství“ zabývat praktickým ověřováním postupů ekologického zemědělství 
v našich podmínkách. K tomuto účelu byly vybrány tři podniky na Moravě, kde se 
zkoušelo ekologické pěstování zeleniny, ovoce a nekonvenční chov skotu. Na 
vysokých školách se však o ekologickém zemědělství -  až na malé výjimky -  tehdy 
nehovořilo. Významnou úlohu v této a budoucí době vedle toho sehrávali lidé 
zapojeni do aktivit souvisejících s ochranou přírody.

Krátce po převratu v roce 1989 byla uspořádána první vědecká konference, 
která se stala významným bodem pro další rozvoj tohoto sektoru. Ten byl navíc 
umocněn příznivým politickým prostředím, přičemž se ještě v roce 1990 podařilo 
prosadit rámcové přijetí směrnice IFOAM a zajistit finanční podporu pro ekologické 
zemědělce, jejichž řady se začaly rozrůstat.

V tomto období rychlých změn ekologické zemědělství ještě nemělo své 
současné jméno. Publikace z tehdejší doby (např. Dvořáková 1990) tak ještě hovoří

3 Některé příklady zachytila ve své studii z konce 80. let Hana Librová (1988).
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0 alternativním zemědělství, avšak postupně se začíná prosazovat aktuálně 
používaný přívlastek ekologické. První texty (vydané dokonce Ministerstvem 
zemědělství ČR) ukazují na zřetelné propojení s východisky organicistů. Vymezení 
alternativního zemědělství tak zde obsahuje všechny motivy původního sociálního 
hnutí. Explicitně je zmiňována „spolupráce s přírodou“, „zvyšování přirozené půdní 
úrodnosti“ , „uzavřený látkový a energetický cyklus“ a „produkce potravin s vyšší 
kvalitou, která však není principálním účelem systému“ (Vergner, Barták 1991: 6).
1 v českém kontextu tedy bylo prosazováno pojetí, které stavělo na tradičních 
přístupech.

Vyhlídky ekologického zemědělství na další rozvoj však značně poklesly již 
v roce 1992, kdy byla zrušena zvláštní finanční podpora pro ekologické zemědělce, 
což zbrzdilo další rozvoj sektoru ekologického zemědělství. Nulová podpora ze 
strany státu v té době otestovala vůli ekozemědělců zůstat v systému ekologického 
zemědělství i bez poskytování kompenzací. Státem nepodporovaný certifikát BIO se 
stal nečitelným symbolem pro většinu spotřebitelů a o biopotravinách některé noviny 
psaly tak, že je dávaly do uvozovek. Situaci v tehdejší době pěkně zachycuje 
reportáž týdeníku Respekt z května roku 1994. Autor Marek Šálek zde píše o tom, že 
„jediná ‘biofirma’, která u nás dnes prosperuje, se zabývá vývozem ‘éterických olejů’ 
z ‘biobylinek’” a paní, která si chtěla otevřít specializovanou prodejnu biopotravin 
v Litomyšli pojmenovanou „Nový věk“, musel přesvědčovat místní farář, aby to 
nedělala, neboť „by to příliš zavánělo ideologií hnutí New Age“ (Respekt 2.5.1994). 
Biopotraviny se staly esoterickou záležitostí pro omezenou skupinu obyvatel a sektor 
ekologického zemědělství jako takový stagnoval (viz Tabulka I v části Přílohy). 
Celková rozloha ekologicky obhospodařované půdy v tomto období kolísala kolem 
15 tisíc hektarů (tj. přibližně tři desetiny procenta z celkové výměry zemědělské půdy 
v ČR).

Obnovená podpora ekofarmářům v roce 1998 otevřela novou kapitolu vývoje 
ekologického zemědělství. V roce 1999 vznikla inspekční organizace, která začala 
certifikovat potraviny z kontrolovaného ekologického zemědělství a o rok později byl 
přijat zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, který nabyl účinnosti v roce 
2001. Tato norma stanovila podmínky hospodaření v systému ekologického 
zemědělství, produkce biopotravin a jejich závazné označování. V legislativní rovině 
se tak ekologické zemědělství dostalo na úroveň západoevropských zemí.

V roce 2003 byl vyhlášen národní Akční plán České republiky pro rozvoj 
ekologického zemědělství do roku 2010. Mezi jeho hlavní cíle bylo mimo jiné 
zařazeno posilování postavení ekologického zemědělství, zvyšování důvěry 
veřejnosti a rozšiřování trhu s biopotravinami. Akční plán také určil dosáhnout v roce 
2010 přibližně 10-% podílu ekologicky obhospodařované půdy. Tímto se dostáváme 
již do současnosti. Do doby, kdy každoročně přibývá počtu ekologicky hospodařících 
zemědělců, zvyšuje se počet výrobců biopotravin, stát posiluje svou dotační politiku 
ve prospěch ekofarmářů a po hubených letech tak jakoby nastával obrat k lepšímu, 
ne-li dokonce boom. Co však tyto změny s sebou všechno přinášejí?

2.5 Aktuální trendy a problémy českého ekologického zemědělství
V současné době bývá nejčastěji vyzdvihován nárůst počtu registrovaných 

ekofarem a vysoký relativní podíl ekologicky obhospodařované půdy. Hodnota 
druhého ukazatele (6,61 % v roce 2006) nás dokonce řadí na 10. místo ve světě 
(The World of Organic Agriculture 2007). Přestože tento podíl zatím nedosahuje cíle
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vytyčeného Akčním plánem, posouvá nás do skupiny předních evropských zemí 
s dlouholetou tradicí tohoto způsobu hospodaření (jako je např. Rakousko). Přestože 
oficiální statistiky Ministerstva zemědělství poskytují pouze omezený pohled na 
samotnou strukturu sektoru, jednoznačně ukazují na disproporce mezi jednotlivými 
způsoby užívání ekologických pozemků. Drtivou většinu obhospodařovaných ploch 
tvoří louky a pastviny. Tato skutečnost otevřela otázku, jaké jsou vlastně výstupy 
českého ekologického zemědělství.

V návaznosti na rychle rostoucí podíl ekologicky obhospodařované půdy totiž 
začalo být zjevné, že nijak nekoresponduje s objemem nabídky biopotravin 
v obchodech. Ta zůstávala na velice nízké úrovni. Na tento paradox brzy upozornila i 
některá média, která si všimla, že „Česko má stejnou plochu ekofarem jako Dánsko, 
jenže pěstuje hlavně trávu“ (Respekt 2.8.2004), či že „místo na biopotraviny dává 
stát dotace na ‘ekoseno’“ (Hospodářské noviny 23.09.2005).

Ukázalo se tak, že mezi ekologickými zemědělci, navzdory jejich relativně 
vysokému počtu, pouze malá část produkuje bioprodukty, které by byly 
zpracovávány za účelem získání biopotravin. Velká část produkce totiž končí 
v konvenčních zpracovatelských podnicích, které kvůli nízké poptávce nemají zájem 
produkovat certifikované potraviny. Rostoucí poptávka po biopotravinách tak byla 
(a z velké části stále je) kryta především zvyšováním dovozu certifikovaných potravin 
z jiných zemí. Po vlně kritiky zareagovali i samotní zemědělci (Bionoviny 2/2007), 
respektive jejich svazová organizace Pro-Bio, která oponovala tím, že prodej sena 
činí pouze zanedbatelný podíl na tržbách podniků (přibližně 1 %) a že seno je 
především meziproduktem v rámci chovu zvířat. Přesto však nepopřeli, že maso 
končí za hranicemi naší země. Malý počet certifikovaných zpracovatelských zařízení, 
kterým se kvůli relativně nízké poptávce po biopotravinách stále nevyplatí akreditovat 
výrobu certifikovaných potravin, tak vede ke zvláštní situaci.

Ta však není jediným rozporem českého ekozemědělství. I kdyby platilo, že 
farmáři neprodukují pouze seno, velkým problémem zůstává skutečnost, že stát 
z veřejných zdrojů podporuje specifický způsob hospodaření, jehož produkty 
s přidanou hodnotou -  jež existuje / díky státním dotacím -  nekončí u českých 
spotřebitelů. Navíc zvýšený transport potravin viditelně nabourává představu o 
smyslu ekologického zemědělství ve vazbě na lokální produkci.

Na druhou stranu ovšem původní organicisté nikdy netvrdily, že primárním  
účelem ekologického způsobu hospodaření by měla být produkce (certifikovaných) 
potravin (Conford 2001). Ústředním motivem proč hospodařit ne-konvenčně pro ně 
byl specifický přístup k přírodě, který a priori neuprednostňoval produkční funkce 
zemědělství (tj. výrobu potravin) před ostatními. Původní teoretické vymezení 
ekologického zemědělství u nás toto pojetí viditelně respektovalo (Vergner, Barták 
1991), avšak později se v explicitní podobě z oficiálních dokumentů vytrácí. 
Každopádně z hlediska mimoprodukčních funkcí ekologické zemědělství svůj účel 
zřejmě plní dobře, což dokazuje pohled na umístění jednotlivých farem 
(viz Graf I v části Přílohy), které jsou soustředěny v příhraničních oblastech země, 
v regionech s méně vhodnými podmínkami pro hospodaření na orné půdě. Z této 
perspektivy také dává smysl výše uvedený vysoký podíl ekologicky 
obhospodařovaných luk a pastvin, který je ve srovnání s evropským průměrem téměř 
dvojnásobný (The World of Organic Agriculture 2007).

4 V roce 2006 to bylo více jak 82 %, v letech 2001 -  2004 tento podíl dosahoval přibližně 90 %.

-  1 3 -



2 VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Z této specifické struktury vyplývají další podstatné rozdíly od zahraničí. 
Statistická analýza seznamu ekologických zemědělců za rok 2005 ukazuje velice 
vysokou průměrnou velikost farem dle výměry obhospodařované půdy, která činí 
téměř 310 ha. Průměrná výměra ekofarmy tak ve skutečnosti přesahuje velikost 
konvenční farmy v ČR5. Polovina všech ekofarem ale obhospodařuje pozemky, 
jejichž výměra je v součtu menší než 100 ha (mediánová hodnota činí 109 ha). 
Průměrná hodnota je navíc výrazně zkreslena vysokou variabilitou výměr 
jednotlivých typů pozemků (viz Tabulka II v části Přílohy). Průměrná velikost 
ekologicky obhospodařovaných pozemků trvalých kultur (sady a vinice) činí přibližně 
10 hektarů. Podobně velké jsou pozemky, na kterých se pěstuje zelenina. Ostatní 
pozemky s ornou půdou (využitelné např. pro pěstování obilnin) již dosahují 
průměrné hodnoty, která je přibližně šestinásobná. Největší jsou logicky pozemky 
s trvalými travními porosty, jejichž průměrná hodnota se blíží 300 hektarům, avšak 
směrodatná odchylka této proměnné dosahuje hodnoty 398 (hektarů). Díky tomu, že 
louky a pastviny (bez ohledu na jejich výměru) má ve své struktuře 
obhospodařovaných půd více jak 90 % českých ekofarem, najdeme mezi nimi 
hospodářství s 6  ary, ale i téměř s třemi tisícovkami hektarů! Farem, které by se 
zaměřovaly výhradně na chov skotu na pastvinách, však tolik není -  přibližně 1/5 z 
celkového počtu. Nejtypičtější typ hospodaření, které nalézáme u více jak 2/3 všech 
farem, je totiž kombinace hospodaření na půdě s chovem jiných zvířat než pouze 
skotu bez tržní produkce mléka. Co však tyto statistiky vlastně prozrazují o samotné 
podobě českého ekologického zemědělství, co bychom před tím nevěděli, a co 
z těchto souvislostí vyplývá?

Z výše uvedených údajů vyvozuji, že ekologické zemědělství v ČR má dvojí 
tvář. S ohledem na dané přírodní podmínky je ekologické zemědělství z největší části 
(z hlediska výměry obhospodařovaných půd) situováno v příhraničních podhorských 
oblastech. V  těchto regionech se na rozlehlých loukách uplatňuje především chov 
masného skotu bez produkce mléka. Zvířata z těchto farem buď putují do zahraničí 
(s certifikátem či bez certifikátu BIO), anebo jsou poražena na českých (v drtivé 
většině případů konvenčních) jatkách a jejich maso se dostane ke spotřebiteli bez 
nálepky BIO. Toto je z hlediska zastoupení obhospodařovaných pozemků 
nejtypičtější obraz českého ekologického zemědělství.

Z hlediska péče o krajinu, osídlení daných regionů a vlastních ekologických 
dopadů je role těchto zemědělců nezastupitelná. Na druhou stranu však zřejmě 
nebudou těmi, koho si konzumenti nejspíše představují pod pojmem ekofarmář. 
Výsledkem jejich práce jsou totiž produkty, které cestou k českému spotřebiteli (díky 
nedokonalé organizaci trhu) přicházejí o část své biokvality. Tito farmáři navíc 
ekologické hospodaření praktikují spíše z toho důvodu, že půdu v těchto lokalitách by 
šlo jen stěží obhospodařovat jiným způsobem. A  právě v to m  se skrývá značný 
paradox: tito farmáři jsou vlastně ekologickými zemědělci s ohledem na přírodní 
podmínky a možnosti hospodářského využití daných lokalit, a díky tomu -  a to je 
důležité -  by ekologickými zemědělci de facto byli, i kdyby formální systém 
ekologického zemědělství vůbec neexistoval! Oficiálně prosazovaný koncept 
ekologického zemědělství je  tak pro ně pouhou vnější „škatulkou“, do které shodou 
okolností vklouzávají. Stěží tak tyto zástupce můžeme počítat mezi vzorové příklady 
oficiálně podporovaného systému ekologického zemědělství. Ale na druhou stranu -

5 V roce 2005 průměrná výměra obhospodařované půdy činila přibližně 85 ha (Český statistický úřad 
2005).
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není zrovna tato skupina z hlediska své vlastní praxe právě tím nejlepším základem 
formalizovaného systému ekologického zemědělství?

Doplňkem k této skupině jsou ekozemědělci, kteří produkují bioprodukty, jež 
jsou zpracovávány za účelem prodeje jako biopotraviny. Část těchto zemědělců 
zároveň vystupuje i v roli zpracovatelů (např. zpracovávají vlastní biomléko na 
biosýr) anebo úzce spolupracují s vybranými zpracovatelskými podniky, které jejich 
produkty vykupují a zajišťují jejich následný odbyt se značkou BIO. Tito zemědělci 
mají příležitost získat část z tzv. „prémiové ceny“, kterou platí zákazník za 
certifikované výrobky v rámci jejich vyšších prodejních cen. Rozhodující část 
biopotravin v ČR se prodává prostřednictvím velkých obchodních řetězců (Bionoviny 
2/2007). Ty ovšem kladou značné nároky na dodavatele z hlediska stálosti kvality i 
kvantity, jak dokládají zkušenosti některých úspěšných ekofarmářů (Sedmá generace 
4/2005). Tento distribuční kanál je tak dostupný spíše velkým producentům, což 
mimo jiné dokládá i letmý pohled na skladbu nabízených biopotravin 
v supermarketech. Nejúspěšnější příklady těchto produktů přitom vzbuzují otázky 
ohledně povahy své výroby. Je totiž zřejmé, že schopnost uspět v síti 
maloobchodních řetězců s sebou přináší značný ekonomický tlak, který posiluje 
procesy intenzifikace prvovýroby, ale i zpracování.

Díky tomu se však samotná nabídka certifikovaných potravin může proměnit 
v pouhý tržní segment, jehož členové jsou uspokojováni nabídkou zpracovatelských 
a maloobchodních organizací, které si tyto skupiny spotřebitelů sami „pěstují“ , 
s minimální vazbou na původní účely ekologického zemědělství. Zde se tak 
dostáváme k problému konvencionalizace ekologického sektoru, jak byl již jednou 
výše zmíněn.

Propagace výroby biopotravin a masifikace jejich prodeje -  jako protipól 
výrobců „biosena“ -  totiž přivádí koncept ekologického zemědělství na tenký led. 
Podpora prodeje certifikovaných biopotravin zvyšuje poptávku spotřebitelů, na kterou 
reagují výrobci. Růst ekologického zemědělství tímto způsobem však znamená, že 
řady farmářů a zpracovatelů budou rozšiřovat i pragmaticky orientovaní aktéři, kteří 
svou motivací a přístupem popřou podstatu nekonvenčního zemědělství a 
alternativní výroby potravin. Rozšiřování sektoru ekologického zemědělství touto 
cestou nakonec povede k devalvaci symbolického významu, čímž bude podkopána 
jeho pozice v očích spotřebitelů. Vstupování nových zemědělců a zpracovatelů za 
účelem zvýšení svého zisku tak nakonec může vést k úplně jinému výsledku. Jejich 
jednání totiž nezamýšlené přinese převrácený efekt, který poškodí všechny 
zúčastněné v duchu známého Mertonova konceptu (Merton 2000 [1936]).

Při sledování procesu konvencionalizace je nutné věnovat náležitou pozornost 
společenskému kontextu, v němž sektor ekologického zemědělství funguje. Pro to, 
abychom získali ucelený obrázek o sledované problematice, který by mohl posloužit 
jako výchozí bod pro navazující analýzu, věnuji další část textu fenoménu 
biopotravin. Nepůjde ale o zachycení veškerých souvislostí týkající se tohoto jevu, 
neboť např. otázka motivů konzumentů biopotravin je natolik složitá a rozvětvená, že 
je potřeba ji sledovat jako samostatné téma, ale spíše o zachycení sociologicky 
relevantních souvislostí výroby biopotravin, které se váží k objektu této práce a 
jejímu předmětnému zaměření, tedy k ekozemědělcům a jejich praktického příspěvku 
k naplňování obsahu ekologického hospodaření.
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„Je potřeba mít tu značku, aby ty lidi to poznali - jak by se 
v tom jinak zorientovali? A ten zemědělec má potom zpětnou 
vazbu, kdy ty zákaznici se mu ozvou a řeknou: ,Mně to 
chutnalo.. Máte tu mrkev křivou, ale je chutná... Výborná... 
A le je  křivá!!’ “
Z rozhovoru s ekologickým zemědělcem na farmě v Prasetíně

3 POTRAVINY V KVALITĚ BIO

3.1 Biopotraviny jako sociologický problém
Pro většinu spotřebitelů biopotraviny představují hmatatelné, reálně existující 

výsledky ekologického zemědělství. Oproti mimo-produkčním funkcím ekologického 
hospodaření, reprezentují produkty, jež spotřebitelé fyzicky konzumují. Z toho také 
vyplývá běžné chápání účelu a významu ekologického hospodaření.

Existence potravin v kvalitě bio je v pravém smyslu slova sociologickým 
fenoménem. Jejich původ, vlastnosti a okolnosti spotřeby totiž veskrze odrážejí 
sociální vztahy současné moderní společnosti. S odkazem na Giddensovu teorii 
modernity (1998 [1990]), je možné si všimnout, že i výroba potravin v moderní 
společnosti na sebe vzala podobu expertního systému, který vytlačil související 
sociální vztahy z jejich bezprostředního kontextu. Dříve přehledné, srozumitelné a 
snadno kontrolovatelné souvislosti výroby a spotřeby potravin se tak pro moderního 
člověka skryly za roušku složité sítě vztahů, kterým nerozumí, a tak mu nezbývá nic 
jiného než důvěřovat, že daný systém řádně funguje, neboť je na něm životně 
závislý. V případě jídla je tato závislost bezprostřední, neboť s jídlem lidé získávají 
živiny pro svá těla. Jak však upozorňuje sociologie jídla, konzumace potravin zdaleka 
nekončí jen spotřebováváním živin a chuťových zážitků, ale týká se především 
„konzumace“ významů a symbolů, neboť „každá potrava v jakékoliv lidské stravě je 
zatížena symboly, které s sebou potrava nese spolu s balíkem výživných látek“ 
(Beardsworth, Keil 1997: 51). Sociálně konstruované biopotraviny jsou toho dobrým 
důkazem.

V souladu s koncepcí ekologického zemědělství biopotraviny konotují větší 
sepjetí s přírodou, zdraví, „opravdovost a jednoduchost“6, tedy alternativu k 
moderním průmyslově vyráběným potravinám. Úspěch certifikovaných potravin je tak 
dnes podmíněn právě schopností vymezit se oproti obrazu konvenčních potravin.
V západní Evropě byly biopotraviny v této důležité bitvě o jazyk úspěšné (Michelsen 
2001). U nás se však zdá, že vzhledem k relativně nízké obeznámenosti veřejnosti 
s tím, co symbol BIO vůbec znamená, daná bitva ještě ani nezačala. V  rámci 
marketingové studie o tržním potenciálu biopotravin (jež zadalo zpracovat 
Ministerstvo zemědělství) se ukázalo, že na otázku: Jaká značka podle vás označuje 
produkty ekologického zemědělství?, dokáže správně odpovědět pouhých 23 % 
respondentů reprezentativního vzorku české populace (Ministerstvo zemědělství 
2006).

6 Viz např. módní kuchařka Hanky Zemanové, která uvádí čtenáře do problematiky biostravování 
vlastní definicí, která tvrdí, že biopotraviny vznikly „co nepřirozenějším způsobem".
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Oblast spotřeby biopotravin každopádně obsahuje řadu rozličných pojetí. Bez 
ohledu na pestrost těchto sociálních definic inklinace spotřebitelů k biopotravinám 
svým způsobem odráží potřebu řádu v oblasti stravování. Na tyto souvislosti, i když 
ne přímo v návaznosti na biopotraviny, upozornil francouzský sociolog Claude 
Fischler svým konceptem gastro-anomie (1988), který je analogický s klasickým 
konceptem Émila Durkheima. Anomický stav v oblasti gastronomie podle něj vzniká 
v moderní společnosti v souvislosti s rozporuplnými a nekonzistentními vlivy a tlaky 
na spotřebitele ze strany výrobců a prodejců potravin, státu, dietologických expertů a 
dalších skupin, které formují stravovací návyky. Rozklad tradičních norem ohledně 
jídla, bez jasně vytyčené cesty do budoucna, navíc ohrožuje prvky a procesy, které 
v rámci gastronomie přispívají k samotné konstrukci sociální identity členů 
společnosti. Můžeme si všimnout, jak právě tomuto problému vychází vstříc 
institucionalizace výroby certifikovaných potravin. Nálepka BIO totiž symbolizuje 
kontrolovatelný původ potravin -  tedy přehlednost z hlediska zemědělské prvovýroby 
a následného zpracování daných produktů. Výsledná konstrukce zřetelně obsahuje 
dimenzi jak symbolického hodnocení, vyplývající z obecně pozitivních hodnot 
ekologického zemědělství, tak přesvědčení o nadstandardní kvalitě z hlediska 
objektivních vlastností dané potraviny, vyplývající např. z předpokládaného nižšího 
objemu chemických reziduí ve srovnání s konvenčními potravinami.

Definice uplatňované spotřebiteli se mohou lišit od reálné kvality produktů, 
avšak to nijak zvlášť neohrožuje jejich potenciál činit vztahy týkající se výroby 
potravin přehlednější a jasnější -  spíše právě naopak.7 Pozitivní hodnoty, obsažené 
v sociálně konstruovaném obrazu ekologického zemědělství, posilují symbolický 
status jedince. Konzumace biopotravin se přitom stává součástí vybraného životního 
stylu, přispívá ke tvorbě sociální identity aktéra a zároveň tak nabízí východisko 
z problému gastro-anomie. Přestože v českém kontextu chybí empirické studie, které 
by analyzovaly mediálně prosazované obrazy biopotravin, je zřejmé, že za jejich 
oblíbeností, stojí právě ona přímočará konstrukce jejich specifické odlišnosti a kvality.

3.2 Institucionalizace kvality BIO
Ze sociologického hlediska je zajímavá právě zmiňovaná institucionalizace 

kvality určitých produktů. Kontrolní organizace, které stanovují a kontrolují 
dodržování určených formálních norem, totiž fungují jako spojující článek mezi 
prvovýrobci a spotřebiteli. Protože spotřebitel může jen stěží navázat vztah 
s konkrétním výrobcem a zkontrolovat kvalitu jeho práce na vlastní oči, úspěšnost 
certifikovaných potravin stojí a padá na důvěře v certifikát BIO. Výkon kontrolních 
organizací -  „třetí strany“ -  je proto klíčový pro důvěryhodnost celého konstruktu. 
Ještě zajímavější než tato hra důvěry v zapojené symboly je však skutečnost, že se 
skrze práci těchto kontrolních organizací v moderní společnosti institucionalizují 
pravidla pro posuzování toho, co je „přírodní“ , „přirozené“, „ekologické“, či dokonce 
„zdraví prospěšné“, jak ukazují typicky zmiňované vlastnosti biopotravin.

V tomto ohledu je zajímavý také vztah bioproduktů a geneticky modifikovaných 
organismů (GMO) v zemědělství. Ten již na počátku vymezilo Nařízení rady z roku 
1991, jež ustanovilo zákaz používání GMO v ekologickém zemědělství. Britské

7 Všeobecně známou představou např. je, že biopotraviny neobsahují chemické látky. Příslušné 
nařízení Rady EU však povoluje použití 36 přídatných látek (tzv. éček). Navzdory tomu, že se jejich 
použití dále řídí pravidlem prokazatelné nezbytnosti při výrobě dané potraviny, neplatí, že by 
biopotraviny byly „nechemické“.
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organické hnutí navíc výrazně přispělo k veřejnému odmítnutí potravin z GMO a 
jejich následnému stažení z maloobchodního prodeje v roce 1998 (Reed 2006). 
Návrh nových evropských standardů ekologického zemědělství a výroby biopotravin, 
které by měly platit od roku 2009, však tento vztah revidují tak, že by biopotraviny 
mohly do budoucna obsahovat až 5-% podíl GMO. Vlna kritika, která se po vznesení 
tohoto návrhu vznesla, pěkně ilustruje soupeření definic vymezujících to, co je 
„přírodní“ a „přirozené“, neboť GMO jsou ze své podstaty výsledkem postupů, které 
komplikují tyto běžně zavedené představy.

Ještě lépe danou skutečnost ilustruje případ super-ekologických technologií 
pěstování zeleniny (Harvey et al. 2004). Tyto postupy totiž staví na fantasticky 
dokonalém ekologickém prostředí, které je celé výsledkem práce člověka -  rostliny 
jsou pěstované hydroponicky, obsah živin v roztoku, složení vzduchu a jeho teplotu 
jakož i množství světla je přesně regulováno počítačem. Rostliny opyluje super 
ekologický hmyz, vyšlechtěný pro tyto účely. Navzdory tomu, že celý systém ve 
skutečnosti představuje dokonale uzavřený koloběh látek a obejde se bez umělých 
hnojiv, a z formálního hlediska neporušuje zásady ekologického zemědělství, nebylo 
možné jeho produkty (rajčata) certif i kovat jako organická. Citem  totiž odporuje tomu, 
co je považováno za „přírodní“ a „přirozené“.

Významový obsah nálepky BIO je však sám o sobě rozporuplný. Především 
není zřejmé, zda pojmenování produktů „ekologický“ odkazuje k procesům výroby 
anebo jeho výsledkům. Dle informace inspekčního orgánu Kontrola ekologického 
zemědělství o.p.s. značka zaručuje, „že produkty byly kontrolovány na každém kroku 
od pole přes úpravu a zpracování až ke konečnému spotřebiteli“ (KEZ 2005). Jedná 
se tedy spíše o procesualistické pojetí, které ukazuje na to, že by dané produkty 
spíše měly být pojmenovávány jako ekologicky pěstované. Uplatňované metody 
výroby a jejich kontrola totiž nemohou zabránit tomu, aby výrobky obsahovaly např. 
nulový podíl nežádoucích chemických reziduí, neboť v případě některých látek je 
daná věc mimo kontrolu zemědělců. Ve svém výsledku tak nemusí být absolutně 
„ekologické“ či „zdravé“. Přesto se běžně užívá sousloví ekologické potraviny, 
pojmenování prosazující spíše finalitu výroby biopotravin a odkazující k vlastnostem, 
které nikdy nemohou mít. Česká značka BIO, respektive pojmenování biopotraviny 
různost těchto pojetí navíc stírá a nenutí k přesnému vymezení. V konečném 
důsledku však tento rozpor může ohrožovat symbolickou hodnotu používaného 
certifikátu.

Dle Julie Guthman (2004) certifikace ekologického zemědělství a jeho produktů
-  tedy podstata současného systému -  navíc posiluje  sporný proces 
konvencionalizace (tj. připodobňování ekologického zemědělství konvenčnímu). Díky 
činnosti starého organického hnutí ekologické hospodaření existovalo jako více či 
méně neformální soubor postupů a metod. Rozšíření ekologického zemědělství a 
jeho tržní fungování nutně vyžadovalo dané postupy formalizovat a vtělit do 
jednotných standardů. Bez této kodifikace nebyl možný další růst sektoru a 
především jeho prosazení na trhu ve smyslu ochrany specifických vlastností 
biopotravin tak, aby symbol nemohl být zneužit konvenčními výrobci.8 Avšak touto

8 V  České republice se tak dělo zejména před tím, než byl schválen Zákon o ekologickém 
zemědělství. Nejznámějším příkladem jsou zřejmě Jogurty BIO  -  bifidus aktiv  vyráběné firmou 
Danone, které nesplňovaly standardy biopotravin. Navzdory medializaci případu a právním krokům 
nevládních organizací společnost Danone dané jogurty stáhla, lépe řečeno přejmenovala, až po 
nabytí účinnosti Zákona o ekologickém zemědělství. Z hlediska českého právního řádu tak do té doby
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kodifikací byl širší význam ekologického hospodaření vtěsnán do technologických 
postupů, jejichž dodržení podmiňuje certifikaci výroby, ale ne vždy zajišťuje rozvinutí 
potenciálu ekologického způsobu hospodaření. Původní snaha organicistů o 
prosazení jejich postupů na formalizovaném základě se tak částečně obrátila proti 
samotným cílům jejich sociálního hnutí.

Z hlediska výroby biopotravin je také užitečné si všimnout některých okolností 
týkajících se jejich ceny. „Příplatek“ za kvalitu bio se pohybuje v percentuálním 
rozpětí 25 -  250 % (Program Ministerstva zemědělství ČR udržitelné spotřeby a 
výroby „Ekologické zemědělství a biopotraviny“). Hranici 200 % přesahuje cena vajec 
a některých sýrů. Hranici 100 % potom masné výrobky, pečivo, některé ovoce a 
ovocné džusy. Faktorů, které ovlivňují konečnou cenu biopotravin, je více. V České 
republice se do vysokých maloobchodních cen zřejmě promítá problematická 
organizace zpracovatelského trhu a obrovský převis poptávky nad nabídkou u 
některých druhů potravin -  typicky u vajec nebo pečiva. Zatím tedy nelze 
jednoznačně potvrdit skutečnost, že vyšší cenová prémie přináleží produktům, jejichž 
výrobu nelze v rámci ekologického zemědělství přiměřeně zefektivnit, jak by se dalo 
logicky usuzovat. Avšak u některých produktů je tento znak patrný již nyní. V České 
republice např. není žádná farma, která by nabízela biokuřecí maso. Jeho cena by se 
totiž ve srovnání s konvenčním kuřecím masem (které je extrémně levné díky 
intenzívní industrializaci chovu drůbeže a následného zpracování masa) jevila 
astronomicky vysoká.

Je otázkou, a ne nezajímavou, do jaké míry cena biopotravin vyplývá z vyšších 
nákladů na jejich produkci, nejistoty ohledně úrody (s ohledem na méně razantní 
kontrolu výskytu škůdců, chorob atp.), a do jaké míry je výsledkem specifické 
marketingové strategie, která udržuje ceny biopotravin na vysoké úrovni jako luxusní 
zboží pro určitou skupinu zákazníků. Odpověď na uvedenou otázku však vyžaduje 
zapojení jiného typu analýzy, který nekoresponduje se zaměřením této práce, a proto 
ji nechávám v tento moment bez odpovědi.

Každopádně je však zřejmé, že cena biopotravin se jeví jako vyšší především 
ve vztahu k velmi levným konvenčním potravinám. Ty totiž část nákladů na svou 
výrobu externalizují, zatímco ekologické zemědělství náklady na produkci 
internalizuje (Lampkin 2005). Z jiné -  marxistické -  perspektivy si navíc můžeme 
všimnout, že moderní trh odděluje spotřebitele od porozumění vztahů týkajících se 
člověka a přírody. Ekologické zemědělství je potom z tohoto úhlu pohledu viděno 
jako způsob „de-fetišizace“ produkce, který stojí na odkrývání a ozřejmění vazeb 
mezi člověkem a přírodou při výrobě potravin (Allen, Kovach 2000). Otázka vztahu 
člověka a přírody, respektive kultury dané společnosti a přírody je pro sociologické 
studium daného jevu klíčová. Formuje totiž obecný rámec, do kterého lze zasadit a 
následně prozkoumat význam ekologického zemědělství v současné společnosti. 
Z tohoto důvodu jí také věnuji následující poslední část tohoto teoretického 
pojednání.

zřejmě klamala spotřebitele, získávala neoprávněnou výhodu na trhu a podílela se na nekalé 
obchodní soutěži (Franc 1999).
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„Třeba obilí nebo cukrovka nejde dělat ekologicky, jak jsou ty 
pole zapejřený... Na to už nejsou lidi! A  nikdo dneska není tak 
pracovitý jako bejvávali naši prarodiče, kteří si vzali motyčku a 
tu pejřavku vybírali ručně...“
Z rozhovoru s ekologickým zemědělcem na farmě v Býkově

4 MODERNIZAČNÍ PROCESY A ZEMĚDĚLSTVÍ

4.1 Vztah přírody a společnosti
Fungování každé společnosti je rámováno nejen vztahy mezi jedinci, jedinci a 

společností, ale též vztahem společnosti a přírody. Poslední z uvažovaných vztahů 
se více či méně promítá do podoby zemědělství. Chápání a hodnocení postavení 
přírody společností tvoří východisko, které určuje volbu příslušných metod a postupů 
zemědělské činnosti. Právě na tomto základě dochází k odlišení konvenčního a 
ekologického zemědělství.

V souvislosti s vysvětlením podstaty ekologického zemědělství již  bylo zmíněno, 
že staví na tzv. holistické perspektivě při nazírání přírody. Není náhodou, že staří 
organicisté (jako např. A lbert Howard) byli inspirováni orientální kulturou. Čínská 
filozofie, ale i taoismus a zenbudhismus obecně pojímají přírodu jako řád, který je 
podmínkou lidské existence a který přesahuje svět lidí. Křesťanské myšlení daný 
celek rozbíjí. Oproti jednotě přírody a společnosti staví dualismus mezi člověkem a 
přírodou, který je dodnes základem evropského pohledu na svět (Petr, Dlouhý 1992). 
Příroda tím přichází o své výsostné postavení a člověk se zbavuje morální 
zodpovědnosti vůči ní (Passmore 1974).

V praktické rovině tento přístup vidí přírodu jako zdroj, který má člověk využívat 
pro uspokojování svých potřeb. S růstem organizovanosti společnosti dochází 
historicky kvychylování rovnováhy mezi společností a přírodou -  v její neprospěch. 
K zásadnímu zlomu dochází s přerodem tradiční společnosti na moderní. Rozšířením 
technických vynálezů a rozvojem průmyslu začal moderní člověk přírodu doslova 
„dobývat“ . Období klasické modernity tak dominuje myšlenka, že příroda je tu od 
toho, aby člověku posloužila k dosažení jeho cílů, které jsou ztělesněny v myšlence 
společenského rozvoje. V  rámci modernizace společnosti sehrál klíčovou úlohu 
především proces generalizace trhu (Polányi 1967 [1944]). Ten totiž transformoval 
přírodu do podoby výrobního faktoru, zvláštního druhu materiálu, který je 
kombinován s jinými -  za účelem maximalizace zisku soukromých osob (Keller 
1999).

Výše uvedené procesy kompletně proměnily povahu zemědělství. Reakcí na 
tuto novou podobu byla činnost starého organické hnutí, které začalo upozorňovat na 
problematické rysy vývoje zemědělství a jehož historie již byla zachycena 
v předchozí kapitole. Podívejme se však nyní na východiska těchto modernizačních 
procesů, jejich podstatu a to, k čemu v rámci zemědělství vedly.
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4.2 Východiska modernizace zemědělství
Zamlčeným předpokladem modernizace zemědělství je chápání zemědělství 

jako jednoho z odvětví průmyslu. Tradiční organicisté se celou silou svého sociálního 
hnutí pokoušeli ukázat na neoprávněnost tohoto předpokladu. Jeho uznání či 
neuznání vypadá jako akademický spor, avšak přináší zřetelné praktické dopady. Ty 
se týkají nejen toho, jaké povahy nabývá zemědělství, ale především toho, co a 
v jaké kvalitě jíme, jak vypadají vesnická sídla, krajina kolem nich a lidé kteří tento 
prostor obývají.

E.F. Schumacher výše uvedenou otázku chápal jako metaekonomickou (2000 
[1973]). Mimo jiné tak přesně vystihl hloubku, do které sahají kořeny daného 
problému. Z této perspektivy je spor ohledně směřování zemědělství, ke kterému 
došlo v první polovině 20. století, možno vidět jako boj o (re)definici zemědělství. 
Staří organicisté na zemědělství nahlíželi jako na svébytnou oblast společenského 
života, jako na část kultury (v užším slova smyslu), a proto tvrdili, že je chybou, 
snaží-li se jej společnost racionalizovat jako průmyslovou výrobu. Jejich 
argumentace se zakládala na následujících bodech (dle Guthman 2004).

Zemědělství bylo v prvé řadě chápáno jako neoddělitelné od přírody. Hodnoty, 
které jsou předmětem směny na trhu jsou totiž vždy výsledkem biologických 
pochodů, které strukturují výrobní procesy. Z této skutečnosti vyplývá základní kritika 
organicistů, a sice to, že v procesu zemědělské výroby není možné nerespektovat 
přírodu.

Dále platí, že zemědělství jako jediné produkuje výrobky, které spotřebitelé 
opravdu spotřebovávají ve smyslu fyzické konzumace a trávení. Navíc je jídlo 
nositelem mnoha kulturních významů, které přispívají k reprodukci sociálního světa. 
Právě z těchto biologických a sociálně-symbolických aspektů vyplývají specifika 
produkčního zemědělství a jeho výlučnost ve vztahu k ostatním odvětvím „výroby“.

Třetí odlišnost zemědělství vyplývá z používání půdy, která představuje -  dle 
neoklasické ekonomické perspektivy -  základní výrobní faktor. S tímto pojetím však 
polemizovala řada významných autorů, jako např. již zm iňovaný Karl Polányi (1967 
[1944]). Zvláštní vlastnosti půdy, jako je nepřenositelnost, vzácnost (ve smyslu pevně 
daného množství) a nemožnost kompletně ztratit svou hodnotu jako se tomu děje u 
jiných statků produkovaných lidmi, zpochybňují některá východiska klasické 
ekonomie. Vedle toho je půda opět nositelem symbolické hodnoty, neboť přispívá 
k udržování určitých sociálních významů např. v rámci chápání půdy jako národního 
bohatství nebo zdroje nezávislosti. Argumenty zastánců výlučnosti zemědělství tak 
jasně podkopávají představu, že zemědělství je možno modernizovat jako průmysl.

Protiváhou těchto argumentů byly inovační procesy přispívající k modernizaci 
agrárního sektoru. Nejvýraznějším z nich byla intenzifikace hospodaření, která je 
základním definičním znakem současného konvenčního zemědělství. Účelem je 
zrychlení a zvýšení biologických procesů a zároveň omezení rizika plynoucího 
z nepředvídatelnosti, která je přírodě vlastní. Tento proces na sebe bere řadu 
známých podob: průmyslová hnojiva omezují potřebu nechávat půdu ladem a tak 
umožňují intenzivnější obhospodařování daného pozemku, růstové hormony, či 
racionalizované krmné dávky zrychlují přírůstky chovaných zvířat, insekticidy omezují 
pravděpodobnost poškození rostlin hmyzem atp. Paralelně s procesem intenzifikace 
se prosazoval proces, který vede k tomu, že se část aktivit (přímo souvisejících se 
zemědělstvím, jako např. výroba hnojiv) přesouvá do jiného prostředí, které 
umožňuje větší kontrolu a tím i vyšší pravděpodobnost dosažení ekonomického
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zisku. Proces apropriace určil novou podobu industrializovaného zemědělství a jako 
takový dal vzniknout fenoménu nazvanému agribusiness (cf. Bonanno 1994).

Netřeba zřejmě připomínat dlouho řadu problematických dopadů konveční 
praxe moderního zemědělství za posledního 50 -  100 let. Není náhodou, že jejich 
výčet plní právě učebnice ekologického zemědělství (Petr, Dlouhý 1992; Urban, 
Šarapatka 2003), které na ně reaguje. Cesta prosazení ekologického zemědělství 
však nebyla jednoduchá, jak naznačuje popis jeho vývoje v předchozí kapitole. 
Klíčovým momentem se přitom stal počátek 70. let 20. století, který vedl k jeho 
formalizaci a následné podpoře. Tento přístup zřetelně staví na přehodnocení 
původní praxe a uznání jeho problematických rysů. Ze sociologické perspektivy jej 
můžeme interpretovat jako nastoupení dalšího procesu modernizace společnosti 
skrze reflexivitu (Beck 2004 [1986]).

4.3 Ekologické zemědělství jako příklad reflexivní modernizace
Výše popsané inovační procesy přitom v rámci teorie Ulricha Bečka jasně 

odpovídají fázi prosté modernizace, jejímž cílem bylo zajištění dostatku ve všech 
sférách společenského života. Zemědělská činnost se proměnila ve výrobu ne 
nepodobnou průmyslu, která měla společnosti co nejefektivněji zajistit potraviny 
v dostatečné kvantitě pro její členy. Industrializace zemědělství přímo mířila k získání 
kontroly nad průběhem biologických procesů stejným způsobem jako v průmyslových 
odvětvích. Omezování vnějšího rizika -  přírody -  však přineslo řadu rizik vnitřních 
(Giddens 1999 [2000]). Z této perspektivy se tak usmíření světa lidí a přírody stalo 
nutností svého druhu, která je mimo jiné realizována konceptem ekologického 
zemědělství.

Jeho podstata zřetelně zapadá do rámce reflexivní modernizace. Ekologické 
zemědělství bere v úvahu negativa konvenčního -  původně moderního -  
zemědělství. Obratem k „tradičním“ metodám, které původně prohrály ve vědeckém 
diskurzu klasické moderní společnosti, nastavuje zrcadlo moderní vědecké 
racionalitě. Jeho cílem je omezování společenských rizik, které jsou produktem 
předchozího modernizačního úsilí. Biopotraviny jsou prezentovány jako méně 
„škodlivé“, navzdory tomu, že si není nikdo jist, co to vlastně znamená, neboť daná 
rizika jsou spíše diskursivní povahy. Samotná individuální reflexe těchto rizik je 
podmíněna vlastnictvím určitého objemu kulturního kapitálu. Obrana proti nim potom 
vlastnictvím kapitálu ekonomického. Formy postižení rizikem jsou tedy třídně 
podmíněny a jejich míra závisí na sociálním postavení člověka. Přesně na tomto 
základě je založen současný úspěch ekologického zemědělství a obliba biopotravin.

Očekávání vkládaná do ekologického zemědělství jsou však dle mého názoru 
podmíněna konzistentní reflexí původních moderních postupů. Cílem tohoto 
teoretického oddílu, který právě končí, bylo ukázat, že v současné praxi nelze ze 
sociálních důvodů brát tuto schopnost konceptu ekologického zemědělství za 
samozřejmou. Na tomto východisku staví vlastní empirická část. Jejím účelem je 
explorativně prozkoumat povahu současného ekologického zemědělství u nás. Jaké 
tedy je?
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(IL #

5 POUŽITA METODA ZKOUMANÍ

5.1 Účel zvolené metody
Výše uvedený konceptuálni rámec nastínil substanciální otázky předmětného 

zaměření práce. Návazným cílem je zachytit ekologické zemědělství očima 
zemědělců, kteří jej dělají, a tak zjistit, z čeho ekologické zemědělství u nás vyrůstá. 
Specificky jde o prozkoumání otázky, jaké způsoby pohledů (diskurzy) jsou přítomny 
mezi zemědělci samotnými a jak se jejich pohledy případně liší s představami, 
definicemi a interpretacemi dalších skupin aktérů zapojeným do oblasti ekologického 
zemědělství.

Za účelem zachování explorativního charakteru výzkumu (který konvenuje 
s mírou standardizace zkoumaného jevu) a současné snahy relativně přesného 
zachycení sledované reality je jako základní výzkumný nástroj pojata Q metoda.
V obecně metodologické rovině vychází z nepozitivistického přístupu, přičemž 
kombinuje „otevřenost kvalitativních metod se statistickou přesností kvantitativní 
výzkumné analýzy“ (Addams 2000: 14). Použitou analytickou procedurou připomíná 
kvantitativní variantu sociologického empirického výzkumu, avšak z hlediska svých 
dalších metodologických a epistemologických vlastností koresponduje spíše 
s kvalitativní variantou sociologického empirického výzkumu. Tímto způsobem je 
také zpravidla chápána, což dokazuje její použití v empirickém výzkumu (Brown 
1999; Barry, Proops 2000).

Současná varianta Q metody umožňuje explorativně zkoumat sociální diskurzy, 
tj. subjektivní pohledy a postoje určité sociální skupiny ve vztahu k jistému jevu, 
problému či situaci, přičemž hlavním účelem je nalézt společné a odlišené 
subjektivity jejích členů. Jedná se v podstatě o snahu vyabstrahovat ideálně-typické 
formy sdílených způsobů pohledu na daný problém mezi členy. Systematické 
porovnávání těchto pohledů přitom nabízí vhled, jak zkoumaní chápou daný jev, jaké 
postoje k němu zaujímají, co pro ně znamená, lépe řečeno -  čím pro ně je, zejména 
jsou-li jeho součástí v duchu sociálně konstruované reality.

V rámci sociálních věd zůstávala Q metodologie spíše stranou zájmu. 
Konkrétně v oblasti sociologie venkova a zemědělství se však v poslední době 
začíná objevovat jako vhodný výzkumný nástroj, který konvenuje s probíhající 
kritikou povahy sociálněvědního výzkumu a současnou snahu o zvýraznění 
metodologického pluralismu (Previte, Pini, Haslem-McKenzie 2007).

5.2 Teoretická východiska a obecný postup
Q metoda vznikla ve 30. letech 20. století. Za jejího zakladatele je pokládán 

britský autor William Stephenson, který ji užíval v oblasti psychologie.
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Stephensonova inovace spočívala v převrácení konvenční faktorové analýzy: 
namísto původního hledání latentních struktur mezi znaky (sledovanými na určité 
populaci) obrátil pozornost k možnosti zkoumat podobnosti mezi lidmi (vyjadřujícími 
své subjektivními pohledy). Nejednalo se jen o modifikaci dané statistické procedury, 
jak často předpokládala řada Stephensonových kritiků, ale o změnu celého 
výzkumného paradigmatu (Brown 1999). Pojmenování přístupu tak sice vychází 
z nahrazení R analýzy (klasická faktorová analýza) Q analýzou (korelování řádků 
namísto sloupců datové matice), avšak implikace této změny jsou mnohem hlubší. 
Z tohoto důvodu se také hovoří o celé Q metodologii, která používá vlastní techniky a 
procedury, jejichž aplikace čerpá z nepozitivistické filozofie. Vymezení vůči 
pozitivistické metodologii (ztělesněné v aplikace klasické R analýzy) je vyjádřeno 
v jejím analogickém pojmenování jako R metodologie.

Stephenson svou Q metodologii postavil kategoricky proti R metodologii. 
Můžeme se však domnívat, že vyhraněnost jeho pojetí byla z části dána kritikou, 
která se soustředila výhradně na procedurální úroveň výzkumu a předpokládala, že 
Q a R analýzy jsou zaměnitelné ekvivalenty (Brown 1999). Autor Q metodologie však 
ukázal, že matice dat nejsou v praxi transponovatelné, neboť „nikdy neexistovala 
žádná matice bodů, na níž by byly obě R a Q analýzy aplikovány“, protože obě 
analýzy předpokládají relativně odlišný projekt výzkumu (Stephenson 1953: 15, 
zvýrazněno v originále). Mezi oběma postupy tedy není a nikdy nemůže být reciproký 
vztah. Zdůraznění této skutečnosti je důležité nejen pro to, že prostá transpozice 
(jakékoliv) matice dat při faktorové analýze je z hlediska statistiky problematickou 
záležitostí, ale také pro to, že tak znovu ukazuje zakotvení Q analýzy v odlišném 
metodologickém přístupu.

Q metodologie vykazuje příklon k interpretativistickému paradigmatu 
v sociologii. Navzdory použití kvantitativní analýzy zůstává kvalitativní metodou, 
neboť staví na induktivní logice, která dává výzkumu explorativní charakter. Tento rys 
je navíc zdůrazněn orientací na porozumění způsobů pohledů sledovaných, jež se 
pojí s důležitostí citlivého sledování kontextu, v jehož rámci sledované postoje 
získávají určité sociální významy. Uvedené charakteristiky se stanou jasnější 
s představením podstaty této metody a dále jejím konkrétním použitím.

Současné aplikace Q metodologie v sociálních vědách často odkazují na 
sledování diskurzů. Těmi jsou myšleny způsoby, jak je daný problém sledován a jak 
se o něm hovoří (Addams 2000). Jejich základní vlastností je individuální a 
subjektivní povaha. Přesto se předpokládá, že lidé diskurzy určitým způsobem 
sdílejí, což vyplývá např. ze společné osobní zkušenosti atp. Spíše než o sledování 
individuálních diskurzů Q metodologie usiluje o zachycení povahy sdílených způsobů 
pohledu -  proto hovoří o zkoumání sociálních diskurzů. Přitom předpokládá, že 
jednotlivé (individuální i sdílené) diskurzy jsou součástí nadřazené množiny 
komunikačního konkurzu, který zahrnuje vše, jak se o daném problému promlouvá. 
Cílem Q metodologie je nalézt v rámci komunikačního konkurzu sledovaného 
problému vnitřní struktury reprezentované latentními diskurzy (Addams 2000).

Obecně se postupuje tak, že výzkumník shromáždí rozsáhlý soubor výroků, 
které tvoří pomyslný komunikační konkurz sledovaného problému. Z tohoto souboru 
je následně vybrán menší počet tvrzení (či obecně stimulů) reprezentujících různé 
pohledy, které jsou předloženy dotázaným. Ti stimuly roztřídí na připravenou škálu, 
jejíž relativní obsazení odráží jejich individuální pohledy a přístupy. Jednotlivé 
konfigurace třídění (tzv. Q sorts) jsou následně statisticky analyzovány s cílem
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identifikovat několik typických tříděních, které reprezentují charakteristické způsoby 
pohledu zkoumaných na sledovaný problém.

Nejdůležitějším znakem Q metodologie je proměna referenčního rámce 
výzkumu, respektive výzkumníkova „měření“ . Klasická R metodologie staví na 
konceptualizaci sledovaných jevů, které jsou nepřímo sledovány prostřednictvím 
dílčích operacionalizovaných znaků -  např. postojových škál. Q metodologie se 
oproti tomu pokouší „měřit“ postoje sledovaných lidí přímo. Vychází proto vždy z 
existujícího komunikačního konkurzu, který je sociálním konstruktem sledované 
skupiny.

Klíčovým principem je přitom sebe-reference (self-reference) vyjádření 
zkoumaných, která jsou nutně zakotvena v určitém kontextu. Není to tedy výzkumník, 
který vkládá do výroků standardizované významy (aby provedená sledování byla 
reliabilní), ale iniciativa je plně přenechána sledovaným. Zkoumaným je tak dovoleno 
pracovat s výroky tak, jak je sami chápou, přičemž žádný z nich a priori nic neměří. 
Důležitá je výsledná konfigurace vzniklá relativním porovnáváním daných stimulů, 
přičemž souhlas či odmítnutí určitého jednotlivého tvrzení nabývá smyslu právě ve 
světle pozice ostatních výroků. V souvislosti s principem sebe-reference Brown 
(1980) zdůrazňuje, že je tak vhodnější mluvit o tom, že sledovaní spíše „provádějí 
měření, než jsou měřeni“ výzkumníkem, čímž významně mění obsah kategorie 
objektivního měření a jeho validity, neboť se vytrácejí vnější kritéria pro jejich 
posuzování.

5.3 Sběr dat a analýza
Komunikační concourse může být pro potřeby zkoumání postojů zastoupen 

různými druhy stimulů -  obrazovými nebo písemnými, které mohou navíc pocházet 
z rozdílných zdrojů. Pro zachování základních principů Q metodologie je však třeba, 
aby tyto stimuly byly zřetelně propojeny s existujícími diskurzy k danému problému. 
Nejjistější cestou je získání těchto výroků prostřednictvím nestandardizovaných nebo 
polostandardizovaných rozhovorů, které jsou uskutečněny s členy studované skupiny 
před použitím samotné Q metody. Běžně se však také používají kombinace více 
zdrojů.

Vybrané výroky by měly být reprezentativní ve vztahu k celku, z kterého 
vycházejí. Pro zachycení různorodých způsobů pohledu je také třeba, aby vzorek 
dotazovaných byl reprezentativní ve smyslu zastoupení dostatečně různorodých 
pohledů. Díky předpokladu konečné množiny možných variací tento vzorek nemusí 
být příliš velký.

Sada výroků (Q set) se typicky skládá z 30 -  50 položek. Z hlediska statistické 
procedury je žádoucí, aby jejich počet byl alespoň čtyřnásobkem počtu dotázaných. 
Účastníkům studie jsou předloženy vybrané stimuly v náhodném pořadí a jejich 
úkolem je sestavit tzv. Q třídění s využitím předpřipravené škály, jejíž příklad je 
zobrazen níže.

Každé jednotlivé Q třídění získává kvazi-normální rozdělení (je méně špičaté) 
s minimálními četnosti krajních hodnot a nejvyšším zastoupením středové hodnoty 
uvedené škály. Použití pomůcky, která „nutí“ dotazovanou osobu roztřídit stimuly 
navrženým způsobem má především teoretické a pragmatické důvody, přičemž

9 Běžně nepřesahuje počet 40 lidí z důvodu zajištění dostatečné obsažnosti faktorů a jejich reliability 
(Brown 1980).
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Brown (1980) ukázal, že tvar rozdělení Q třídění má pouze zanedbatelné dopady na 
výsledky výpočtů. Důležité je poznamenat, že stimuly jsou porovnávány mezi sebou. 
Zařazení dvou určitých výroků na levý konec škály nemusí znamenat, že s nimi 
dotázaný nesouhlasí vůbec, ale že s nimi souhlasí relativně nejméně při porovnání 
se zbytkem.

Tabulka 1 Pomůcka Q třídění pro 36 výroků s devítistupňovou škálou

Nesouhlasím Souhlasím
-4 -3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 +4

(2) (2)
(3) (3)

(4) (4)
(5) (5)

(8)

Kvazi-normální rozdělení každopádně usnadňuje srovnání jednotlivých Q 
třídění dotázaných. Individuální Q třídění jsou následně korelována mezi sebou a 
podrobena faktorové analýze. Výsledkem výpočtu je určitý počet (signifikantně) 
odlišných faktorů, které se ovšem nemusí vzájemně vylučovat (Addams 2000). 
Protože byla korelována jednotlivá Q třídění odrážející subjektivní způsoby pohledu 
jednotlivých aktérů, výsledné faktory představují ideální typy existujících diskurzů, 
které se v rámci sledované populace vážou k danému problému.

5.4 Popis vlastní aplikace metody
Dle výše uvedeného obecného postupu jsem se nejprve zaměřil na 

prozkoumání komunikačního konkurzu o ekologickém zemědělství v ČR. Za tímto 
účelem jsem využil tří základních zdrojů. (1) Tím nejdůležitějším byly přepisy 
rozhovorů, jež byly pořízeny v rámci empirického výzkumu českých ekofarmářů na 
přelomu roků 2005-2006.10 (2) Vedle toho jsem prostudoval reportáže přibližující 
současnou praxi ekofarmářů, které byly publikovány v průběhu roku 2005 ve 
společensko ekologickém časopise Sedmá generace. Celkem se jednalo o šest 
reportáží.11 Ty v duchu novinářské práce obsahovaly řadu přímých výpovědí aktérů, 
jež jsem shledal použitelnými pro sestavení množiny komunikovaných pohledů. 
(3) Poslední část výroků jsem získal z oficiálních dokumentů12 a propagačních a

10 Cílem studie bylo prozkoumat důvody, které vedou zemědělce k zapojení do oficiálního programu 
ekologického zemědělství u nás. V  rámci empirického studia bylo uskutečněno celkem šest 
polostandardizovaných rozhovorů, které se zaměřovaly na okolnosti vedoucí ke konverzi farmy, 
používaných forem vědění při ekologickém hospodaření a inklinace k hodnotovému systému 
ekologického zemědělství a organického hnutí. Daná studie „Ekonomické a neekonomické aspekty při 
rozhodování ekologických zemědělců o hospodaření“ byla podpořena Interní grantovou agentura 
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (grant číslo 11190/1312/113150).
11 Bibliografické odkazy jsou uvedeny za seznamem použitých zdrojů pod nadpisem Články z periodik  
neodborných. Jmenovitě se jedná o citace Sedmá generace 1/2005 -  Sedmá generace 6/2005.
12 Jako např. Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 
(Ministerstvo zemědělství 2004).
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informačních materiálů vydávaných Ministerstvem zemědělství, Svazem 
ekologických zemědělců a zainteresovanými subjekty občanské společnosti.

Výsledkem se stala základní množina, která čítala více jak 100 výroků. Z nich 
jsem následně vybral přibližně čtyři desítky výroků, které jsem následně přetvořil v Q 
výběr o 36 stimulech. Konstrukcí finálního výběru jsem dospěl ke třem základním 
tématům, které volně odrážejí obsah připraveného teoretického rámce. Jedná se o 
pojetí ekologického hospodaření, vztah k biopotravinám a problém formalizace 
daného sektoru. Vedle toho jsem do výběru zařadil pár stimulů týkající se obecného 
postoje a vztahu k přírodě. U každého dílčího tématu jsem usiloval o to, aby 
přidružené stimuly reprezentovaly co nejširší záběr pohledů na daný problém. Své 
rozhodování o výběru výroků jsem opřel o seznámení se s komunikačním 
konkurzem, zformovaný teoretický rámec a vlastní zkušenost ze setkání 
s ekologickými zemědělci, které jsem při různých příležitostech v minulosti několikrát 
učinil. Konečnou podobu Q výběru zachycuje Tabulka III v části Přílohy.

Ze sady výroků jsem vyrobil 36 karet, které jsem náhodně očísloval. Funkčnost 
„dotazovacího nástroje“ jsem otestoval v rámci předvýzkumu. Při samotném 
terénním šetření jsem každému z dotázaných položil stejnou otázku: „Do jaké míry 
souhlasíte s následujícími výroky týkající se ekologického hospodaření?“. K jejich 
roztřídění jim posloužila výše uvedená 9-ti stupňová škála. Po každém Q třídění jsem 
navíc uskutečnil hloubkový rozhovor, který byl zaměřen na vysvětlení vzniklého 
roztřídění a zjištění dalších důležitých okolností, které jsem zapojil do interpretací.

Tímto způsobem jsem provedl celkem sedm rozhovorů na rozličných farmách. 
Jejich odlišnost se týkala více znaků: geografického umístění, velikosti, právní formy 
podnikání, druhu produkce, způsobu prodeje atd. Jednoduše řečeno, pokusil jsem se 
do svého výběru zahrnout co možná nejpestřejší vzorek, který by dokázal 
reprezentovat odlišné pohledy a přístupy k ekologickému zemědělství. Základní 
informace o jednotlivých subjektech daného výběru zachycuje následující tabulka.

Tabulka 2 Přehled dotázaných subjektů a jejich základní charakteristiky13

Farma Okres (Kraj) Výměra půdy Chov zvířat Právní forma podniku
Býkov Kladno (SČ) 20 ha N fyzická osoba

Husice Tábor (JČ) 25 ha N fyzická osoba

Kačerov Litoměřice (U) 10 ha právnická osoba

Prasetín Litoměřice (U) 75 ha fyzická osoba

Králíky Beroun (SČ) 88 ha právnická osoba

Kozlov Praha -  východ (SČ) 266 ha N právnická osoba

Ovčáry Uherské Hradiště (ZL) 500 ha N právnická osoba

V případě soukromě hospodařících rolníků jsem vedl rozhovor vždy s majitelem 
farmy. Na ostatních farmách jsem se snažil sejít s osobou, která má zřejmý vliv na 
chod organizace a ovlivňuje její praxi (jako např. ředitel nebo vedoucí agronom).

13 Z důvodu zachování relativní anonymity dotázaných jsou názvy lokalit smýšlené. Výměra 
obhospodařované půdy je zaokrouhlena na celá čísla. Symbol ve sloupci Chov zvířat značí případy, 
kdy se farma vedle pěstování rostlin také věnuje ekologickému chovu zvířat (bez bližší specifikace).
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6 POHLEDY FARMÁŘŮ NA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

„Někdo kouká, že jsem se s tlm ekologickým zemědělstvím 
zbláznil. A jiný se spíš ptají: ,Hele, a jak je to oceněný 
finančně?1 Protože jim je taky těžko - těm konvenčním...“

Z rozhovoru s ekologickým zemědělcem na farmě v Prasetíně

6 POHLEDY FARMÁŘŮ NA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

6.1 Analytická část
Každý z uskutečněných rozhovorů dal vzniknout jednomu Q třídění. Pro ilustraci 

výchozího bodu analýzy uvádím odpovědi získané na farmě v Býkově (viz níže 
uvedená Tabulka 3). Výroky, s kterými dotázaný nejméně souhlasil, jsou zřejmé: 

Nadnárodní obchodní řetězce (supermarkety) jsou velkou příležitostí pro rozvoj 
ekologického zemědělství. [18]

Osobně biopotraviny ani jiné ekologické výrobky neupřednostňuji. [24]

Můžeme si přitom všimnout, že daný ekologický zemědělec dává najevo, jak jsou pro 
něj biopotraviny a ekologické produkty důležité (výrok č. 24). Vedle toho by byl 
zřejmě raději, kdyby se biopotraviny prodávaly jiným způsobem než prostřednictvím 
supermarketů, které chápe jako něco, co ekologickému zemědělství neprospívá. 
Druhá strana škály byla obsazena výroky:

Ekologie je  pro mě cosi samozřejmého, a když mám možnost, snažím se to 
uplatňovat také v praxi. [6]
Hospodaření v systému ekologického zemědělství je  stejné jako každé jiné a 
musí se podřídit základním ekonomickým parametrům. [20]

Jejich umístění umožňuje jemněji rozlišit subjektivní pohled dotázaného, u nějž 
vnitřní hodnoty ekologického zemědělství přirozeně konvenují s jeh o  vlastními 
hodnotami, o které v životě usiluje (výrok č. 6). Samotné ekologické hospodaření 
však pro něj není „koníčkem“ , ale prací, zaměstnáním, jenž je zdrojem příjmu, a 
proto je podřízeno ekonomickým kritériím, které nevyhnutelně formují jeho praktickou 
podobu (výrok č. 20).14

Tabulka 3 Q třídění získané na farm ě v Býkově

Nesouhlasím Souhlasím
-4 -3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 +4

18 1 21 3 7 2 4 5 6
24 23 27 15 8 10 9 14 20

36 29 17 12 19 11 30
32 31 16 22 13

33 26 25
28
34
35

14 Tento popis je opřen o slovní zdůvodnění dotazovaných, kteří tímto a podobným způsobem vždy 
doprovodili samotné třídění.
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Výše uvedená konstelace stimulů ilustruje hlavní dynamiku Q třídění. Výroky 
číslo 18 a 24 se staly pro dotázaného nejdůležitějšími v negativním smyslu. V tomto 
ohledu jsou stejně podstatným vyjádřením jeho postoje jako výroky číslo 6 a 20, 
které skončily na opačném pólu bodovacího kontinua. Vedle této skupiny čtyř výroků, 
ke kterým daná osoba zaujala nejvyhraněnější postoj (získaly skóre -4, resp. +4), 
z třídění vyplynuly další skupiny výroků, kterým byl přisouzen menší význam. Výroky 
uprostřed škály s bodovým hodnocením 0 reprezentují problémy (otázky, pohledy, 
postoje), které respondent chápal jako nedůležité -  jako ty, „o které až tak nejde“. 
Obodování těchto relativně nedůležitých výroků nulou, je společnou charakteristikou 
všech získaných Q třídění. Celkové rozdělení potom vždy dosahuje průměru rovného 
0, což je důležitou podmínkou pro následné uskutečnění korelační analýzy, která 
předpokládá, že se hodnoty průměrů rovnají (Brown 1980).

Před samotnou korelační analýzou se ještě můžeme podívat na celkové 
roztřídění výroků oslovenými lidmi. Graf 1 zobrazuje soubor použitých výroků 
(Q výběr pro n = 36) dle hodnot průměrného skóre a směrodatné odchylky, kterých 
jednotlivé výroky dosáhly na základě třídění respondenty. Aritmetický průměr ukazuje 
průměrné hodnocení každého výroku tak, že při vynesení na horizontální osu grafu 
můžeme napravo vidět ty výroky, které celkově dosáhly vyššího bodového 
hodnocení, a nalevo potom výroky, které v průměru získaly nižší skóre -  respondenti 
s nimi relativně méně souhlasili. Vertikální osa grafu uspořádává jednotlivé výroky 
dle variability získaného bodového hodnocení tak, že v dolní části grafu nalézáme 
výroky, které byly hodnoceny spíše shodně (nízká hodnota směrodatné odchylky) a 
nahoře výroky, které byly spíše hodnoceny rozdílně (vysoká hodnota směrodatné 
odchylky).

Graf 1 Základní popisné statistiky tříděných výroků
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Tento pohled představuje standardní postup R analýzy. Data pocházejí 
z matice, která obsahuje 36 proměnných (výroky č. 1 -  36) a 7 pozorování (dotázání 
farmáři). Teoreticky bychom mohli pokračovat hledáním odlišného hodnocení 
jednotlivými skupinami zemědělců např. s využitím analýzy rozptylu (ANOVA), tj. 
testováním rozdílů průměrů v hodnocení vybraných výroků. Tento postup však není 
v dané situaci uskutečnitelný. Mimo jiné totiž staví na předpokladu, že je předem 
možné sledovaný soubor rozdělit do skupin na základě určitého faktoru, který 
přispívá k odlišnému hodnocení. Charakter výzkumné otázky a samozřejmě i design 
celé studie však nedovoluje posunout se nyní do této hypoteticko deduktivní roviny. 
Zde je tato možnost tak zmíněna pouze pro to, aby byla zřejmá odlišnost další 
analýzy. Ta totiž staví nejen na transponované matici dat, ale celkově jiné logice, 
která koresponduje s explorativním způsobem hledání odpovědi na otázku ohledně 
přístupů k ekologickému zemědělství.

Po transpozici datového souboru lze podobnosti pohledů farmářů sledovat 
prostřednictvím míry vzájemných závislostí jejich Q třídění. Hodnoty korelačních 
koeficientů zachycuje níže uvedená matice (Tabulka 4).

Tabulka 4 Korelační koeficienty sedmi třídění vybraných farem

1. Býkov 2. Husice 3. Kačerov 4. Prasetín 5. Králíky 6. Kozlov 7. Ovčáry

1. Býkov .41 .43 .43 .34 .53 .02

2. Husice .41 .15 .36 .39 .27 .16

3. Kačerov .43 .15 .30 .63 .48 .14

4. Prasetín .43 .36 .30 .53 .47 .53

5. Králíky .34 .39 .63 .53 .34 .24

6. Kozlov .53 .27 .48 .47 .34 .08

7. Ovčáry .02 .16 .14 .53 .24 .08

Hodnoty (Pearsonova) korelačního koeficientu udávají těsnost lineární závislosti 
třídění pro každý pár farem. Jejich rozpětí se pohybuje od 0,02 do 0,63, přičemž s 
5-% rizikem omylu můžeme tvrdit, že statisticky významné jsou hodnoty větší než 
0,32. Přímý pohled prozrazuje, že nejvíce se sobě podobají pohledy farem 
v Kačerově a Králíkách (r3i5 = 0,63). Hodnocení farmy v Ovčárech koreluje s farmou 
v Prasetíně (r7,4 = 0,53), ale ne s farmou v Býkově, neboť vypočtený korelační 
koeficient se blíží nule (r7i1 = 0,02) atp. Uvedená korelační matice zachycuje 
odlišnosti mezi pohledy jednotlivých farem dle určitých charakteristik. Farmy 
v Králíkách a Kačerově nechovají zvířata, hospodaří jako právnické osoby 
v podobných klimaticko-přírodních podmínkách na orné půdě, přičemž obecně platí, 
že jejich představitelé do značné míry sdílejí společnou definici ekologického 
zemědělství, což se stalo zřejmým při osobním setkání a příležitosti s těmito 
konkrétními osobami pohovořit.

Uvedená korelační matice prezentuje určitou dynamiku přístupů jednotlivých 
farmářů k ekologickému hospodaření, avšak neumožňuje určit prvky vytvářející 
společné pohledy. Také nedokáže vysvětlit, jaké jsou mezi nimi odlišnosti. Nalezení 
společných přístupů a očekávání ve vztahu k ekologickému zemědělství staví na 
faktorizaci jednotlivých třídění dotázaných. Identifikované Q faktory (resp. hlavní 
komponenty) potom představují skupiny společně sdílených pohledů či diskurzů.
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V souladu se standardní aplikací dané analytické procedury15 (Brown 1999) 
začneme pohledem na výchozí řešení, které představuje dílčí dekompozici předchozí 
korelační matice (Tabulka 5). Zjištěné faktorové zátěže indikují míru korelace 
jednotlivých Q třídění s každou komponentou, přičemž statisticky významné (pro 
a = 0,05) jsou opět hodnoty, které jsou větší než ±0,32. Výpočet podílů vysvětlené 
variability ukazuje na tří faktorové řešení (podrobnosti je možno nalézt v části Přílohy
-  Tabulka IV). Konečný výsledek byl získán ortogonální rotací s cílem maximalizovat 
varianci mezi zátěžemi pro každou komponentu. Faktorové zátěže řešení po rotaci a 
skladbu příslušných skupin farem zachycuje Tabulka 6.

Tabulka 5 Matice faktorových zátěží výchozího ře š e n í-s e d m  kom ponent před rotací

a b c d e f g
1. Býkov .70 -.39 .28 .20 .48 -.01 .01

2. Husice .57 .03 .66 -.41 -.15 .20 -.07

3. Kačerov .70 -.27 -.54 -.16 .08 .26 -.21

4. Prasetín .78 .40 .08 .24 -.02 -.36 -.22

5. Králíky .77 .05 -.28 -.46 -.06 -.26 .22

6. Kozlov .70 -.33 -.00 .46 -.40 .10 .11

7. Ovčáry .40 .83 -.01 .15 .11 .30 .11

Poznámka: Metoda extrakce -  PCA

Tabulka 6 Faktorové zátěže výsledného řešení - tří kom ponent po rotaci

A B C

Kačerov 0,92 0,01 0,09
Králíky 0,69 0,20 0,39
Kozlov 0,63 0,46 0,00
Husice 0,00 0,84 0,22
Býkov 0,48 0,70 -0,08
Ovčáry 0,03 -0,02 0,93
Prasetín 0,35 0,42 0,68 i

Poznámka: Metoda extrakce -  PCA
Metoda rotace -  Varimax s Kaiserovou normalizací

S odvoláním na podstatu Q metodologie je třeba připomenout charakter 
nalezených faktorů, který ovlivňuje navazující interpretaci. Q výběr s 36 stimuly 
pochází z komunikačního konkurzu, který postihuje sledovanou skupinu ekologických 
farmářů. Hodnocení významu jednotlivých výroků přitom odráží subjektivní pohledy 
dotázaných. V tomto smyslu je nalezené řešení veskrze induktivní povahy tak, že 
číselné výrazy faktorů a jejich povaha je zcela odvozena z vyjádření dotazovaných.

15 Analýza byla provedena s pomocí zvláštního počítačového programu PQMethod. Ten umožňuje 
vkládat Q třídění, uskutečňovat výpočet jejich vzájemných korelací, faktorizovat je, provádět rotaci 
faktorů a kalkulovat faktorové skóre. Manuál programu dokládá, že veškeré tyto procedury staví na 
běžně používaných algoritmech výpočtu, které jsou např. implementovány i do programu SPSS. 
Kontrolní výpočet ukázal, že výsledné řešení faktorové analýzy (metodou PCA s rotací faktorů 
Varimax), ke kterému dospěl programu PQMethod, je naprosto totožné s výstupy SPSS. Program 
včetně manuálu je možno získat na internetové adrese: 
http://www.lrz-muenchen.de/~schmolck/qmethod/downpqx.htm. Program je zdarma.
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Tři nalezené faktory potom můžeme chápat jako „přirozené kategorie myšlenek a citů 
v rámci této skupiny samotné“ (Brown 1999: 618).

Nalezené řešení ukazuje na tři přístupy k ekologickému zemědělství mezi 
farmáři. Dané zjištění však nemůže zaručit, že se jedná o výlučné pohledy, které jsou 
momentálně přítomné ve sledované oblasti. Přesto však jejich perspektivy mohou být 
studovány jako samostatné jevy, jejichž identifikace a vzájemné srovnání užitečně 
přispívá k pochopení českého ekologického zemědělství. Jeho povaha a naplňování 
ze strany farmářů je v této studii reprezentováno třemi skupinami farem. Hospodáři v 
Kačerově, Králíkách a Kozlově tvoří skupinu A, farmy v Husicích a Býkově skupinu B 
a konečně farmy v Ovčárech a Prasetíně formují díky svému sdílenému pohledu 
skupinu C. Formování těchto skupin na základě nalezených faktorů je ukázáno 
v příloze (viz Graf II, III, IV).

To, co je v rámci každé ze tří uvedených perspektiv společně sdíleno, může být 
přibližně vyjádřeno prostřednictvím výpočtu faktorového skóre (v rozpětí od -4 do +4) 
pro každý výrok. Výsledkem této kalkulace jsou tři -  typové -  skladby Q třídění, tj. 
pro každou skupinu jedno. Jednotlivá složení přitom v sobě nesou váhy 
individuálních třídění definujících příslušný faktor. Sady faktorových skóre zachycuje 
Tabulka 7, která slouží k interpretaci pohledu každé skupiny.

Typové faktorové skóre jsou vypočtena na základě standardizovaných hodnot 
z-skóre, které umožňuje určit, které výroky nejvíce odlišují pohledy každé skupiny a 
formují její specifické rysy. Podobně lze prozkoumat skupinu výroků, které byly 
hodnoceny stejně, a tvoří tedy základ, který je možné naopak chápat jako společný 
pro všechny sledované aktéry. Navazující interpretace je rozdělena právě tímto 
způsobem. Nejprve tedy popíši zjevný obsah každého nalezeného faktoru (skupiny) 
prostřednictvím jeho typického třídění. Dále se pokusím objasnit významové 
souvislosti každého pohledu samostatně a nakonec srovnám nalezené skupiny mezi 
sebou.

Hodnoty faktorových zátěží (tj. těsnosti závislosti každého zástupce ve vztahu 
k danému faktoru) prozrazují, že žádný z nalezených faktorů pohledy zúčastněných 
nepolarizuje. Neexistuje totiž nepřímá lineární závislost zachytitelná vysokými 
koeficienty se záporným znaménkem. To částečně vyplývá z relativně velké 
špičatosti tvaru použité třídící šablony. Spíše tedy v konečném výsledku můžeme 
vidět, že přestože se skupiny ve svých pohledech přirozeně rozcházejí, nestojí přímo 
proti sobě.

Důležité je také zmínit, že sady faktorových skóre a jejich interpretace 
neodpovídají žádnému konkrétnímu zástupci, ani těm, kteří přímo vytvářejí jeho 
obsah. Nalezené faktory představují ideální typy přístupů v ekologickém zemědělství. 
Přestože jsou pro jejich interpretaci použity konkrétní empirické odkazy, vždy platí, 
že se zúčastnění aktéři tímto pouze více či méně blíží ideáltypovému popisu. 
Provedená analýza dat odkryla tři základní přístupy chápání ekologického 
zemědělství. Pojmenování jednotlivých přístupů přitom vychází z nejdůležitějších 
charakteristik, které u ostatních skupin nejsou tolik viditelné a oprávněně je tak lze 
považovat za definiční znaky. Pojmenování tedy ukazují, co je pro každou 
perspektivu nejtypičtější. Z toho také vyplývá, že se dané pohledy částečně 
překrývají. Základní oporou pro interpretaci jsou údaje uvedené v následující tabulce, 
která obsahuje faktorová skóre pro každé typové třídění, a proto ji uvádím 
v nezkrácené podobě.
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Tabulka 7 Tři sady faktorových skóre pro každý výrok v rámci skupiny A, B a C

Číslo výroku a jeho formulace A B C

1 Ekologie se musí dělat od toho nejmenšího a ne to vykřikovat u Temelína. -4 +2 +1

2
Neudržitelnost intenzivního hospodaření spočívá v tom, že člověk chemizací 
rozbije všechny přirozené vazby -  a pak musí vše hlídat sám, což je  drahé.

+4 0 0

3
Ekologicky chovaná zvířata se nemají nutně lépe než v konvenčním  
zemědělství. Jde především o přístup jednotlivých lidí.

0 +2 +1

4 Jako ekologickému zemědělci m i nedělá radost, že se zelenina dováží ze 
zahraničí, ale je  to nutnost.

0 0 -2

5 Jako ekozemědělec cítím velkou povinnost starat se o podobu krajiny. +3 +4 0

6
Ekologie je  pro mě cosi samozřejmého, a když mám možnost, snažím se to 
uplatňovat také v praxi.

+2 +2 0

7 Nejkrásnější je  pro mě vidět, že se ta zvířata mají dobře. +2 0 -2

8
Není důležité, jes tli mají potraviny nálepku BIO. Lidi zajímá, ja k  to chutná než 
něco jiného.

0 -1 -4

9
Za konvenční potraviny p latí zákazník jen část ceny, zbytek dotuje stát ze 
svého zdravotního systému.

+2 0 -2

10 Prodávám tomu, kdo dá vyšší cenu, k tomu není třeba certifikát BIO. -1 -1 -1

11 Platí nás stát a podle toho, ja k  nastavuje dotační politiku, hospodaříme. -1 0 +1

12 Myslím si, že by se ekofarmáři měli více přiblížit starým tradicím. 0 -2 0

13
Biopotraviny jsou vždycky dražší, ale pokud mají výbornou kvalitu, cena až 
takovou roli nehraje.

+1 0 -1

14 Evropský zemědělec je  nejnesvobodnější tvor na Zemi. -3 +2 -2

15
Konvenční potraviny lze kupovat jen  s vědomím, že nejsou tak zdravé jako  
BIO.

+1 -1 -3

16
Sedláci byli vždycky soběstační a řídili se svým selským rozumem. Dneska 
se dostávají do područí ne odborníků, ale úředníků.

+1 +1 +3

17
Ekologické zemědělství je  politickým projektem, který řeší problém  
nadprodukce potravin.

-3 -3 +1

18
Nadnárodní obchodní řetězce (supermarkety) jsou velkou příležitostí pro 
rozvoj ekologického zemědělství.

-1 -4 -4

19
Dotace jsou  bičem na zemědělce. Já bych byl rád(a), kdyby žádné dotace 
nebyly.

-1 +1 +3

20
Hospodaření v systému ekologického zemědělství je  stejné jako každé jiné  a 
musí se podřídit základním ekonomickým parametrům.

-1 +3 -1

21
Ekologické hospodaření nedává nutně menší výnosy, je  spíše méně 
spolehlivé.

+7 -1 +2

22
Ekologické zemědělství má nabízet veškeré potraviny včetně masa. Nemělo 
by se omezovat na „zrní“ a „vegetariánskou stravu“.

+3 0 +3

23
Peníze od státu jsou v podstatě kompenzací (finanční náhradou) za to, že 
ekozemědělci dobrovolně tlumí svou produkci.

-4 -3 2

24 Osobně biopotraviny ani jiné  ekologické výrobky neupřednostňuji. -2 -4 -3

25
Jsem přesvědčen(a), že ekologické zemědělství je  správná cesta, která má 
budoucnost.

+4 +3 +2
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26 Dotace by měli dostávat jen  skuteční farmáři, kteří vyrábí Bio. 0 -2 0

27 V ekologickém zemědělství je  hodně vegetariánů, co má hlavu pomotanou, 
že ekologický znamená jís t jenom  vločky a zrní.

-2 -2 0

28
Tak ja k  se dříve hospodařilo, s velkým podílem ruční práce, v tom kdovíjaké 
štěstí nevidím.

-2 0 +1

29
Pokud ekofarmář realizuje své produkty jako konvenční, tak potom ztrácí 
smysl bavit se o nějakém ekologickém zemědělství.

0 -3 -1

30 Ekologické zemědělství je  více než jen  nepoužívání chemických prostředků. +3 +2 +2

31
Ekofarmáři by sami m ěli jís t BIO, jinak ekologické zemědělství ztrácí část 
svého smyslu.

0 0 0

32 Lidí, kteří jed í BIO, je  jen  málo a těžko se to kdy změní. -3 +1 -3

33 Každý byl kdysi ekologickým zemědělcem. +2 -2 +4

34 Výroba certifikovaných potravin je  principálním účelem ekologického 
zemědělství.

0 +1 -1

35
Finanční podpora ekologického zemědělství musí být, protože hospodařením  
vzniká přidaná hodnota pro celou společnost, což lze zaznamenat i na mé 
farmě.

+ 1 +4 0

36 Vadí m i představa „BIO jako životní styl“ -  móda pro lidi ve městech. -2 +1 +4

6.2 Ekologické zemědělství jako životní způsob (skupina A)
První ze zachycených perspektiv ve vztahu k ekologickému hospodaření čerpá 

z vyjádření farem v Kačerově, Králíkách a Kozlově. Pohledy prvních dvou jsou přitom 
těsněji provázány. V Kačerově a Králíkách hospodaří pouze na orné půdě bez chovu 
zvířat a z hlediska rozlohy obhospodařované půdy se jedná spíše o malou a středně 
velkou farmu. Kdežto v případě farmy v Kozlově jde o nadprůměrně velký podnik, 
akciovou společnost, která kombinuje hospodaření na orné půdě s chovem zvířat.16

Při pohledu na fyzické rozložení nalezeného faktoru je důležité si všimnout 
vyjádření, která se stala pro tento pohled nejvýznamnějšími. Na pravé straně škály (s 
bodovým hodnocením +4) skončily výroky:

Neudržitelnost intenzivního hospodaření spočívá vtom, že člověk chemizací 
rozbije všechny přirozené vazby -  a pak musí vše hlídat sám, což je  drahé. [2]
Jsem přesvědčen(a), že ekologické zemědělství je  správná cesta, která má 
budoucnost. [25]
Druhá strana škály, s faktorovým skóre -4 vyjadřující m inimální míru souhlasu, 

je obsazena větami:
Ekologie se musí dělat od toho nejmenšlho a ne to vykřikovat u Temelína. [1]
Peníze od státu jsou v podstatě kompenzací (finanční náhradou) za to, že 
ekozemědělci dobrovolně tlumí svou produkci. [23]

16 Očekávaný rozdíl v přístupu k ekologickému zemědělství však byl z větší části setřen skutečností, 
že jsem na farmě v Kozlově prováděl rozhovor (a třídění) s hlavním agronomem. Jeho pohled na 
ekologické zemědělství obsahoval mnoho tradicionalistických prvků, které stály částečně v rozporu se 
samotnou praxí podniku. Z tohoto úhlu pohledu je zařazení farmy v Kozlově do této první skupiny 
svým způsobem překvapující. Na druhou stranu ovšem logické, neboť zachycený pohled plně vychází 
z odpovědí dotázaného.
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Význam přisouzený uvedeným výrokům ukazuje na základní rys této skupiny, 
jejíž pohled čerpá z tradičního pojetí ekologického zemědělství. Tak je možno chápat 
především výrok číslo 2, který podtrhává holistický pohled na podstatu zemědělské 
činnosti a přírodu. Konvenční zemědělství je viděno jako „systém, který není 
přirozený, vyvážený“ (jak ve svém komentáři vysvětlil farm ář v Kačerově), a proto 
není v mnoha rovinách udržitelný. Uznání tohoto předpokladu je navíc spojeno 
s jistou osobní angažovaností zúčastněných ovlivňovat věci tak, aby se vyvíjely 
v souladu s vymezenými hodnotami. Tato skutečnost na sebe brala konkrétní 
podobu v tom, že dotázaní z této skupiny byli aktivní např. v oblasti profesní 
samosprávy či aktivit zaměřených na propagaci sektoru ekologického zemědělství a 
biopotravin. Jejich zapojení zřetelně staví na přesvědčení o správnosti cesty 
ekologického zemědělství (výrok číslo 25), který je propojen s jistým aktivismem. 
Aktivistický prvek v přístupu této skupiny se však netýká jen činností, které ovlivňují 
jejich bezprostřední okolí, ale i problémů obecnější úrovně (jak právě dokládá 
odmítnutí výroku číslo 1), který vyjadřuje porozumění či podporu akcím zaměřeným 
na větší problémy. To u ostatních skupin nenalézáme.

V duchu tohoto přístupu potom ekologické zemědělství není pouhým politickým 
projektem nalinkovaným shora -  neboť „i když s tím EU souhlasí, tak o tom to není,“ 
jak uvedl farmář v Králíkách -  ale je výsledkem činnosti zdola. Tento pohled tak 
nutně odmítá představu, že by finanční podpora státu mohla být náhradou za něco, o 
co zemědělci ekologickým hospodařením přicházejí. Právě naopak. Podpora 
z veřejných rozpočtů s sebou nese pozitivní konotace -  a má pro ně tedy podobu 
odměny za hodnoty, které zemědělci vytvářejí a pomáhají v dané společnosti 
udržovat. I v tomto ohledu se prezentovaná perspektiva kryje s představami starého 
organického hnutí.

Tradiční pojetí ekologického zemědělství touto skupinou však přímo nestojí na 
odmítání současného. Jejich pohled tedy není alternativním  v úzkém slova smyslu, 
takže by členy této skupiny posouval na okraj společenského dění. Aktéři této 
skupiny jsou úspěšní i v sociálních strukturách moderní společnosti, o čemž svědčí 
jejich formální zapojení do nejrůznějších aktivit. Inklinace a přijímání tradičního pojetí 
tak spíše pramení z jejich vyššího kulturního kapitálu a širších znalostí původu 
ekologického hospodaření, obohaceného o přímé zkušenosti ze zahraničí.

Navzdory jasné podstatě ekologického zemědělství je vidění této skupiny velice 
tolerantní k jeho  odlišným významům. Lépe řečeno, zahrnutí širších souvislostí na 
nichž daný pohled staví, přiznává řadě otázek ambivalentní charakter. Tuto 
skutečnost dobře ilustruje pozice výroku:

Nadnárodní obchodní řetězce (supermarkety) jsou velkou příležitostí pro rozvoj
ekologického zemědělství. [18]

Ten sice nebyl hodnocen jako významný (faktorové skóre -1), ale přesně vtom , se 
tato skupina liší od zbývajících dvou. Supermarkety nejsou touto skupinou 
jednoznačně odsuzovány ve vztahu k ekologickému zemědělství, právě kvůli 
složitosti jejich postavení: malý obchod totiž neznamená nutně lepší, navíc 
supermarkety sehrávají velice důležitou roli v tom, že nabízejí biopotraviny rozličným 
společenským vrstvám atd. Širší perspektiva pohledu první skupiny tak nevede k tak  
příkrým hodnocením jako u dalších skupin.
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Výroky, které přímo ukazují největší odlišnosti této skupiny jsou tři17 a týkají se 
právě podstaty ekologického zemědělství (výrok č. 2), osobní angažovanosti (č.1) a 
hodnocení role supermarketů ve vztahu k ekologickému zemědělství (č. 18).

S ohledem na výše uvedené je možno shrnout hlavní rozlišující znaky této 
skupiny. Přístup jejích členů zřetelně staví na tradičních významech ekologického 
zemědělství. Součástí původního obsahu je i aktivní prosazování jeho hodnot. S těmi 
však nynější členové této skupiny nenakládají dogmaticky, ale přehodnocují je ve 
světle současné společnosti. Částečná redefinice určitých tradičních prvků 
ekologického hospodaření je ve skutečnosti klíčem k jejich úspěšnému prosazení, o 
což aktéři této skupiny aktivně usilují. Díky této snaze a celostnímu zapojení aktérů 
jsem pojmenoval pojetí této prvé skupiny ekologické zemědělství jako  životní způsob.

6.3 Ekologické zemědělství jako zdroj obživy (skupina B)
Druhá z identifikovaných skupin reprezentuje přístup, který je složen z pohledů 

zaznamenaných na farmách v Husicích a Býkově. Obě obhospodařují přibližně 
stejně velká hospodářství, která jsou zaměřena především na chov skotu bez tržní 
produkce mléka. Vedle toho mají nevelké výměry orné půdy a farma v Býkově také 
sady. V tomto ohledu se jedná o nejtypičtější podobu ekologického zemědělství 
v České republice. Zemědělci na obou farmách původně hospodařili konvenčním 
způsobem, avšak na konci 90. let svá hospodářství formálně a fakticky proměnili na 
ekologická. Jejich důvody byly více méně podobné. Farma v Husicích obhospodařuje 
pozemky, které jsou ve velice kopcovité krajině, kde se extenzivní způsob 
hospodaření přirozeně nabízí jako ekologicky a ekonomicky nejpřijatelnější.18 Farma 
v Husicích leží ve velice intenzivně obhospodařované oblasti středních Čech. 
Proměnou svého zaměření, které vedle k pozvolnému snižování vstupů výroby, 
postupně extenzifikovalo svou produkci až dospělo k ekologickému způsobu 
hospodaření. Po obnovení dotačních titulů na konci 90. let proto i tato farma oficiálně 
vstoupila do systému ekologického zemědělství.

Základním rysem tohoto přístupu je zřejmá pragmatičnost ve vztahu 
k ekologickému zemědělství, které je z nejrůznějších důvodů viděno jako vhodný 
způsob hospodaření. Přestože ekologické zemědělství není přímým zdrojem sociální 
identity daných aktérů, jako v případě první skupiny, neznamená to, že by bylo 
sledováno pouze z ekonomických důvodů. Propojení okolností týkajících se 
přírodních podmínek, rentability podnikání a hodnotové orientace jsou příliš úzce 
provázány na to, aby bylo možné s určitostí identifikovat jeden konkrétní důvod.

Sada faktorových skóre pro tuto skupinu ukazuje, která vyjádření jsou v rámci 
tohoto pohledu nejdůležitější. Na plusové straně škály nalézáme:

Jako ekozemědělec cítím velkou povinnost starat se o podobu krajiny. [5]

17 Hodnocení odlišností mezi skupiny je prováděno statistickým testováním rozdílu z-skóre. 
Hodnocením výroků č. 1, 2 a 18 se skupina A významně liší od zbylých dvou (na 1-% hladině 
významnosti).
18 Na otázku, jaké byly hlavní důvody konverze, farmáři zpravidla popisují příklady „špatné" 
zemědělské praxe, která se v dané lokalitě odehrávala dříve a která naprosto nerespektovala přírodní 
podmínky území. Na farmě v Husicích jsem konkrétně slyšel vyprávět o snaze orat velice svažité 
pozemky, které byly extrémně zranitelné vůči erozi a pravidelně přispívaly k zaplavování níže 
položených míst.
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Finanční podpora ekologického zemědělství musí být, protože hospodařením 
vzniká přidaná hodnota pro celou společnost, což lze zaznamenat i na mé farmě.
[35]

Ekologické zemědělství v tomto pojetí čerpá svůj smysl především skrze své 
mimoprodukční funkce. Tento přístup je zjevně úzce svázán s náplní samotného 
hospodaření zástupců dané skupiny, kteří obhospodařují pozemky trvalých travních 
porostů a chovají masná plemena skotu. Jejich produkce však (podobně jako u 
většiny tohoto typu hospodářství u nás) nekončí na certifikovaných jatkách. Díky ne- 
produkci biopotravin spatřují svou roli především v údržbě krajiny (výrok č. 5), kterou 
také vidí jako legitimní důvod podpory ekologického zemědělství z veřejného 
rozpočtu (35).

Na druhé straně typového třídění této skupiny jsou umístěny výroky, které 
zachycují nejmenší míru souhlasu:

Osobně biopotraviny ani jiné ekologické výrobky neupřednostňuji. [24]
Nadnárodní obchodní řetězce (supermarkety) jsou velkou příležitostí pro rozvoj 
ekologického zemědělství. [18]

Je zajímavé vidět výrok číslo 24 v extrémně nesouhlasné pozici. Zejména když 
srovnáme jeho hodnocení s předchozí skupinou tradicionalistů, z jejichž typového 
hodnocení vyplývá skóre „pouze“ -2 (tj. menší míra nesouhlasu). Tuto skutečnost lze 
interpretovat tak, že pro skupinu tradicionalistů tento výrok nepředstavoval 
dostatečně významnou artikulaci jejich přístupu, neboť je v jejich pozici již  relativně 
samozřejmou věcí. V tom se skupina pragmatistů odlišuje a spíše ukazuje na 
nepevnost konstrukce své sociální identity. Jejich samotné jednání navíc obsahuje 
řadu rozporů. Můžeme si všimnout, že se jedná o hospodářství, která prošla 
konverzí, avšak nehospodařila ekologicky od počátku své existence. Hodnoty 
ekologického zemědělství tedy zřejmě nebyly primárním vztažným bodem jejich 
jednání, i když tomu tak nyní může být, a biopotraviny ve skutečnosti nejsou tím, o co 
by výlučně usilovali -  z hlediska své produkce, ani z hlediska své spotřeby. Při 
rozhovoru v Husicích mi farmář na otázku, co si myslí o biopotravinách, odpověděl: 

„Já se snažím jíst biopotraviny! Co si doma uděláme to si sníme! Na zahrádce 
třeba brambory nebo maso. [...] Že bychom je  nějak vyhledávali v obchodě to ne.
My tady žijeme docela zdravě, takže zase když sníme někde něco horšího, tak 
vono nám to zase tak neuškodí.“ (Husice).
Ekologické zemědělství a jeho produkty sice představují důležitou součást toho, 

čím se zemědělci této skupiny zabývají, avšak ne úplně jako v případě přístupu 
předchozí skupiny. Mnohem důležitějším prvkem, na kterém staví jejich perspektiva 
a hodnocení, je totiž povolání zemědělce jako takové. Z něho také vyplývá zřejmý 
důraz na současné problémy zemědělství -  jako např. levné dovozy ze zahraničí, 
nespokojenost s přístupem vlády nebo právě pozice nadnárodních řetězců ve vztahu 
k prvovýrobcům. Touto optikou je zřejmě hodnocen i výrok číslo 18.

Pojetí ekologického zemědělství touto skupinou však nutně neznamená, že by 
mělo být méně prospěšné! Pouze se posouvá těžiště jejich pohledu k jiným 
aspektům, než k těm, které byly identifikovány u pohledu, který propojoval ekologické 
zemědělství a životní způsob. Při pohledu na hlavní rozlišující výroky této skupiny 
můžeme vidět důraz na mimoprodukční funkce (č. 35), ale také důraz na ekonomické 
limity jejich hospodaření (č. 20) a na problémy vyplývající z formalizace a kontroly 
ekologického zemědělství (č. 14).19

19 Důrazem na význam výroků číslo č. 35, 20 a 14 se skupina B statisticky významně liší od zbylých 
dvou (na 1-% hladině významnosti).
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Hospodaření v systému ekologického zemědělství je  stejné jako každé jiné a 
musí se podřídit základním ekonomickým parametrům. [20]
Evropský zemědělec je  nejnesvobodnější tvor na Zemi. [14]

Zajímavé je si přitom také všimnout hodnocení systému ekologického zemědělství ve 
vztahu k minulosti. Součástí daného pojetí je totiž také nesouhlas s výrokem číslo 33, 

Každý byl kdysi ekologickým zemědělcem. [33] 
kterým je artikulována představa že zemědělské hospodaření není něčím, co by 
samo o sobě (ani ve své tradiční podobě) bylo nutně příznivé k životnímu prostředí. 
Ekologické zemědělství je tedy v rámci tohoto pojetí chápáno především jako 
formalizovaný systém, který mění ekonomické parametry hospodaření za účelem 
produkce veřejných statků. Na základě výše uvedeného obsahu, popisuji tento 
přístup názvem ekologické zemědělství jako  zdroj obživy.

6.4 Ekologické zemědělství jako produkce potravin zvláštní kvality 
(skupina C)
Vedle předchozích dvou přístupů existuje ještě pohled třetí, který má svá vlastní 

specifika. Jeho obsah staví na pojetí, která byla artikulována farmáři v Ovčárech a 
Prasetíně. Dle uvedených hodnot faktorových zátěží (Tabulka 6 na str. 31) přitom 
platí, že subjektivní pohled farmáře v Ovčárech vykazuje mnohem těsnější závislost 
s popisovaným typovým pojetím ekologického zemědělství než pohled farmáře 
v Prasetíně. Tamější hospodář vyjádřil svůj přístup k ekologickému zemědělství, 
způsobem, který se (ze statistického hlediska) nejvíce blíží vyjádření farmy 
v Ovčárech, ale také vyjádření farmy v Králíkách, která jsou součástí první skupiny. 
Pozice této farmy tak není jednoznačná. To, co zřejmě „převážilo“ v pohledu této 
farmy a vedlo k jejímu zařazení do této skupiny, je zaměření na význam biopotravin a 
jejich specifické pojetí -  odlišné od předchozích dvou skupin. Z věcného hlediska, 
které staví na údajích získaných z osobního setkání s farmářem, každopádně 
pokládám zařazení farmy do této třetí skupiny za oprávněné. Co tedy obsahuje dané 
ideáltypové pojetí?

Společným jmenovatelem této skupiny je důraz na produkci biopotravin a 
otázky s tím spojené. Farma v Ovčárech pěstuje rostliny na orné půdě, ale zároveň 
obhospodařuje rozlehlé pozemky s trvalými travními porosty, na kterých odchovává 
skot a ovce. Farma v Prasetíně se věnuje pouze pěstování rostlin, avšak její 
produkce je velice rozmanitá (zelenina, obilniny, okopaniny, olejniny). Obě farmy 
usilují o produkci certifikovaných výrobků v bio kvalitě.

Základ sdíleného pohledu je patrný z fyzického rozložení, které ukazuje 
nejvýznamnější výroky s pozitivním hodnocením:

Každý byl kdysi ekologickým zemědělcem. [33]
Vadí mi představa „BIO jako životní styl“ -  móda pro lidi ve městech. [36] 
a s negativním hodnocením:
Není důležité, jestli mají potraviny nálepku BIO. Lidi zajímá, jak to chutná než něco 
jiného [8]
Nadnárodní obchodní řetězce (supermarkety) jsou velkou příležitostí pro rozvoj 
ekologického zemědělství. [18]

Jednotlivá chápání ekologického zemědělství s sebou nesou i představu v jakém 
ohledu tento systém navazuje na předchozí praxi hospodaření. Ukázali jsme, že dle 
pragmatického pojetí (skupina B) ekologické zemědělství nepředstavuje návrat
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k tradici a je spíše viděno jako formalizovaný systém, který modifikuje intenzitu 
hospodaření, které zůstává modernistickým. Pohled této skupiny ale upozorňuje, že 
existují lokality, ve kterých lze hospodařit extenzívně se zaměřením na alternativní 
produkci potravin, neboť to se jeví jako nejvhodnější z hlediska přírodních podmínek 
regionu a především z hlediska kultury místních farmářů (č. 33).

Tento bod je ve skutečnosti velice důležitý. Jeho prostřednictvím dochází ke 
svébytné sociální konstrukci biopotravin, které jsou viděny jako součást tradice ve 
smyslu přirozenosti, jednoduchosti a lokální produkce -  navíc v přímé návaznosti na 
venkovskou tradici. Z tohoto důvodu je také odmítáno městské chápání biopotravin a 
jejich oblíbenosti (č. 36), protože staví na jiných důvodech spotřeby, čímž se -  
z perspektivy farmářů -  míjí pravému smyslu. Členové této skupiny, obrazně řečeno, 
nepotřebují biokuchařky na křídovém papíře s recepty na přípravu mořských řas, ale 
vystačí s klasickými recepty na staročeská jídla, která budou připravena z kvalitních 
co nejméně upravovaných surovin, tak jak to bylo dříve samozřejmé. Biopotraviny 
tomuto požadavku autenticity vyhovují. Z toho důvodu jsou tedy stále viděny jako 
exkluzivní záležitost (ale jiným způsobem, než jak to očima venkovanů chápou 
obyvatelé měst), z čehož vyplývá nutnost certifikace a odlišení biopotravin od 
konvenčních produktů. Na tom koneckonců podle farmářů záleží i spotřebitelům 
(č. 8), kteří tyto odlišnosti chápou. Specifické vlastnosti biopotravin určují, že by měly 
být prodávány jiným způsobem a tedy mimo prodejní síť supermarketů, které jsou 
pro tento účel odmítány (č. 18). Uvedené vyjádření tak doplňuje zmiňované 
dichotomické dělení vesnice a města (či tradičního a moderního) v rámci definice 
biopotravin. Výše uvedené výroky (č. 8 a 36) jsou přitom hlavními definičními znaky 
této skupiny.20

Příklon k tradičnímu pojetí biopotravin však může vést i k odmítnutí formálního 
certifikátu BIO. V  prostředí venkova lze totiž s úspěchem využít existující sociální 
vazby mezi lidmi tak, že specifická podoba těchto vztahů umožní obejít oficiální 
organizaci kontroly a certifikace. Díky bezprostřední zkušenosti lidé mohou důvěřovat 
kvalitě produkovaných potravin. K tomu nepotřebují záruky třetí^ strany. Tímto 
způsobem zřejmě prodává nemalá část ekologických producentů v České republice 
z důvodu absence akreditovaných zpracovatelských organizací a relativně nízké 
rozvinutosti trhu s oficiálními bioprodukty.

Přímý prodej výrobků ve faktické biokvalitě bez oficiální nálepky vede 
zúčastněné nutně k otázce ohledně smyslu celého systému, který tím spíše 
upozorňuje na svůj formalistický charakter. Těžištěm daného přístupu je totiž 
produkce potravin odlišné kvality, která se dle okolností nutně neuskutečňuje s 
certifikáty. Z tohoto důvodu také k tomuto pojetí přidávám název ekologické 
zemědělství jako  produkce potravin zvláštní kvality.

6.5 Shodné prvky prezentovaných přístupů
Uvedená faktorová skóre typových třídění ukazují nejenom oblasti, ve kterých 

se skupiny mezi sebou liší, ale také oblasti v nichž panuje shoda. Pro zkompletování 
obrazu ekologického zemědělství je užitečné si všimnout i těchto bodů. Jednotlivé 
výroky je přitom možné rozdělit na skupinu, ve kterých existuje shoda v přisouzeném

20 Tyto výroky také odpovídají naměřenému statisticky významnému rozdílu od hodnocení zbylých 
skupin (na hladině významnosti a = 0,01).
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pozitivním a přisouzeném negativním významu.21 Skupinu těchto výroků je možno 
vyčíst z grafu na str. 29 -  umístěné v pravé a levé spodní části diagramu.

Ukázalo se, že společným základem tří nalezených pohledů je např. 
přesvědčení o smysluplnosti ekologického zemědělství (výrok č. 25). První skupina 
tradicionalistů jej hodnotila významněji než další dvě skupiny, ovšem i ty obsahují 
jednoznačně pozitivní vidění. Tato skutečnost dává smysl zejména s ohledem na 
možnost různých definic ekologického zemědělství. Pro první skupinu ekologické 
zemědělství představuje správnou cestu, protože vyhovuje jejich chápání přírody a 
smyslu hospodaření, druhé skupině dává smysl díky svého agroenvironmentálnímu 
potenciálu a formální podpoře příslušných aktivit a konečně zástupce třetí skupiny 
naplňuje především díky překrytí s tradičními hodnotami a významy kvality potravin.

Farmáři zúčastnění v systému ekologického zemědělství dávají společně 
najevo svůj příklon k hodnotám souvisejícím s ekologií a šetrným způsobem života 
(výrok č. 24). S výjimkou pragmatistů, u nichž je toto vyjádření silnější, se v tomto 
ohledu příliš neliší. Společně si také uvědomují, že ekologické zemědělství se 
neomezuje na pouhou produkci biopotravin (výrok č. 30), ale chápou jeho širší 
souvislosti. Nejvýrazněji je tato skutečnost patrná u skupiny stavící na holistickém 
pojetí (což potvrzuje předchozí určení tohoto prvku jako definičního), ale můžeme ji 
vidět i u zbylých dvou skupin. Pro druhou skupinu rozšíření účelu ekologického 
zemědělství zřejmě bude zahrnovat i hodnoty spojené s krajinotvorbou a u třetí 
skupiny hodnoty spojené sice s potravinami, ale ne nutně certifikovanými. Skupiny 
ekologických zemědělců také společně reflektují aktuální problém chybějících 
zpracovatelských kapacit. Druhá a třetí skupina se logicky shoduje vtom , že 
neprodukování certifikovaných výrobků nepodkopává význam ekologického 
zemědělství (výrok č. 29), což souvisí s jejich chápáním toho, co v sobě daná praxe 
zahrnuje.

Zajímavé souvislosti také odkrývá srovnání typových hodnocení výroku, zda-li 
by se zemědělci měli více přiblížit starým tradicím. Pro první a druhou skupinu se 
obecně jednalo o tak víceznačný výrok, že získal shodnou indiferentní pozici. Pouze 
druhá skupina („ekologické zemědělství jako zdroj obživy“) se vyjádřila výrazněji 
odmítavě. Moderní technologické inovace (jako např. mechanizace) výrazně 
usnadnily práci zemědělcům, a tak se jich nechtějí ve svém zaměstnání vzdát. I toto 
společné vyjádření užitečně dokresluje vlastní obsah jejich perspektivy a potažmo i 
přístupů zbylých dvou skupin.

21 Logicky se nabízí ještě třetí skupina výroků -  ty, u kterých existuje shoda v hodnocení jako 
„nevýznamné" (faktorové skóre 0). Z povahy třídění ale vyplývá, že nedává valný smysl se touto 
skupinou přímo zabývat. Jednalo by se o hledání společného základů ideáltypových postojů, které by 
ukázaly, které otázky „nikoho nevzrušují“, které otázky nikdo neřeší, či jednoduše, kterým otázkám 
dotázaní nedokázaly jednoznačně porozumět v rámci svých subjektivních pohledů. Z těchto důvodů 
od této skupiny výroků záměrně odhlížím.
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7 ZÁVĚRY

Fenomén ekologického zemědělství rezonuje s řadou sociologických problémů. 
Jeho historický postup dobře ilustruje vývoj moderní společnosti ve 20. století. 
Užitečný konceptuálni rámec pro jeho pochopení zprostředkuje teorie reflexivní 
modernizace. Základy organického zemědělství se rodí ve fázi prosté modernizace 
společnosti, jako reakce na industrializaci zemědělského sektoru. Po té se na dlouhá 
desetiletí vlády ducha moderní doby ztrácí, aby se na konci 70. let vrátilo ve 
staronové podobě. Právě z té vyrůstá největší porce otázek.

Nejpalčivější z nich se ptá, jestli současné ekologické zemědělství ve 
formalizované podobě dokáže stále plnit očekávání, která jsou do něj v návaznosti 
na aktivity původního sociálního hnutí vkládána. Ukazuje se totiž, že tolik přivolávaný 
růst sektoru ekologického zemědělství nemusí být nutně provázen stejně velkým 
balíkem pozitivních dopadů.

České ekologické zemědělství je přitom specifickým případem. Díky své krátké 
historii a výlučně formalizovanému základu je oprávněné se ptát, z čeho u nás 
vlastně vyrůstá. Diskusi na toto téma ještě více podněcuje pohled na jeho současnou 
strukturu. Navzdory (téměř) kontinuálnímu růstu počtu farem a výměry 
obhospodařované půdy nabídka českých bioproduktů nepřibývá stejným tempem. 
Český zpracovatelský trh je špatně organizován a pouze malá část bioproduktů je 
zpracována na potraviny s certifikátem. Rostoucí poptávku tak spíše uspokojují 
dovozy ze zahraničí anebo produkce převážně velkých tuzemských společností, 
které produkci biopotravin přidružují ke své stávající konvenční výrobě. Nabídka 
biopotravin je tedy kvůli svému rozsahu stále vzdálena tomu, co bychom mohli 
nazvat jako lokálně produkované základní potraviny.

Optimistický scénář může předpokládat, že současná situace je pouze 
přechodným stavem vyvíjejícího se trhu. Pro posouzení toho, jestli se jedná o vývoj 
šťastným směrem a tedy, že sektor ekologického zemědělství tvoří farmáři s 
žádoucím  přístupem, je užitečné poznat a porozumět jejich vidění ekologického 
hospodaření.

Empirické studium výše uvedené otázky ukázalo na tři přístupy farmářů. První 
z nich, pojmenovaný ekologické zemědělství jako  životní způsob koresponduje 
s tradičním organickým pojetím přírody a zemědělského hospodaření. Jeho jádrem je 
prvek holismu a z něho vycházející definice podstaty a účelu ekologického 
zemědělství. Součástí tohoto přístupu je také osobní angažovanost a zaujetí 
zúčastněných aktérů pro fenomén ekologického zemědělství. Ve vztahu k přírodě 
toto pojetí kriticky reflektuje negativní vliv modernizačního úsilí. Důležité je ale zmínit, 
že tento přístup nemusí nutně stavět na alternativní perspektivě, která by zúčastněné 
stavila na „vedlejší kolej“ . I tento postoj se totiž může úspěšně ujmout v současné
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společnosti. Úspěch je však vykoupen určitými ústupky, které se projevují v dílčích 
modifikacích některých tradičních hodnot.

Vidění ekologického zemědělství jako zdroje obživy (druhá nalezená skupina) 
zdůrazňuje formální rovinu ekologického hospodaření. Je spíše typické pro farmy, 
které do systému ekologického zemědělství vstoupily po vlastní konverzi. Jejich 
vidění přírody a hospodaření v sobě stále obsahuje některé prvky moderní praxe, 
což přináší dva základní efekty. Ekologické zemědělství je definováno 
prostřednictvím formálních pravidel, která mají pro farmáře omezující charakter. 
Oficiální členství v systému je potom nutně hodnoceno s ohledem na výši 
transakčních nákladů na administraci a čerpání finanční podpory. Druhým efektem je 
rozporuplnost v chápání a konání ve vztahu k tomu, co je bráno jako ekologické. 
Aktéři s tímto přístupem jsou přesvědčeni, že se chovají ekologicky (nehospodaří 
přeci konvenčně), formálně splňují všechna požadovaná pravidla, avšak jejich 
jednání ze širšího pohledu není tak ekologicky konzistentní jako u první skupiny.

Pro třetí skupinu (ekologické zemědělství jako  produkce potravin zvláštní 
kvality) je typický důraz na produkci biopotravin. Ekologické hospodaření má svůj 
význam, neboť koresponduje se zavedenými způsoby produkce potravin ve 
venkovském prostředí tak, že nabízí alternativu k industrializované produkci. Vysoká 
formalizace ekologického hospodaření a především přísná pravidla pro zpracování 
bioproduktů však často svádí zúčastněné zemědělce mimo oficiální oblast 
bioprodukce. Mezi faktory, které tento posun podporují, patří: nedostatek 
akreditovaných zpracovatelských organizací, nerozvinutost místního trhu 
s biopotravinami či chybějící distribuční kanály do vzdálenějších lokalit (především 
velkých měst). Neúspěch s produkcí a zpracováním bioprodukce v jejich očích 
podkopává hlavní smysl oficiálního systému.

Popis těchto jednotlivých pohledů ukazuje, na čem u nás ekologické 
zemědělství staví. Každopádně můžeme vidět, že zúčastnění farmáři sledují 
specifické motivy, které jsou různým způsobem navázány na hodnoty ekologického 
zemědělství a to navzdory chybějící tradici tohoto způsobu hospodaření u nás. 
Konstruktivistický přístup zkoumání navíc ukazuje, jaké různé podoby může nabývat 
ekologické hospodaření v očích samotných zemědělců. Každý z nich, nerozdílně, 
sám sebe viděl jako ekologicky jednajícího, přičemž konkrétní projevy byly ve 
výsledku velice odlišné. Zvláštně může působit zejména pojetí skupiny pragmatistů 
(tj. zemědělství jako zdroj obživy), které na jedné straně obsahovalo řadu rozporů, 
ale na druhé straně pro její členy být ekologický bylo subjektivně velmi důležité. 
Z tohoto důvodu také usuzuji, že není namístě snižovat příspěvek této skupiny ke 
správné praxi, neboť se lze domnívat, že orientace této ideálně-typické skupiny 
zřejmě sama časem povede k prohlubování ekologických aktivit a tedy i zvýšení 
konzistence sledovaných hodnot.

Každá z nalezených perspektiv vyrůstá ze specifických ekonomických, 
přírodních a sociálně-kulturních okolností zemědělského hospodaření. Přestože 
provedená analýza nedokáže jednoznačně určit, které faktory vedou ke konverzi 
farem a které motivy daní farmáři sledují -  proč jsou ekologickými zemědělci? -  
s jistotou ukazuje, že hrubozrnné klasifikace, které rozdělují farmáře na ty, co 
ekologicky hospodaří z přesvědčení a na ty, co to dělají pro peníze, jsou naprosto 
nedostačující. Je zřejmé, že i idealisté musejí pro setrvání v tržním prostředí jednat 
pragmaticky a že pragmatisté časem absorbují část z nadšení typického pro 
idealisty. Vedle identifikovaných odlišností v přístupech členů jednotlivých skupin je 
však třeba také zmínit, že pohledy ekologických zemědělců také obsahují mnoho
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společného. Toto zjištění dokládá jak statistická analýza (neboť žádný z nalezených 
faktorů nepolarizuje názory zúčastněných), tak také dílčí interpretace typických pojetí 
ekologického zemědělství. Tento fakt zřejmě souvisí s nutným přizpůsobením 
jednání aktérů sociálnímu prostředí, v němž se pohybují. V  rámci formalizovaného 
systému ekologického zemědělství jde především o prvky současné tržní společnosti 
na straně jedné a idealizovaných symbolických významů ekologického zemědělství 
na straně druhé. Z této skutečnosti vyplývají specifické strategie jednání členů 
jednotlivých skupin, které usilují o vyrovnání požadavků normativního systému 
tržního prostředí při současném zachování symbolické hodnoty uskutečňované praxe 
ve vztahu ke svému okolí. U první skupiny (tradicionalistů) je úspěch podmíněn 
modifikací části původních hodnot. U druhé skupiny (pragmatistů) jde naopak o 
dobrovolné omezování určitých modernistických prvků v jejich jednání pro to, aby 
mohli být zemědělci ekologickými. U třetí skupiny (bioproducentů) jde o posun mezi 
neformalizovanými a formalizovanými postupy při zajištění garance kvality jejich 
produkce.

Rozvinutí kladného potenciálu ekologického zemědělství je vymezeno právě 
výše uvedeným rámcem, v němž aktéři uskutečňují své strategie jednání. Z toho také 
vyplývá, že i odpověď na otázku, do jaké míry praxe ekologického způsobu 
hospodaření alternuje konvenční zemědělství, je svázána s povahou konstitutivních 
elementů prostředí, v němž se ekologické zemědělství odehrává. Navazující diskuse 
této obecnější otázky tedy vyžaduje překročit zavedené klasifikace farmářů, jež 
popisují dramatické rozdíly v přístupu idealistů a podnikatelů, a spíše se zaměřit na 
společné body, ke kterým zúčastnění svým jednáním v daném prostředí míří. Za 
nejdůležitější zjištění této práce pokládám nalezení skupin farmářů a popis obsahu 
jejich perspektiv, který právě této citlivé klasifikaci vyhovuje.

Prezentované výsledky tak doplňují některé studie zaměřené na zkoumání 
motivů západoevropských ekologických farmářů. Známé je např. určení skupin 
tradičních, moderních a reflexivně moderních organických farmářů které byly 
identifikovány v Dánsku (Kaltoft 2001). Popis uvedený v této práci navíc nabízí ještě 
jemnější rozdělení, které bere v úvahu jiná kritéria dělení, jejichž hlavní předností je 
to, že jsou zakotveny v diskurzu samotných ekologických farmářů.

Ve vztahu k legitimizaci smyslu ekologického zemědělství je také zajímavé 
porovnat, do jaké míry pojetí ekologického zemědělství farmáři, koresponduje 
s představami veřejnosti. Protože daná práce přesně nezachycuje pohled druhé 
strany, tj. jak je viděno ekologického zemědělství očima spotřebitelů, můžeme 
v rámci tohoto srovnání pouze spekulovat. Jako velice pravděpodobné se přitom jeví, 
že pojetí první skupiny by běžnému spotřebiteli šok nezpůsobilo. Dané pojetí 
ekologického zemědělství se sice může jevit jako přísnější z hlediska definice své 
podstaty či účelu, nicméně přizpůsobení těchto tradicionalistických hodnot 
současnému prostředí je klíčem, jak využít atraktivních odlišností k úspěchu na trhu. 
Pohled druhé skupiny je o něco problematičtější, neboť zdůrazňuje mimoprodukční 
funkce ekologického zemědělství a i svébytný přístup farmářů ve své praxi může 
působit zvláštně. Z určitého úhlu pohledu se jako nejpřínosnější pro spotřebitele jeví 
přístup třetí. Ekologické zemědělství zde funguje jako způsob alternativní produkce 
potravin, tedy hodnoty, kterou spotřebitelé přímo spojují s činností ekologických 
zemědělců, avšak problém je v tom, že dané pojetí potenciálně vede k tomu, že 
farmáři o spotřebitele ve vzdálených velkých městech nemají zájem. Každopádně 
platí, že další studium přístupu farmářů by zřejmě dokázalo ještě více „zhutnit“
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obsahy nalezených faktorů, které by se tím i zároveň zpřesnily a dokázaly lépe 
vymezit kontury přítomných perspektiv.

Otázek ve vztahu k českému ekologickému zemědělství tak zůstává stále 
mnoho. Osobně zastávám názor, který by spíše odpovídal souhlasu s výrokem číslo 
25, že ekologické hospodaření je cestou, která má budoucnost. Přitom se ale 
domnívám, že ekologické zemědělství se svému účelu spíše přiblíží, pokud bude 
trvat zájem o poznání, které umožní jeho podobu soustavně hodnotit. Tento text je 
k tomu malým příspěvkem.
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RESUMÉ

RESUMÉ

Various groups of actors, related to the sector of organic farming and organic- 
food production, are using different definitions of this phenomenon. Czech organic 
farming, with regards to its history and contextual conditions, is a specific case. 
Considering the short time of its existence and prevailingly formalized nature, one 
can ask what it draws on and whether it can meet the expected aims.

The empirical study was based on the application of the Q methodology. 
Q sample used a combination of sources -  transcripts of interviews with organic 
farmers and related official and unofficial documents. There were selected 36 items 
(sentences), which were being sorted on a 9-point scale (with values from -4 to +4) 
by 7 respondents (organic farmers). Each sorting was accompanied with an in-depth 
interview.

The empirical study pointed out three perspectives (attitudes, viewpoints, 
discourses, present issues) among farmers. The first perspective (named organic 
farming as a way o f life) is linked with traditional organic thoughts about nature and 
farming. The key point of this view is holistic approach, which sets out elementary 
definition of the nature and objective of organic farming. This approach is also based 
on personal engagement and concern about the phenomenon of organic farming. 
Considering their relation to nature, one can see that this group critically reflects 
negative effects of modernization processes. The second perspective (named 
organic farming as a livelihood) emphasizes formal aspects of organic farming. The 
actors’ viewpoints still include certain elements of modern practice, which results in 
two effects. Organic farming from this perspective is mostly defined with regards to 
its formal rules. The farmers’ actions -  that are considered to be ecologic -  often 
include contradictory elements. The third group (named organic farming as an 
alternative production o f food) is typical of its concerns about organic food 
production. Organic farming makes sense for them, because it corresponds with 
existing ways of food production in rural setting, which alternate industrial food 
production.

The identified factors (perspectives) represent ideal-typical attitudes within 
organic farming sector and do not equal to any particular real-life cases. Results of 
this study contribute to theoretical works focused on classification of organic farmers 
in the Western Europe, and offer a comparison with perspectives of other engaged 
actors (such as consumers).
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Sedmá generace 1/2005. Ratibořický dvůr.
Sedmá generace 2/2005. Z pitínských sadů.
Sedmá generace 3/2005. Luční údolí.
Sedmá generace 4/2005. Deblínské hospodářství.
Sedmá generace 5/2005. Pavlovské víno a bylinky.
Sedmá generace 6/2005. Stránské pastviny.

- 4 9 -



PŘÍLOHY

PŘÍLOHY

Tabulka I Vývoj vým ěry zem ědělské půdy v ekologickém zem ědělství České republiky

Rok Počet podniků celkem
Výměra zemědělské půdy 

v EZ v ha
Procentický podíl ze zem. 

půdního fondu
1990 3 480 -
1991 132 17 507 0,41

1992 135 15 371 0,36

1993 141 15 667 0,37

1994 187 15 818 0,37

1995 181 14 982 0,35
1996 182 17 022 0,40

1997 211 20 239 0,47

1998 348 71 621 1,67

1999 473 110 756 2,58

2000 563 165 699 3,86

2001 654 217 869 5,09

2002 721 235 136 5,50

2003 810 254 995 5,97

2004 836 263 299 6,16

2005 829 254 982 5,98

2006 963 281 535 6,61

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR (2006)

Tabulka II Popisné statistiky jednotlivých typů ekologicky obhospodařovaných pozemků dle 
druhu využití v roce 2005

Orná půda se 
zeleninou

Orná půda 
ostatní

Trvalé travní 
porosty

Trvalé
kultury Ostatní půda Rybníky

Relativní 
počet farem 

s daným 
typem 

pozemku

2,8 % 40,2 % 90,8 % 10,8 % 75,3 % 1,1 %

Průměrná 
velikost (ha) 11, 22 61,05 279,82 9,21 38,16 3,43

Mediánová 
velikost (ha)

1,50 16,34 110,10 2,27 9,37 1,96

Směrodatná 
odchylka (ha)

34,00 113,12 398,53 19,60 82,00 3,68
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Tabulka III Seznam použitých výroků (Q výběr) rozdělených dle dílčích okruhů problémů

POJETÍ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Jako ekozemědělec cítím velkou povinnost starat se o podobu krajiny. [5]

Ekologické zemědělství je  více než jen  nepoužívání chemických prostředků. [30]

Neudržitelnost intenzivního hospodaření spočívá v tom, že člověk chemizací rozbije všechny přirozené 
vazby -  a pak musí vše hlídat sám, což je  drahé. [2]

Nejkrásnější je  pro mě vidět, že se ta zvířata mají dobře. [7]

Každý byl kdysi ekologickým zemědělcem. [33]

Ekologické hospodaření nedává nutně menší výnosy, je  spíše méně spolehlivé. [21]

Jsem přesvědčen(a), že ekologické zemědělství je  správná cesta, která má budoucnost. [25]

Ekologické zemědělství má nabízet veškeré potraviny včetně masa. Nemělo by se omezovat na „zrní“ a 
„vegetariánskou stravu“. [22]

Pokud ekofarmář realizuje své produkty jako konvenční, tak potom ztrácí smysl bavit se o nějakém  
ekologickém zemědělství. [29]

Výroba certifikovaných potravin je  principálním účelem ekologického zemědělství. [34]

Hospodaření v systému ekologického zemědělství je  stejné jako každé jiné  a musí se podřídit základním  
ekonomickým parametrům. [20]

Ekologické zemědělství je  politickým projektem, který řeší problém nadprodukce potravin. [17]

Ekologicky chovaná zvířata se nemají nutně lépe než v konvenčním zemědělství. Jde především o přístup 
jednotlivých lidí. [3]

Myslím si, že by se ekofarmáři měli více přiblížit starým tradicím. [12]

Tak jak  se dříve hospodařilo, s velkým podílem ruční práce, v tom kdovíjaké štěstí nevidím. [28]

POJETÍ PRODUKCE V BIO KVALITĚ

Nadnárodní obchodní řetězce (supermarkety) jsou velkou příležitostí pro rozvoj ekologického zemědělství 
[18].

Prodávám tomu, kdo dá vyšší cenu, k tomu není třeba certifikát BIO. [10]

Není důležité, jes tli mají potraviny nálepku BIO. Lidi zajímá, ja k  to chutná než něco jiného. [8]

Za konvenční potraviny p latí zákazník jen  část ceny, zbytek dotuje stát ze svého zdravotního systému. [9]

Konvenční potraviny lze kupovat jen  s vědomím, že nejsou tak zdravé jako BIO. [15]

Lidí, kteří jed í BIO, je  jen  málo a těžko se to kdy změní. [32]

V ekologické zemědělství je  hodně vegetariánů, co má hlavu pomotanou, že ekologický znamená jís t 
jenom vločky a zrní. [27]
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Biopotraviny jsou vždycky dražší, ale pokud mají výbornou kvalitu, cena až takovou roli nehraje. [13]

Jako ekologickému zemědělci m i nedělá radost, že se zelenina dováží ze zahraničí, ale je  to nutnost. [4]

Ekofarmáři by sami měli jís t BIO, jinak ekologické zemědělství ztrácí část svého smyslu. [31]

Vadí m i představa „BIO jako životní styl“ -  móda pro lid i ve městech. [36]

POJETÍ FORMALIZACE

Platí nás stát a podle toho, ja k  nastavuje dotační politiku, hospodaříme. [11]

Dotace by měli dostávat jen  skuteční farmáři, kteří vyrábí Bio. [26]

Peníze od státu jsou v podstatě kompenzací (finanční náhradou) za to, že ekozemědělci dobrovolně tlumí 
svou produkci. [23]

Dotace jsou bičem na zemědělce. Já bych byl rád(a), kdyby žádné dotace nebyly. [19]

Finanční podpora ekologického zemědělství musí být, protože hospodařením vzniká přidaná hodnota pro 
celou společnost, což lze zaznamenat i na mé farmě. [35]

Evropský zemědělec je  nejnesvobodnější tvor na Zemi. [14]

Sedláci byli vždycky soběstační a řídili se svým selským rozumem. Dneska se dostávají do područí ne 
odborníků, ale úředníků. [16]

POJETÍ OSOBNÍHO ZAPOJENÍ

Ekologie se musí dělat od toho nejmenšího a ne to vykřikovat u Temelína. [1]

Ekologie je  pro mě cosi samozřejmého, a když mám možnost, snažím se to uplatňovat také v praxi. [6]

Osobně biopotraviny ani jiné  ekologické výrobky neupřednostňuji. [24]
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Tabulka IV Korelace jednotlivých kom ponent a vysvětlená variabilita - původní řešení a řešení 
po rotaci22

Eigenvalues -  původní řešení Eigenvalues -  rotované řešení

Komponenta Celkem % Variability Kumulativní % Celkem % Variability Kumulativní %

a 3,15 44,93 44,93 2,08 29,71 29,71
b 1,19 16,97 61,90 1,62 23,15 52,86
c 0,90 12,92 74,82 1,54 21,95 74,82
d. 0,74 10,54 85,36
e 0,44 6,29 91,65
f 0,41 5,82 97,47

g 0,18 2,53 100,00

Poznámka: Metoda extrakce -  PCA
Metoda rotace -  Varimax s Kaiserovou normalizací

22 Eigenvalues vyjadřují variabilitu faktorů. Jejich hodnota se rovná sumě čtverců faktorových zátěží 
pro každou komponentu. Viz Tabulka 5 na str. 31, ze které je možno vypočítat a tak ukázat, že 
(0.70)2 + (0.57)2 + (0.70)2 + (0,78)2 + (0,77)2 + (0,70)2 + (0,40)2 = 3,15, tj. hodnota eigenvalues celkem 
pro první komponentu výchozího řešení před rotací. Kombinace tří faktorů byla zvolena navzdory 
standardnímu kritériu určující extrakci faktorů s eigenvalues větší než 1, neboť se hodnota 0,90 blíží 
stanovené mezi (Norušis 2005).
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Graf I Počet farem a vým ěra ekologicky obhospodařované půdy celkem dle jednotlivých okresů 
v ČR v roce 2005

Graf II Korelace jednotlivých zástupců skupin s kom ponentam i A, B -  výsledné řešení
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Graf III Korelace jednotlivých zástupců skupin s kom ponentam i A, C -  výsledné řešení
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Graf IV Korelace jednotlivých zástupců skupin s kom ponentam i B, C -  výsledné řešení
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Základní představení
Diplomová práce se zaměří na fenomén ekologického zemědělství v České 

republice. Propagace a popularita ekologického zemědělství v rámci široké veřejnosti 
z velké části staví na idealizované představě tohoto způsobu hospodaření a jeho 
výrobků (bioproduktů). Cílem této práce je prozkoumat způsoby pohledů 
zúčastněných zemědělců na jejich vlastní praxi a zjistit, do jaké míry dané subjektivní 
postoje farmářů -  tedy aktérů vytvářejících konkrétní obsah ekologického 
zemědělství -  korespondují s představami a očekáváními, která jsou do něj vkládána 
ze strany oficiální politiky a laické veřejnosti.

Východiska sledovaného problému
Ekologické zemědělství představuje zajímavý sociologický jev. Od počátku 

90. let 20. století se dokázalo rozšířit v mnoha zemí Evropy a USA, včetně České 
republiky. K této skutečnosti z velké části přispělo uznání tohoto způsobu 
hospodaření jako prostředku trvale udržitelného rozvoje venkova a řešení řady 
problémů agrárního sektoru.

Historický vývoj však ukazuje, že počátky tohoto způsobu hospodaření ve 
skutečnosti sahají až do období konce 19. století. Organické zemědělství (jak je 
nazýván tento způsob praxe v zahraničí) se vždy stavělo do opozice vůči modernímu 
způsobu výroby potravin. Nejednalo se však jen o pouhou negaci industrializovaného 
zemědělství, ale o pozitivně vymezený systém hodnot a idejí, který byl zarámován 
specifickým přístupem člověka k přírodě. V západní Evropě na tomto základě ve 30. 
letech vyrostlo celé sociální hnutí, které se aktivně angažovalo v otázkách výroby 
potravin, rozvoje venkova, ochrany přírody, problematiky vztahu vesnice a města, 
problému výživy obyvatelstva, významu náboženství ve společnosti a mnoha jiných 
oblastech. V poválečném období se však nedokázalo patřičně prosadit proti ortodoxii 
moderního průmyslového zemědělství, které začalo v Evropě později dominovat.

K postupnému oživení organického hnutí začalo docházet od konce 70. let 20. 
století v kontextu řady společenských změn, které lze spojit s Beckovým konceptem 
reflexivní modernizace společnosti. Nový zájem o otázky životního prostředí a kvality 
potravin vrátil do hry původní zájmy organického hnutí, jehož ideje a praxe byly 
následně formálně institucionalizovány založením organizace IFOAM (The 
International Federation of Organic Agriculture Movements). Na počátku 90. let se 
organické/ekologické zemědělství stalo součástí oficiálních politik na evropské
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úrovni. Uznání jeho potenciálu v rámci konceptu trvale udržitelného rozvoje dále 
podnítilo růst a propagaci tohoto sektoru prostřednictvím finanční podpory 
směřované zemědělcům. Tímto způsobem se původně alternativní myšlenky 
organicistů otevřely širší skupině obyvatel jak mezi farmáři, tak spotřebiteli. Je 
zřejmé, že tento vývoj nutně otupil hodnoty původního sociálního hnutí, které 
v mnoha ohledech stojí v protikladu s některými atributy současného politického a 
ekonomického systému. Je tudíž zajímavé sledovat, jak se nynější podoba 
organického zemědělství vyrovnává s podmínkami moderní kapitalistické 
společnosti, která svým způsobem ohrožuje některé jeho tradiční principy. Ty jsou 
však pro jeho fungování klíčové, neboť organické zemědělství může existovat pouze 
prostřednictvím jasného odlišení od konvenčního způsobu výroby potravin.

V  České republice se ekologické zemědělství nachází ve zvláštní pozici. Díky 
naší historii zde neexistovalo organické hnutí známé ze západní Evropy, a tak se 
v podstatě jedná o importovaný jev, který se k nám „v hotové podobě“ dostal na 
počátku 90. let. Tato skutečnost však nezabránila tomu, aby se ekologické 
zemědělství stalo součástí oficiální politiky jako v zahraničí, včetně přidružených 
očekávání jeho prospěšnosti. Finanční podpora ze strany státu následně zajistila 
impozantní růst tohoto sektoru. V  českém kontextu se přesto nabízí důležitá otázka. 
Z čeho u nás vyrůstá ekologické zemědělství, jestliže zde historicky chybí tradice 
tohoto způsobu hospodaření? Zodpovězení uvedené otázky je podstatné. Pozitivní 
dopady a fungování ekologického zemědělství jsou totiž vázány na určitou osobní 
angažovanost a specifický hodnotový systém provázaný s původní organickou 
tradici. Tuto skutečnost zpravidla reflektuje i oficiální politika, ovšem bez toho, aby se 
dostatečně zamýšlela nad mírou faktické provázanosti českého ekologického 
zemědělství s původní tradicí. Otevírá se tak široké pole otázek ke zkoumání.

Cíl práce
Cílem diplomové práce je zachytit a popsat ekologické zemědělství očima 

ekozemědělců. Účelem je přitom zjistit, z čeho u nás ekologické zemědělství vyrůstá, 
jaké způsoby pohledů (diskurzy) jsou přítomny mezi zemědělci samotnými; a dále 
tato zjištění konfrontovat s představami jiných skupin aktérů a jim i konstruovanými 
obrazy ekologického zemědělství.

Metody
Uvedené předmětné otázky dávají výzkumu explorativní charakter. Za účelem 

prozkoumání subjektivních postojů ekologických zemědělců bude použito zvláštního 
nástroje Q metodologie. Její původ spadá do oblasti psychologie, avšak v současné 
době se prosazuje i v oblastech sociálně-vědního výzkumu, se zvláštním zřetelem k 
zkoumání různých diskurzů v oblastech hodnocení veřejné správy. Jejím jádrem je 
faktorová analýza, která ovšem pracuje s převrácenou maticí dat -  namísto hledání 
latentních struktur mezi znaky, tak sleduje vztahy mezi osobami, respektive 
podobnosti a odlišnosti mezi jejich přístupy.

V současnosti aplikovaná varianta Q metody dovoluje zkoumat subjektivní 
pohledy a postoje dané sociální skupiny ve vztahu k jistému jevu, přičemž hlavním 
účelem je nalézt společné a odlišné subjektivity jejích členů. Jedná se v podstatě o 
snahu vyabstrahovat ideálně-typické formy sdílených způsobů pohledu na daný 
problém mezi sledovanými členy. Systematické porovnávání těchto pohledů přitom
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nabízí vhled, jak zkoumaní chápou daný jev, jaké postoje k němu zaujímají, co pro 
ně znamená, lépe řečeno -  čím pro ně je, zejména jsou-li jeho součástí v duchu 
sociálně konstruované reality. V  těchto intencích také bude zvolená metoda 
aplikována na problematiku ekologického zemědělství a postoje ekofarmářů. 
Samotný postup lze pro ilustraci shrnout do několika kroků:

1 Seznámení s oblastí zkoumaného diskurzu.

2 Identifikace množiny postojů k dané problematice (zastoupené např. sadou 
různých výroků vztahujících se ke sledovanému problému).

3 Sestavení vzorku reprezentativních stimulů.

4 Provedení polostandardizovaných rozhovorů a tzv. Q třídění daných výroků 
s respondenty.

5 Statistické zpracování pomocí faktorové analýzy a vyabstrahování „typických“ 
způsobů pohledu v rámci sledované skupiny.

6 Interpretace nalezených faktorů (diskurzů).

Plánovaný postup projektu
06 -  09/2006 Konceptualizace sledované problematiky
0 9 -  12/2006 Sběr dat
01 -  04/2007 Analýza a interpretace
05/2007 Odevzdání diplomové práce
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