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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce má dvě části, praktickou a teoretickou.  Praktická část nesoucí 

název Český BEZ… je dokumentární film o novém životním stylu zero waste, životě bez 

odpadů. Snímek zachycuje tento trend v České republice v širších souvislostech, konfrontuje 

jej na životě 4 hlavních postav, předkládá alternativy konvenčnímu způsobu života, ukazuje 

zejména jejich výhody, a snaží se tak střízlivě poukázat na společensky důležité téma. 

Teoretická část uvádí pojem zero waste v odborném kontextu, přibližuje jeho význam, 

okolnosti vzniku, zahraniční a následně i české projekty a český mediální obraz. Závěr práce 

stručně definuje dokumentární tvorbu, objasňuje okolnosti a proces vzniku praktického 

výstupu a vlastní autorskou reflexi.  

 

Annotation 

The bachelor thesis has two parts, practical and theoretical. The practical part, titled Český 

BEZ ... is a documentary film about the new zero waste lifestyle, a life without waste. The 

film captures this trend in the Czech Republic in a broad context, confront it on the life of 

four main characters, it presents alternatives to the conventional way of life, shows 

advantages in particular, and tries to soberly point out a socially important topic. The 

theoretical part describes the concept of zero waste in a scholar context, it describes its 

meaning and values, circumstances of the origin, foreign and subsequently Czech projects 

and the Czech media image. The conclusion of the work briefly defines documentary 

work, clarifies the circumstances and the process of the practical output and authors own 

reflection. 
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Úvod 

S příchodem 21. století se společnost začíná mnohem víc zabývat důsledky nezodpovědného 

životního stylu, který ničí přírodu i lidské zdraví.  

Problematika odpadů v poslední době silně rezonuje, a to jak v České republice, Evropské 

unii, tak i globálně. Testy například prokázaly přítomnost mikroplastů v pitné vodě. 

Od ledna 2018 jsou v České republice dle zákona zpoplatněny všechny plastové tašky. 

Některé kavárny včetně větších řetězců (Costa Coffee, Starbucks, CrossCafe) nabízejí slevu 

na „take-away“ kávu, pokud si zákazník donese vlastní nádobu. Bezobalové sekce pomalu 

zavádějí i konvenční supermarkety (Kaufland na Vypichu v Praze). Používat 

brčka a plastové kelímky dle deníku The Telegraph zakázala v Buckinghamském paláci 

britská královna Alžběta II. S návrhem zákazu jednorázových plastů vystoupil v rámci 

Evropské komise Frans Timmermans.  

Vlivem odkrývání ekologických kauz, aktivistických iniciativ i lidské uvědomělosti bývá 

čím dál častěji skloňován pojem zero waste. Jde o firemní koncept a nově i životní styl, 

v médiích často prezentovaný pouhou „sklenicí odpadu za rok“, a to i v rámci celé rodiny.  

Úvod teoretické části práce se stručně věnuje teoretickému ukotvení zero waste. Na termín 

je nejprve pohlíženo primárně z hlediska firemních konceptů a teorií organizací, v širším 

kontextu pojem dále ilustrují konkrétní příklady aplikace strategií evropskými městy, 

do individuální roviny vnáší pojem americká blogerka a propagátorka tohoto životního stylu 

Bea Johnson. Poslední část přibližuje situaci v Česku, nastíněny jsou projekty 

s problematikou související, kde hlavní roli sehrála organizace Bezobalu. V závěru 

teoretické práce je zachycen český mediální obraz zero waste, stručná teorie tvorby a popis 

realizace praktické časti bakalářské práce s její závěrečnou reflexí. 

Teoretická část doplňuje praktický výstup. Zatímco písemná část se orientuje primárně 

na zahraniční kontext zero waste, dokumentární film se snaží komplexně zachytit tento trend 

v České republice. Ukazuje motivaci komunity, každodenní život, překážky, zkoumá 

hranice, za které (ne)jsou hlavní postavy ochotné zajít. Jelikož bezobalový život vystihuje 

pouze část problematiky zero waste, rozhodla jsem se bezobalový projekt zpracovat jako 

vedlejší linku, a odchýlit se tak mírně od původních tezí ve snaze dostát avizovanému 

cíli – zachytit fenomén zero waste v české společnosti. Rovněž jsem se po konzultacích 

s vedoucím práce rozhodla vynechat vlastní experiment, který by práci podle mého nepřidal 
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nic zajímavého. 

Před samotnou realizací projektu jsem si nastudovala teorii o dokumentárním filmu, 

scénografii, práci s obrazem i zvukem, a snažila jsem se načteným postupům, s ohledem 

na mé možnosti a pouze základní praktické zkušenosti z audiovizuálních dílen, přiblížit.  
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1 Zero waste 

1.1 Zero waste jako teoretický pojem 

Zero waste se doslovně překládá jako nulový odpad, v praxi jde ale spíš o to, se tomuto 

ideálu co nejvíce přiblížit. Koncept stojí na principu cirkulární ekonomiky, snaží se proměnit 

jednosměrné nakládání se zdroji v cyklické. 

Poprvé termín použil chemik Paul Palmer v roce 19731, zero waste je dle něj po éře plýtvání 

a recyklování praktická teorie třetí generace, která usiluje o plné využívání zdrojů.2  

Mezinárodní aliance Zero Waste Internation Alliance (ZWIA), za kterou rovněž stojí 

Palmer, ukotvuje zero waste jako: „etický, ekonomický, efektivní a vizionářský cíl, který 

vede lidi ke změně životního stylu a postupů, tak aby se napodobily udržitelné přírodní 

cykly, ve kterých jsou všechny materiály a výrobky navrženy k opětovnému použití.“3 

Výrobky i procesy jsou navrženy takovým způsobem, aby se systematicky snižoval objem 

a toxicita odpadů i materiálů, šetřily se a obnovovaly všechny zdroje a nedocházelo k jejich 

spalování skládkování či jiné ztrátě.4 

Dle zero waste hierarchie je primární předcházet vzniku odpadů: „Musíme se posunout 

zezadu dopředu, od likvidace odpadu k lepšímu nakládání se zdroji a průmyslovému 

designu.“5 Na vrcholu pomyslné pyramidy stojí redukce a opětovné použití, nakládání 

s odpady je až dalším krokem, to se týká i recyklace: „Nejprve neškoďte, až pokud budou 

možnosti redukce a znovu používání plně vyčerpány, přichází na řadu recyklace.“6 

Recyklace má své limity, zvláště v případě organických materiálů jako je plast a papír. Často 

jsou materiály navíc vzájemně smíchány nebo kontaminovány toxickými látkami. 

Při recyklaci dochází ke snižování hodnoty materiálu tzv. down-cyclingu, spotřebě energie 

                                                           
1 VAUGHN, J., Waste management: A reference handbook. Santa Barbara: Abc-clio, 2009. s. 158 
2 ZAMAN, A.; LEHMANN, S. Challenges and opportunities in transforming a city into a “zero waste city”. 

[online] 2011, 2.4: 73-93. [cit. 1.6.2018]. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2078-1547/2/4/73/htm 
3ZWIA. Zero Waste Definition [online]. Zero Waste Planning Group, 2004. [cit. 1.6.2018]. Dostupné z: 

www.zwia.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=37   
4 ZWIA tamtéž 
5 CONNETT P. A Key Move towards a Sustainable Society [online] Retrieved May, 2007 - researchgate.net 

[cit. 1.6.2018]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/Paul_Connett2/publication/228871831_Zero_Waste_A_Key_Move_to

wards_a_Sustainable_Society/links/568cf33408aeb488ea31ddb0/Zero-Waste-A-Key-Move-towards-a-

Sustainable-Society.pdf 
6 KORST A. THE ZERO WASTE Lifestyle. Live Well by Throwing Away Less. Berkeley: 2012, Ten Speed 

Press, s. 47 

https://www.researchgate.net/profile/Paul_Connett2/publication/228871831_Zero_Waste_A_Key_Move_towards_a_Sustainable_Society/links/568cf33408aeb488ea31ddb0/Zero-Waste-A-Key-Move-towards-a-Sustainable-Society.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Connett2/publication/228871831_Zero_Waste_A_Key_Move_towards_a_Sustainable_Society/links/568cf33408aeb488ea31ddb0/Zero-Waste-A-Key-Move-towards-a-Sustainable-Society.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Connett2/publication/228871831_Zero_Waste_A_Key_Move_towards_a_Sustainable_Society/links/568cf33408aeb488ea31ddb0/Zero-Waste-A-Key-Move-towards-a-Sustainable-Society.pdf
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a vedlejšímu vzniku odpadních látek.7 Úplně poslední krok z hlediska zero waste hierarchie 

je skládkování či spalování. Dle ZWIA k naplnění zero waste principů v rámci firem je nutné 

dosáhnout 90% odklonu od skládek a spaloven. Rozlišovány jsou další tři stupně z hlediska 

nakládání s odpadem:  

a) „žádné spalování a 90% odklon od skládek;  

b) 90% odklon od skládek a všechny vyřazené materiály musí být zpracovány předtím, 

než se dostanou na skládku dle zero waste hierarchie;  

c) žádné spalování ani skládkování.8 

Connett v kontextu šetrného nakládání se zdroji často zdůrazňovanou trojici pravidel 

redukovat, znovu použít, recyklovat (tzv. 3 R – reuse, reduce, recycle) doplňuje 

o odpovědnost (responsibility). Pokud produkt nelze znovupoužít, opravit, přestavět, 

renovovat, přeprodat, recyklovat nebo kompostovat, pak by měl být omezen, přepracován 

nebo odstraněn z výroby.“9 Odpad je dle něj důkaz neefektivity firem.10„Průmysl má 

kontrolu nad návrhem výrobků a obalů, výrobního procesu i materiálu.“11 Bartl v kontextu 

firem poukazuje na konflikt zájmů, tvorbu odpadů vidí jako součást velkého businessu, 

odpad podle něj představuje pozitivní faktor hospodářského růstu, hospodářský růst a tvorbu 

odpadu je proto nutné od sebe oddělit.12 

Možnosti zásahu ať už ze strany vlády či jednotlivců popisují Ludwig, Hellweg a Stucki. 

Na výrobky z nových materiálu lze uvalit vyšší daně, výrobci využívající recyklované 

materiály mohou být naopak motivováni daňovými úlevami. Jednotlivec má v dnešní době 

globálního volného trhu možnost stimulovat poptávku zohledněním zero waste faktorů 

                                                           
7 LUDWIG, C.; HELLWEG, S.; STUCKI, S. (ed.). Municipal solid waste management: strategies and 

technologies for sustainable solutions. Springer Science & Business Media, 2012, s. 45 
8 ZWIA tamtéž 
9 CONNETT P. A Key Move towards a Sustainable Society [online] Retrieved May, 2007 - researchgate.net 

[cit. 1.6.2018]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/Paul_Connett2/publication/228871831_Zero_Waste_A_Key_Move_to

wards_a_Sustainable_Society/links/568cf33408aeb488ea31ddb0/Zero-Waste-A-Key-Move-towards-a-

Sustainable-Society.pdf 
10 CONNETT P. A Key Move towards a Sustainable Society tamtéž 
11 TOWNEND, W. K. (2010). Editorial. Zero waste: an aspiration or an oxymoron? Waste management & 

research, 28(1), 1-3. doi: 10.1177/0734242X09356145  
12 CONNET, P., & SHEEHAN, B. A citizen’s agenda for zero waste. [online] 2001. [cit. 1.6.2018]. 

http://www.grrn.org/zerowaste/community/activist/citizens_adenda_4_print.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Paul_Connett2/publication/228871831_Zero_Waste_A_Key_Move_towards_a_Sustainable_Society/links/568cf33408aeb488ea31ddb0/Zero-Waste-A-Key-Move-towards-a-Sustainable-Society.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Connett2/publication/228871831_Zero_Waste_A_Key_Move_towards_a_Sustainable_Society/links/568cf33408aeb488ea31ddb0/Zero-Waste-A-Key-Move-towards-a-Sustainable-Society.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Connett2/publication/228871831_Zero_Waste_A_Key_Move_towards_a_Sustainable_Society/links/568cf33408aeb488ea31ddb0/Zero-Waste-A-Key-Move-towards-a-Sustainable-Society.pdf
http://www.grrn.org/zerowaste/community/activist/citizens_adenda_4_print.pdf
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při nákupu.13  

1.2 Naplňování zero waste principů v zahraničí 

1.2.1 V rámci měst  

Australská Canberra se v roce 1996 stala první městem, které se přihlásilo ke strategii zero 

waste.14 Následoval americký Seattle v roce 1998, dále Santa Cruz County a Del Norte 

County v Kalifornii. V roce 2001 se přidal Nový Zéland.15 

Z Evropských měst se první k zero waste strategii přihlásila Itálie, dále i Španělsko, Francie, 

Slovinsko, Švýcarsko, Rumunsko, Německo, Švédsko, Slovensko, …  

Nejlepších výsledků v rámci Evropy dosahuje italský region Benátsko v Severní Itálii, kde 

se v některých oblastech podařilo dosáhnout 85% recyklace a objemu 53 kg smíšeného 

odpadu na člověka za rok.16  

Ačkoli kroky jednotlivých měst či regionů se v některých aspektech liší, často stojí 

na obdobném principu. Zkušenosti si města často předávají mezi sebou. V Evropě za tímto 

účelem vznikla nadnárodní organizace Zero Waste Europe.17 

1.2.1.1 Sběr odpadu od dveří domácností 

Speciální pytle s roztříděným odpadem jsou opatřeny mikročipy a nálepkami a jsou 

odebírány přímo „od dveří“ domácností.18  

Motivací k třídění a předcházení odpadu mohou být jak frekvence sběru (nejčastěji se sváží 

tříděný odpad, směsný odpad nejméně často), tak cenové tarify (tzv. systém PAYT, kdy 

domácnosti platí dle objemu odpadu). Například v italském regionu Benátky je 60 % ceny 

fixní, odvíjí se od počtu členů v domácnosti. 40 % je stanoveno dle objemu směsného 

odpadu, a fixního poplatku za organický odpad, z poplatku se odečítá 30 %, pokud 

domácnosti kompostují.19  

                                                           
13 LUDWIG, C.; HELLWEG, S.; STUCKI, S. (ed.). Municipal solid waste management: strategies and 

technologies for sustainable solutions. Springer Science & Business Media, 2012, s. 51 
14 ARNIKA, Co je to Zero Waste? [online] [cit. 1.6.2018]. Dostupné z: http://arnika.org/zero-waste  
15 CONNET, P., & SHEEHAN, B. (2001). A citizen’s agenda for zero waste. [online] 2001. Dostupné online 

z http://www.grrn.org/zerowaste/community/activist/citizens_adenda_4_print.pdf 
16 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 4: Contarina. [online] [cit. 1.5.2018]. Dostupné z: 

https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-4-the-story-of-contarina/  
17 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 4: Contarina. tamtéž 
18 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 1: Capannori [online] [cit. 1.5.2018]. Dostupné z: 

https://zerowasteeurope.eu/public-sector-resources/page/4/  
19 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 4: Contarina. tamtéž  

http://arnika.org/zero-waste
http://www.grrn.org/zerowaste/community/activist/citizens_adenda_4_print.pdf
https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-4-the-story-of-contarina/
https://zerowasteeurope.eu/public-sector-resources/page/4/
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Studie přiznávají „odpadovou turistiku“: „…radnice upustila od žlutých tašek na obalové 

materiály s cílem snížit únik odpadu do jiných měst…“ 20 

1.2.1.2 Organický odpad 

Kompostování zdůrazňuje Connett a Shehaan: „Organické materiály na skládce způsobují 

problémy, při rozkladu na skládce dochází k úniku methanu, organické kyseliny jsou 

schopny rozkládat kovy, které se následně mohou dostávat do okolí a podzemních vod, navíc 

zapáchají.“21 Kompostovat lze v rámci domácností (zahrádky či vermikompostéry) 

i komunitně (veřejné zahrady). Důležitá je přísná kontrola materiálu, aby se dal odpad 

následně využít. V italském Campannori domácnosti obdržely domácí kompostéry 

i s kurzem, jak je správně používat.22 

1.2.1.3 Analýza odpadu 

Dalším účinným krokem je analýza dosavadního směsného odpadu, která ukáže, co je 

nejčastějším odpadem. Na základě těchto zjištění se dají hledat varianty, jak odpadu 

předcházet. V italském Capannori například „byli osloveni hlavní výrobci kávy Illy 

a Nespresso aby zapracovali na odbouratelných a recyklovatelných alternativách kávových 

kapslí… byly zavedeny dotace na znovupoužitelné pleny…“23  

1.2.1.4 Zřízení center 

Města otevírají shromažďující centra, která motivují ke znovu používání oblečení, obuvi, 

hraček, elektrických spotřebičů i nábytku a dalších věcí, které již jednotlivci nepotřebují. 

Podmínkou je, že věci musí být stále v dobrém stavu nebo se dají opravit a může je tak využít 

někdo další.24 Tato centra mohou fungovat jako sdružovací i vzdělávací instituce v oblasti 

opravy věcí či kompostování nebo pro sběr nebezpečného odpadu.25 

1.2.1.5 Bezobalový business 

Obecní rada v Itálii poskytla daňové úlevy malým podnikům, které nabízí prodej 

do vlastních obalů: „Potravinový obchod Effecorta vznikl v Capannori v roce 2009 

                                                           
20 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 5: Argentona. [online] [cit. 1.5.2018]. Dostupné z: 

https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-2-the-story-of-argentona-2/  
21 CONNET, P., & SHEEHAN, B. A citizen’s agenda for zero waste. [online] 2001. [cit. 1.6.2018]. 

http://www.grrn.org/zerowaste/community/activist/citizens_adenda_4_print.pdf 
22 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 1: Capannori tamtéž 
23 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 1: Capannori tamtéž 
24 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 1: Capannori tamtéž  
25 CONNET, P., & SHEEHAN, B. A citizen’s agenda for zero waste. [online] 2001. Dostupné online z 

http://www.grrn.org/zerowaste/community/activist/citizens_adenda_4_print.pdf 

https://zerowasteeurope.eu/downloads/case-study-2-the-story-of-argentona-2/
http://www.grrn.org/zerowaste/community/activist/citizens_adenda_4_print.pdf
http://www.grrn.org/zerowaste/community/activist/citizens_adenda_4_print.pdf
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s nabídkou 250 místních potravin a nápojů volně na váhu.“26  

Ve švýcarském Bernu vznikla firma Recircle, která distribuuje do take-away restaurací 

znovupoužitelné nádoby. Zapojilo se 400 restaurací, zákazníkům je nabízí buď za zálohu asi 

8,5 euro či na členskou kartičku (pouze psychologický princip, kartička stojí stejně).27  

1.2.2 Zero waste jako životní styl 

1.2.2.1 Bea Johnson 

Bea Johnson, Američanka francouzského původu, bývá vzhledem k častým citacím 

na sociálních sítích, v médiích i jinde považována za globální zero waste ikonu 

a zakladatelku tohoto životního stylu.  

 

Obr.1: Bea Johnson a její roční odpad v rámci celé rodiny.28 

Zkušenosti s bezobalovým životem sdílí na blogu, ve své knize Domácnost bez odpadu 

                                                           
26 VAN VLIET A., Zero Waste Europe. Case study 1: Capannori tamtéž 
27 ROSA F. Zero Waste Europe. THE STORY OF RECIRCLE [online] [cit. 1.5.2018]. Dostupné z: 

http://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/edd-free-downloads-cache/reCircleFNLcompressed.pdf  
28 JOHNSON B. Fotografie Bei Johnson se sklenicí. blog [online] [cit. 8.1.2018] Dostupné na: 

https://zerowastehome.com/about/bea/  

http://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/edd-free-downloads-cache/reCircleFNLcompressed.pdf
https://zerowastehome.com/about/bea/
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(Zero Waste Home), která vyšla v 20 jazycích, a také na přednáškách po celém světě, včetně 

Česka. Bea Johnson se objevila i v řadě předních světových médií CNN, BBC, NBC, ABC, 

The New York Times, a dalších.29 

K tomuto životnímu stylu přešla poté, co se přestěhovala s rodinou do nového domu 

s minimem věcí. Časem si uvědomili, že víc ani nepotřebují: „O zero waste se na počátku 

21. století mluvilo pouze v kontextu nakládání s průmyslovým odpadem a výroby, já jsem 

cítila, že popisuje přesně to, co bychom měli dělat doma. Tak jsem si řekla proč to nepřenést 

do domácí a spotřebitelské sféry, koneckonců, spotřebitelé jsou ti, kteří utvářejí 

budoucnost.“30 

Docílit zero waste domácnosti se dle Bei Johnson dá dodržováním pěti pravidel tzv. 5 R 

(česky Z) přesně v tomto pořadí:  

1. zamítnout (co nepotřebuji) 

2. zredukovat (co potřebuji) 

3. znovu použít 

4. zrecyklovat 

5. zkompostovat (zbytek).31 Johnson oproti předchozím firemním konceptům klade 

velký důraz na omezení recyklace. 

1.2.2.1 Lauren Singer 

Lauren je rovněž americká blogerka, která se nechala inspirovat Beou Johnson a studiem 

enviromentalistiky v New Yorku. Při studiích jí přišlo paradoxní, že místo aby šla sama 

příkladem, má plnou ledničku jednorázových obalů. O proměně začala psát blog, a vyrábět 

si doma bezobalovou kosmetiku pro sebe a své blízké, v současné době má vlastní 

                                                           

 
29 JOHNSON B. About Bea. blog [online] [cit. 8.1.2018] Dostupné na: https://zerowastehome.com/about/bea/ 
30 JOHNSON B. tamtéž  
31 JOHNSON B. tamtéž 

https://zerowastehome.com/about/bea/
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bezobalový business, pořádá přednášky.32 

1.3 Naplňování zero waste principů v Česku 

1.3.1 Projekty 

1.3.1.1 Bezobalu.org 

Hlavní zakladatelé projektu jsou Petr Hanzel, Ondřej Trhoň, a Jarmila P. Všichni 

se dlouhodobě zajímali o podobná témata: „V roce 2013 jsme uspořádali hostinu pro tisíc 

na Václavském náměstí z jídla, které by se jinak vyhodilo, tím se nám podařilo téma plýtvání 

nejen mediálně rozvířit.33  

Bezobalový prodej byl nejprve komunitní, prodej probíhal mezi známými, zboží 

se skladovalo v prádelně, s ambicí projekt šířit dál byl v roce 2014 otevřen testovací obchod 

na Bělehradské: „…zjišťovali jsme překážky bezobalového prodeje a jak je překonat, sháněli 

jsme dodavatele, zkoumali legislativu, hygienické předpisy, každá země si je vykládá 

po svém dokonce i každý kontrolor. Dělali jsme průzkumy jak a proč tak nakupovat. Dále 

logistika, skladování. Všechno od nuly.“ 34 

Inspirací jim byly do jisté míry již rozjeté projekty v zahraničí, např. londýnský obchod 

Unpacked a další obchody v Itálii. V této době byl prodej omezen pouze na suché potraviny. 

V roce 2017 uspořádali veřejnou sbírku na HITHITu, kterou doprovázela kampaň Co se mi 

stalo, v rámci které chodil po Praze „člověk obalový“. Měl na sobě odpad průměrného Čecha 

za tři dny. Podařilo se vybrat 1 186 882 z plánovaných 900 000 na otevření nového obchodu 

s rozšířeným sortimentem o drogerii, kosmetiku, mléčné výrobky a další. K otevření došlo 

v září 2017.35  

Organizace byla zpočátku čistě nezisková, až vznikem druhé prodejny si založili společnost 

s ručením omezeným.  Vedle bezobalové prodejny mají školící centrum pro podnikatele, 

pořádají přednášky pro veřejnost i na školách, v roce 2016 zorganizovali první zero waste 

konferenci, na které vystoupila i Bea Johnson. 36 

Přestože organizace sehrála v šíření myšlenky zero waste i bezobalových obchodů v Česku 

                                                           
32 SINGER L. About Lauren . blog [online] [cit. 11.1.2018] Dostupné na: http://trashisfortossers.com/about-

lauren/   
33 Interview s Petrem HANZLEM, spoluzakladatelem obchodu Bezobalu.org. Praha. 13.11.2017 
34 HANZEL Petr. tamtéž 
35 HANZEL Petr. tamtéž 
36 HANZEL Petr. tamtéž 

http://trashisfortossers.com/about-lauren/
http://trashisfortossers.com/about-lauren/
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klíčovou roli, nejedná se o jediný faktor: „My jsme prodejnu s drogerií otevřeli na základě 

vlastní potřeby, protože v Praze se stáčená drogerie nikde nedala sehnat, a tak jsme si řekli, 

že když tento problém řešíme my sami, mohlo by se najít víc lidí. O pojmu zero waste jsme 

slyšeli poprvé až když jsme měli obchod otevřený, téma ekologie a udržitelnosti je nám 

dlouho blízké“37 

1.3.1.2 Reduca 

Webová stránka, která na mapě zachycuje všechny bezodpadové možnosti v Česku, nese 

název Reduca. Vytvořila ji na mateřské dovolené Martina Sumbalová, absolventka 

informatiky, psychologie a žurnalistiky.38 

Mapa sčítá asi 1200 míst, přidat další může každý, stejně jako hodnotit, komentovat a vkládat 

fotografie.39 Autorka o bezodpadovosti píše rovněž blog. 

1.3.1.3 Z pokoje do pokoje 

Jde o neziskový projekt, za kterým stojí Zuzana Kuberová, Bára Kocandová a Tereza 

Korbelová. Inspirace přišla ze zahraničí, projekt je postavený rovněž na principu 

znovupoužití. Starý nábytek, který už lidé nechtějí, stačí vyfotit a poslat fotografii, 

organizátorky si ho vyzvednou, opraví a následně prodají. Zisk akorát tak pokryje náklady, 

cena se odvíjí od investovaného času.40 

1.3.1.4 Veřejné šatní skříně 

Jde o projekt Architektů bez hranic. Na ulici jsou umístěny skříně, do kterých mohou lidé 

věci nosit nebo si je brát. V Praze skříně v současné době fungují dvě – v Café v lese 

a na Žižkově. Teoreticky si věci může brát každý, jsou využívány ale spíše sociálně slabšími. 

Projekt je inspirovaný íránskou „zdí laskavosti“. 

Obdobné projekty vznikají spontánně. U východu z metra na Vltavské se v nejmrazivějších 

dnech zimy 2018 objevil „věšák“ s nápisem: „nahoď berou“ se zimní kabáty a oblečením 

pro bezdomovce ohrožené velkými mrazy. 

Další možností výměny nabízí tzv. „swapy“, organizují je kavárny, komunitní spolky 

                                                           
37 Interview s Janou HUMLOVOU, spoluzakladatelkou obchodu Nebaleno. Praha. 30.11.2017 
38 SUMNALOVÁ M., O mě: blog Reduca, [online] [cit. 8.6.2018] Dostupné na: 

https://www.reduca.cz/blog/about/ 
39 SUMBALOVA M., O mě: blog Reduca, [online] [cit. 8.6.2018] Dostupné na: 

https://www.reduca.cz/blog/about/ 
40 Autor neznámí. Blog Z pokoje do pokoje [online] [cit. 5.6.2018] Dostupné na: 

http://www.zpokojedopokoje.cz/  

https://www.reduca.cz/blog/about/
https://www.reduca.cz/blog/about/
http://www.zpokojedopokoje.cz/
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i univerzity a jsou více využívány širší veřejností. Nemusí jít nutně jen o výměnu oblečení, 

ale třeba i rostlin, nábytku, a dalších věcí. Některé mají charitativní záštitu. 

1.3.2 Mediální obraz 

S ohledem na zvolený žánr praktické části jsem se rozhodla zaměřit na mediální prezentaci 

zero waste ve společenských týdenících a v publicistických pořadech ČT, TV Prima a TV 

Nova.  

Některé mediální výstupy mi doporučil Petr Hanzel z organizace Bezobalu a blogerka 

Helena Škrdlíková, s kterými jsem natáčela praktickou část. Zbytek jsem našla v mediálním 

archivu Newton Media, který umožňuje vyhledávání dle zadaných slov, v určitém časovém 

období a v rámci různých médií (deníky celostátní, regionální, oborové tituly, televize, 

rozhlas, internetové servery apod.) V databází jsem hledala tato slova – zerowaste, zero 

waste, nulový odpad, odpad, bezobalu, bez obalu, bez odpadu, bezobalový, do vlastních 

nádob, obal, nádoba; která jsem propojila funkcí OR (pokud je alespoň jeden z výrazů 

v textu). V horizontu 5 let do května 2018 jsem prošla vyhledané mediální obsahy seřazené 

dle relevance, následně jsem vybrala ty nejobsáhlejší. Vzhledem k rozsahu práce jde spíše 

o mediální rešerši nežli o podrobnou analýzu.  

1.3.2.1 Tisk 

1.3.2.1.1 Zero waste  

O pojmu zero waste se poprvé zmiňuje článek Bez obalu, bez loga z května 2016: 

„Nakupování potravin bez obalu zapadá do trendu „zero waste“, tedy zacházet s jídlem 

šetrně a zbytečně nic nevyhazovat. Ideálně ani obal.“41 

V širším pojetí termín přibližuje až rozhovor s Beou Johnson z konce června 2016, zahrnuty 

jsou i ostatní aspekty (vybavení domácnost, oblečení, kompostování, apod.). Vedle tipů, 

jak začít popisuje Johnson své začátky: „…byla to doba experimentování, a já jsem šla 

až do extrému, používali jsme mech místo toaletního papíru…, bylo to časově náročné, 

došlo mi, že pokud chci inspirovat ostatní, musím pravidla zjednodušit.“ Zdůrazněn je 

i mediální zero waste ideál, tzv. sklenice odpadu za rok: „Američanka Bea Johnson (42) 

se před lety rozhodla na tuto horu nic nepřihazovat. Dnes je bezodpadovou expertkou 

                                                           
41 Reflex, Bez obalu bez loga. Praha: CNC. 2016. 19. ISSN 0862-6634 
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a na roční odpad Johnsonových stačí jedna zavařovací sklenice.“42  

O zero waste se zmiňoval i jeden z článků v rámci rubriky Planeta či plasty v National 

Geographic: „Litrová nádoba obsahuje veškerý nerecyklovatelný a nekompostovatelný 

odpad, které za dva roky shromáždila Kathyn Kellogová. O životní stylu nulového odpadu 

bloguje ze svého bytu o rozloze třicet čtverečních metrů, kde bydlí s manželem 

v Kalifornii.43 Dále článek prezentuje bezodpadové alternativy (obal na potraviny z včelího 

vosku, kartáček s vyměnitelnou hlavou apod.) a vyzývá k odmítání plastových tašek, lahví. 

1.3.2.1.2 Bezobalové obchody 

První článek o bezobalových obchodech vyšel v Respektu začátkem srpna 2014 

v rámci pravidelné rubriky Dopisy z…(Berlína): „…ve čtvrti Kreuzberg otevírá první 

berlínský supermarket, který se obejde úplně bez obalů.“44 Vedle provozu řešil splnění 

hygienických norem, financování obchodu, peníze z části pocházely z úspěšné 

crowdfundingové kampaně, což spolu s pozitivními reakcemi na webu ilustrovalo pozitivní 

vztah německé veřejnosti k problematice: potřebnou částku dvacet tisíc eur se podařilo 

vybrat během jednoho dne.  

Další tři články A teď bez obalu (Respekt); Bez obalu, bez loga (Reflex) Do vlastního 

(Magazín LN) se primárně věnovaly bezobalovému projektu v Česku stejně jako část 

reportáže Jak přežít bez plastů (Instinkt). 

A teď bez obalu zachytil počátky první bezobalové prodejny v Česku. Vedle odpadových 

statistik z ČR, principů bezobalového prodeje (do vlastních obalů a lokálně), popisuje 

motivaci a vize dvou ze zakladatelů projektu Bezobalu Petra Hanzela a Ondřeje Tesaře. V té 

době ještě obchod nebyl otevřený. Článek vyvolává řadu otazníků ohledně dodavatelů, 

hygienických norem i zákaznických preferencí, které byly dále testovány ve zkušebním 

prodeji.45 Článek Do vlastního vydaný o 5 měsíců později rozšířil další vize a argumenty: 

„Tady máme slevu v každém gramu, nemusíme dělat nějaké akce 3 + 1, naši zákazníci 

neplatí za jednorázová balení, za značky, za náklady na propagaci a reklamu. Platí jen 

za samotné zboží.“46 a informoval o novém cíli šířit myšlenku dál: „Naším cílem je udělat 

takový průzkum, který ve třech fázích zmapuje, jak se na celou věc dívá legislativa, potom 

                                                           
42 Respekt, JSEM RYBA V MOŘI ODPADU. Praha: Economia. 2016. 25. ISSN 0862-6545 
43 National Geographic, Planeta či plasty. Praha: VLM. 2018. 6. ISSN 1213-9394 
44 Respekt, Supermarket bez obalů. Praha: Economia. 2014. 32. ISSN 0862-6545 
45 Respekt, A teď bez obalu Praha: Economia. 2014. 32. ISSN 0862-6545 
46 Magazín LN, Do vlastního. Praha: MAFRA, a. s. 2014. ISSN 0862-5921 
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vykolíkuje prostor pro tenhle druh podniků a bude pátrat i na poli dodavatelů.“ 47
 

Reportáž Jak přežít bez plastů, blíže popsala zásobování pomocí znovupoužitelných barelů 

a začátek rozšiřování prodejen do dalších měst jinými podnikatelskými subjekty. Zmínka je 

i o stáčené drogerii.48 

Všechny zmíněné příspěvky obsahují hodnocení autorů. Autorka reportáže svůj názor opírá 

o vlastní snahu nakupovat bez plastů: „Těžko se může stát v dohledné době masovější 

záležitostí. Iniciativám zdola, jako je ta Bezobalu, by musely pomoci legislativní a další 

podpůrné kroky vlády. Jenže mezi politickými prioritami si podobná témata nestála nikdy 

vysoko.“49  

Autorka článku Respektu říká: „Rizika jsou poměrně velká. Zatímco v Itálii se bezobalovým 

obchodníkům daří, v Londýně podobný projekt narazil se svojí snahou rozšířit se o restauraci 

a v současnosti jsou jeho brány zavřeny. Tak trochu naslepo do toho jdou i lidé z Bezobalu. 

Jejich ceny ve finále zřejmě nebudou konkurovat nabídce ve velkých řetězcích.“50 

Magazín LN tvrdí opak: „Ani jeden (ze zakladatelů) nepůsobí dojmem ztřeštěného idealisty, 

je spíš dost jasné, že o téhle cestě dlouho přemýšleli.“51 

Další článek Respektu v závěru říká: „Aktivity kolem bezobalových potravin zatím působí 

jen jako kapka v moři. Myslet nejen na to, co a kde nakoupit, ale i do čeho, je další položka 

na seznamu povinností, pohodlný člověk bez empatie k planetě si na to bude těžko zvykat. 

Nicméně když pomyslím na 300 kilo svých odpadků, nabírám motivaci. Třeba PET láhve 

už nekupuju dávno, v kabelce nosím v úvodu zmiňovanou síťovku a obchodům, jež 

prodávají zboží bez obalu, opravdu fandím.“52 

1.3.2.1.3 Další zero waste aspekty 

Článek Kelímek jde na hanbu zastupuje problematiku jednorázových věcí: „Jen máloco 

symbolizuje západní luxus víc než kelímek na kávu. Stačí pohled na ulici kteréhokoli většího 

města – je jasné, že jejich obyvatelé ranní spěch s horkým pitím v ruce prostě zbožňují. 

A to je problém, protože životnost kelímku se shoduje právě jen s dobou, která je třeba 

                                                           
47 Magazín LN, Do vlastního. Praha: MAFRA, a. s. 2014. ISSN 0862-5921 
48 Instinkt, Jak přežít bez plastů. Praha: EMPRESSA MEDIA. 2015. 10. ISSN 12 13–774X 
49 Instinkt, Jak přežít bez plastů. Praha: EMPRESSA MEDIA. 2015. 10. ISSN 12 13–774X 
50 Respekt, A teď bez obalu Praha: Economia. 2014. 32. ISSN 0862-6545 
51 Magazín LN, Do vlastního. Praha: MAFRA, a. s. 2014. ISSN 0862-5921 
52 Reflex, Bez obalu bez loga. Praha: CNC. 2016. 19. ISSN 0862-6634 
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k vypití jedné kávy.“53  

Na další část problematiky zero waste poukazuje článek Odpad jako poklad v listopadovém 

čísle čeho 2015, o snižování odpadu se zde mluví v kontextu opravy starého nábytku 

v Žižkovském freeshopu: „Lidé v dílnách v pronajatých prostorách, kam je díky grantu 

magistrátu vstup zdarma, „odpad“ za pomoci lektorů opravují a oživují. Propojují se tady 

různé sociální skupiny – od nemajetných studentů a matek samoživitelek až po novodobé 

kutily nebo bílé límečky, kteří sem chodí s pájkou relaxovat po týdnu stráveném 

v kanceláři.“54 Příspěvek je krátký a má pouze informační charakter. Dalšímu podobnému 

projektu Z pokoje do pokoje se stručně věnoval příspěvek Štokrdlata hejbejte se. 

Reportáž Jak přežít bez plastů zachycuje snahu omezit plastové obaly při nakupování 

v běžném supermarketu. Autorka si pečivo dává do vlastních papírových pytlíků, ovoce 

zeleninu volně a nákup uzenin do přineseného pečícího papíru (v případě zero waste by mělo 

jít o znovupoužitelnou nádobu): „Sledují nás kamery. Mohly bychom dostat i pět set 

pokutu,“ říká omluvně. Vlastně to chápu. Kdyby si každý přinesl svůj vlastní umolousaný 

papír či sáček, měli by tu za chvilku na váze bakteriologickou laboratoř. Tady by pomohlo 

jen systémové řešení ze strany řetězce.“55 Reportáž rovněž zmiňuje „sedmý kontinent“ 

z plastů v Tichém oceánu, čísla spotřeby plastových tašek a sáčků v Česku. 

National Geographic plastům věnovalo celou červnovou rubriku, která se problematice 

věnuje komplexně a vysvětluje problematiku bioplastů: „Některé plasty vyráběné z fosilního 

paliva se biologicky rozloží, zatímco některé biologické plasty se nerozloží,“56, Zabývá 

se složením plastů, jeho životností, vlivu na lidské zdraví i zvířata, na fotografiích ukazuje 

zasažené oblasti i živočichy. Další článek se věnuje využití plastů v umělecké sféře. 

Na plasty se zaměřuje i komentář: Příliš mnoho radosti vyšel v Respektu a je přejatý z The 

Economist. Komentář připouští negativní dopad plastů, zároveň upozorňuje, že nejde 

o největší ekologický problém: „Více než polovina dotázaných v průzkumu Eurobarometru 

v roce 2017 odpověděla, že se při nákupech snaží nepoužívat igelitky. Přitom pouze každý 

desátý se při koupi nového auta ohlíží na spotřebu. Na rozdíl od jiných druhů znečištění jsou 

plasty ošklivé na pohled, poznamenává Liz Goodwin z think-tanku World Resources 

Institute. Ale i kdyby existovala ligová tabulka škůdců životního prostředí – což neexistuje 

                                                           
53 Respekt, Kelímek jde na hanbu Praha: Economia. 2017. 7. ISSN 0862-6545 
54 Respekt, Odpad jako poklad Praha: Economia. 2015. 46. ISSN 0862-6545 
55 Instinkt, Jak přežít bez plastů. Praha: EMPRESSA MEDIA. 2015. 10. ISSN 12 13–774X 
56 National Geographic, Planeta či plasty. Praha: VLM. 2018. 6. ISSN 1213-9394 
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–, plasty by v čele nebyly.57 

1.3.2.2 ZW problematika v televizi 

Dokument Vysočina bez obalu odvysílaný na ČT 2 (režie: Tomáš Netočný, 2015), zachycuje 

dva hlavní motivy občanský sběr odpadků na Vysočině a bezobalové nakupování. Obsah je 

postavený primárně na výpovědích Petra Hanzela z organizace BEZOBALU a členů 

občanské iniciativy Čistá Vysočina.58 Petr Hanzel mluví o statistikách v Česku, ukazuje 

bezobalový prodej a kritizuje logistiku, kdy kamiony vezou zboží jen tam a nazpátek jedou 

prázdné, a recyklaci. „Odpadu by se mělo předcházet, k tomu vedou bezobalové obchody, 

je to lepší pro přírodu i peněženku.“ 59 

Publicistická reportáž na TV Nova zaznamenává nákup v bezobalovém obchodě, dále je 

postavená na výpovědích Hany Hrstkové (snaží se žít bez odpadu) a Petra Hanzela 

(zakladatele Bezobalu.org). Hana ukazuje domácnost, v čem skladuje věci, kde nakupuje 

a jak nakupuje, jak řeší kosmetiku, v závěru je stručná zmínka o Bee Johnson a vlastní 

experiment autorky reportáže.60 

1.3.2.3 Shrnutí  

Česká média se zero waste v širšímu kontextu věnovala zatím pouze okrajově, některé 

články význam navíc zkreslovaly. Největší pozornost měly bezobalové obchody, zachyceny 

byly jak začátky a postupný vývoj, tak princip prodeje, zakladatelé dostali velký prostor 

k prezentování svého konceptu. Z převážné části šlo o stručné informace, s minimem 

analytických příspěvků a komentářů, uváděné názory nebyly příliš podložené. Ucelené 

články s odbornými vhledem, postavené na citacích a hlubších poznatcích byly přejaty 

ze zahraničních zdrojů. 

Mediální prezentace tématu zero waste byla dále využita jako rešerše pro můj praktický 

výstup, tedy dokumentární film. Na počátku jsem se díky ní lépe zorientovala 

v problematice, do filmu jsem se snažila zařadit věci, kterým média zatím nevěnovala 

dostatečnou pozornost, s cílem přinést nový a komplexnější pohled na problematiku.  

                                                           
57 Respekt, PŘÍLIŠ MNOHO RADOSTI Praha: Economia. 2018. 10. ISSN 0862-6545 
58 Nedej se!: Vysočina bez obalu [dokument]. ČT 2 – Praha, 2015 
59 Nedej se!: Vysočina bez obalu [dokument]. ČT 2 – Praha, 2015 
60 Víkend [televizní pořad]. TV Nova – Praha, 2015. 
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2 Výchozí teorie k praktické práci 

Následující kapitola se stručně věnuje základům dokumentární tvorby. Čerpáno je primárně 

z knihy Úvod do dokumentárního filmu od Billa Nicholse, jelikož poskytuje ucelený náhled 

nejen do obecné teorie pojmu, ale i propracovanou taxonomii dokumentární tvorby, z které 

vyplývají potencionální možnosti kinematografických postupů a metod vhodné pro vznik 

dokumentárního filmu. 

Další poznatky vychází z knihy Základy střihové skladby od Josefa Valušiaka, kde je 

věnována speciální kapitola dokumentární tvorbě. Kniha popisuje roli střihače i scénáristy 

v dokumentárním filmu, stylistické figury, možnosti interpunkce, vázání pohybu, typy 

montáže, velikosti záběrů a jejich správné užití, a  další praktické tipy, autor například na 

konkrétních situacích popisuje kompoziční chyby, a jak se jim vyvarovat. Užité poznatky 

jsou přiloženy v příloze. 

2.1. Dokumentární film 

Nichols o současné době mluví jako o zlatém věku dokumentární tvorby, který se zrodil 

v 80. letech a velký zájem v dnešní společnosti toužící po svěžích úhlech pohledu 

a alternativních vizích stále trvá. Záplava filmů vdechla dokumentární tvorbě nový život.61  

2.1.1 Definice a její pozadí 

Nichols souhlasí, že je možné namítat, že přesná definice dokumentárního filmu nikdy 

neexistovala. Termín dokumentární film poprvé použil v 30. letech dvacátého století John 

Grierson ve své recenzi filmu Roberta Flahertyho Moana, a o něco později jej definoval jako 

tvůrčí zpracování skutečnosti.62 Griersonův pohled dle Nicholse vystihuje napětí mezi fikční 

invencí a faktickou reprodukcí, na kterém stojí atraktivita dokumentárního filmu.63 Jako 

vhodný výchozí bod pro ucelenější definici vidí ve třech laických představách 

o dokumentárním filmu: 

a) Dokumenty vypovídající o realitě, o tom, co se ve skutečnosti stalo;  

b) Dokumenty vyprávějící o skutečných lidech;  

c) Dokumenty vyprávějící o tom, co se děje ve skutečném světě. 

V místech kde jsou tvrzení zavádějící je Nichols doplňuje a skládá v následující celek: 

                                                           
61 NICHOLS B. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU, 2010, s. 26-27 
62 NICHOLS B. tamtéž s. 26-27 
63 NICHOLS B. tamtéž s. 26-27 
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„Dokumentární film je specifická filmová forma, která vypráví o skutečných situacích 

a událostech. Týká se konkrétních lidí (sociálních herců), kteří představují sami 

sebe v příbězích, které vyjadřují věrohodný názor či perspektivu na zobrazované životy 

situace a události. Příběhy jsou formovány názorem či pohledem na žitý svět přímo 

prostřednictvím jasného stanoviska filmaře, jenž se na místo vytváření fikční alegorie drží 

známých faktů.“64  

Ani této definici, která vychází z vymezení dokumentárního filmu vůči fikčnímu (hranému), 

Nichols nepřikládá velký význam, jelikož opomíjí typy dokumentárních filmů. Řada 

dokumentů vymezené hranice mezi fikcí a dokumentem překračuje, mockumenty, které 

prezentují smyšlené události jako skutečné, hranici stírají záměrně.65 Vedle mockumentu 

na pomezí stojí neorealismus, rekonstrukce, dokudrama. Dle záměru a cíle toho, kdo film 

analyzuje, bývají řazeny do jedné či druhé oblasti.66  

Důležitější než definice sama je právě to, jak konkrétní film, který je považován 

za dokument, přispívá k dialogu, který je založen na společných konvencích a nových 

formách. Většina kritiků považuje neorealismus za fikci, protože účinkující, přestože nejsou 

školenými herci, hrají přidělené role, dokumentární film připomínají jen svým umírněným, 

zdrženlivým stylem.67 Tyto vlastnosti jsou blízké observačním dokumentům, které přibližuje 

podkapitola o modech. Naopak rekonstrukce, mockumenty a dokudramata přestože pracují 

s řadou fikčních metod bývají často vtahovány do diskuzí o dokumentech. Mockumenty 

jednoznačně staví na zpochybňování konvencí dokumentárního filmu, dokudramata vytváří 

struktury a charakteristiky postav z reálných událostí, rekonstrukce se často stává součástí 

dokumentárního i informačního filmu.68 

V rámci nonfikce Nichols upozorňuje na další neostrou hranici, tentokrát mezi 

dokumentárním a informačním filmem. Klíčové je, zda jsou filmy pouhými dokumentacemi, 

či fakta a doklady interpretují. Dokumentární filmy tak činí expresivním, podmanivým 

způsobem, což dokumentům dodává hlas, který nedokumentárním, čistě informačním 

záznamům schází. Na pomezí se ocitá pouhý filmový materiál, filmové týdeníky, televizní 

zpravodajství a průmyslové filmy nebo filmy na zakázku. Například záznam 

                                                           
64 NICHOLS B. tamtéž s. 158 
65 NICHOLS B. tamtéž s. 158 
66 NICHOLS B. tamtéž s. 161 
67 NICHOLS B. tamtéž s. 159 
68 NICHOLS B. tamtéž s.159 
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z bezpečnostních kamer sám o sobě perspektivu či hlas postrádá, získat je ale může 

zařazením do dokumentárního díla. Novinářská kritéria objektivity a přesnosti táhnou 

televizní zprávy k informativnímu filmu. Kontext, v němž se mají informace prezentovat, 

volba slov i tón řeči, naopak zpravodajství mohou přibližovat k dokumentárnímu filmu. 

Formy dokumentárního hlasu, dělí Nichols na přímé a nepřímé oslovení.  

Přímé oslovení může být ukotvené (vidíme promlouvajícího) či neukotvené (nevidíme 

promlouvajícího). V přímém ukotveném oslovení slyšíme hlas autority nebo rozhovor 

se sociálním hercem. Neukotvené přímé oslovení zprostředkovává komentář mimo obraz 

tzv. „hlas shůry“ nebo písemný materiál. 

Nepřímé oslovení má opět ukotvenou a neukotvenou podobu. Ukotvené přímé oslovení je 

zprostředkované sociálním hercem. Divák ho sleduje, jak se zabývá svým životem. 

Neukotvené nepřímé oslovení představují zvolené postupy filmaře – střih, kompozice, úhel 

kamery, hudba a další efekty. 

2.1.2 Mody a modely 

Dokumentární film lze tedy na základě předchozích schémat klasifikovat dvěma způsoby; 

a) podle toho, jaký model přejímá z jiného média, anebo 

b) k jakému modu přispívá jakožto součást kinematografie. 

Mody společně s modely slouží ke klasifikaci a přiblížení struktury a jasnější charakterizaci 

dokumentárního filmu.69 Vzájemně se doplňují, mohou se překrývat a prolínat70. 

Modely vychází z existujících nonfikčních modelů jako reportáž, cestopis, deník, profil, aj. 

Mody reprezentují možné způsoby užití kinematografických prostředků při dokumentární 

tvorbě, ustavují sdružující rámec, určují konvence, které si daný film může osvojit, s tím 

se pojí i divácké očekávání. Každý modus zdůrazňuje odlišné kinematografické postupy 

nebo modely, lze k nim přiřadit prototypy nebo vzory, které vyjadřují nejtypičtější vlastnosti 

daného modu.71 

Nichols stanovil 6 modů: výkladový, observační, poetický, participační, performativní 

a reflexivní. Více přiblíženy jen ty pro praktickou práci relevantní. 

                                                           
69 NICHOLS B. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU, 2010, s. 168 
70 NICHOLS B. tamtéž s. 169 
71 NICHOLS B. tamtéž s. 50, 159, 172 
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2.1.2.1 Observační modus 

Observační modus vznikl jako alternativa ke klasické řeči, poetickému vyjádření 

a inscenovaným formám. Stojí na pozorování žité skutečnosti zcela spontánně. Filmař 

pozoruje subjekty v každodenním životě při spontánních situacích nevtíravou kamerou. 

Subjekty se zabývají sebou navzájem, aniž by si všímali filmaře, což vede k odhalování 

jejich charakteru a osobnosti podobně jako ve fikci. Důležitý je dojem časové kontinuity, 

který spojuje slova a jednání subjektů od záběru k záběru. Filmař se úplně vzdává kontroly 

nad zvukem, snaží se především zaznamenat to, co jde slyšet, zdržuje se komentáře. Hlas 

filmu je charakterizovaný trpělivostí, skromností, sebepotlačením. Filmařův ústup na pozici 

pozorovatele vybízí k tomu, aby byl divák aktivnější a sám si na základě toho co vidí a slyší 

vytváří úsudek a činil závěry. Na druhou stranu se nabízí otázka, zda by se to, co se odehrálo 

před kamerou, stalo i bez její přítomnosti.72 

2.1.2.2 Participační modus 

Participační modus je alternativou k pasivnímu pozorování a klasické řeči, klade důraz 

na interakci mezi filmařem a subjektem, natáčí se zejména rozhovory či ještě 

bezprostřednější formy spoluúčasti, od konverzací po různé provokace. Zvuk zdůrazňuje 

mluvený projev mezi filmařem a subjektem, silně se spoléhá na synchronní zvuk, je 

ale možné použít i komentář.  Participační dokumentární film umožňuje divákovi pocítit 

jaké to pro filmaře je být v dané situaci, a jak jeho přítomnost situace pozměňuje. Filmař 

se stává téměř sociálním hercem. Nejoblíbenější modelům patří biografie, autobiografie, 

historie, esej, vyznání, deník. Jednou z metod je, že filmař pomocí rozhovorů spojuje různá 

vyprávění do jednoho příběhu. Z kombinace zakomponovaných hlasů a materiálů 

podporující sdělení vzniká tvůrcův hlas. Participační modus je omezen tím, že filmař často 

přenechává kontrolu a možnost prosadit názor druhým, ztrácí tak nezávislost rozhodování. 

Eticky citlivou oblastí je navádění druhých k osobním výpovědím, kterých mohou litovat.73 

3 Kontext vzniku a reflexe  

Teorii z předchozí podkapitoly a přílohy, jsem se s ohledem na mé možnosti a vzniklé 

situace snažila aplikovat v praxi při tvorbě bakalářského projektu Český BEZ… 

Český BEZ… 

                                                           
72 NICHOLS B. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU, 2010, s. 188-194 
73 NICHOLS B. tamtéž s. 195-207 
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Český BEZ… přibližuje bezodpadový život v Česku na denních činnostech hlavních postav, 

které se hlásí k životnímu stylu zero waste, životu bez obalu, bez odpadu. Již samotný název 

evokuje hlavní otázku – Bez…čeho všeho se (ne)musím obejít, pokud se rozhodnu žít 

bezodpadovým životem? Tu se následně s dalšími s tématem související otázkami snažím 

zodpovědět skrze příběhy, promluvy, činnosti a zkušenosti hlavních postav, film ukazuje 

jejich začátky, motivaci, možnosti, stinné i světlé stránky a hranice, za které (ne)jsou ochotni 

zajít.  

3.1 Preprodukční fáze 

3.1.1 Téma 

K výběru tématu mě inspirovaly aktivity organizace Bezobalu, které se v posledních letech 

snažily upozorňovat na problematiku odpadů v Česku. Místo odstrašujících statistik 

a katastrofálních prognóz však téma zviditelňovaly neotřelým, přesto racionálním 

způsobem. Téma mi přišlo v dnešní konzumně orientované společnosti aktuální, atraktivní, 

společensky přínosné, a poměrně nové, v médiích v době výběru mé teze stále opomíjené. 

To nabízelo velký prostor pro přínos nových poznatků na základě vlastního sběru kontaktů, 

informací, pozorování a rozhovorů. Cílem mé práce bylo zachytit nově vznikající trend 

v Česku, přiblížit jej v širším kontextu, a poukázat tak na společensky důležitou 

problematiku. 

Původně jsem chtěla dokument soustředit na projekt BEZOBALU. Navštívila jsem několik 

bezobalových obchodů v Praze, Brně a Olomouci, mluvila se zakladatelem 

Bezobalu.org Petrem Hanzelem, majiteli dalších obchodů i zákazníky. Ačkoli byly 

informace zajímavé, nepokrývaly celý fenomén zero waste, navíc hlavní obrazově i dějově 

zajímavé události už proběhly.  

Proto jsem se rozhodla vystavět dokument více na zkušenostech jednotlivců, původně 

na experimentu – týdenní snaha žít bez odpadu, který bych konfrontovala se zahraničním 

zero waste ideálem na základě rozhovorů s dalšími dobrovolníky a deníkovým záznamem 

mého celého týdne. Výsledná podoba pro svůj plochý informační přínos ale bohužel stále 

nebyla uspokojivá.  Po delší rešerši situace v Česku jsem zjistila, že i u nás jsou jedinci, kteří 

se snaží žít zero waste už několik let. A právě jejich pojetí a přístup k zero waste se staly 

hlavním námětem práce. 
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3.1.2 Postavy  

Většinu kontaktů na zero waste domácnosti jsem získala v bezobalových prodejnách díky 

tipům zaměstnanců, a na základě vlastního dotazování zákazníků. Dále jsem vložila inzerát 

do české zero waste skupiny na sociální síti Facebook, zbytek kontaktů jsem získala 

mapováním zero waste blogů. Výsledkem bylo 8 potencionálních hrdinů. 

Nakonec byl na základě informací o jejich přístupu k zero waste, věku, bydlišti, životním 

stylu a podobně vybrán reprezentativní vzorek 4 zástupců (2 rodiny, 2 jednotlivci) tak, aby 

bylo téma vystiženo v co největší rozmanitosti, a film ukázal co nejvíce pohledů a možností. 

Zúžit výběr mi pomohly i další nečekané aspekty – rizikové těhotenství, stěhování a další 

soukromé důvody vybraných osob. 

3.1.2.1 Helča 

Helča je 22letá studentka enviromentálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, byt 

sdílí s dalšími čtyřmi spolubydlícími. O bezodpadovém životě píše už 3 roky společně 

s kamarádkami Míšou a Janou blog Czech Zero Waste, první český blog zabývající se touto 

tématikou. S nápadem přišla Jana, která o nadbytečném odpadu přemýšlela již dříve. 

Inspirovalo ji setkání se zero waste blogerkou v Dánsku, která ji tam provedla po městě 

a ukázala jí bezodpadové možnosti. Původní myšlenkou bylo natočit pohled všech 3 holek, 

každá představuje trochu jiný přístup, a to díky odlišné životní etapě i povaze. Nakonec 

to však kvůli těhotenství Míši a pobytu Jany v zahraničí bylo možné pouze s Helčou.  

Helča v dokumentu přibližuje spoustu zero waste aktivit – přednášky, workshopy, 

univerzitní spolek Udržitelný Palacký, komunitní zahrádku apod. Dále ukazuje činnosti 

běžného dne – vaření, nakupování, úklid, hygienické potřeby. Pro široký záběr témat 

a ochotu otevřeně sdílet situace na kameru je Helči v dokumentu věnován velký prostor.  

3.1.2.2 Hanka 

Hana je žena středního věku, žije sama v Praze, dlouho dobu pobývala v zahraničí – Anglie, 

Španělsko, kde také studovala. Je veganka, rostlinnou stravu nakupuje na tržnicích, 

v bezobalových obchodech i v supermarketu. Ráda vaří a cestuje. Právě cestování bylo 

jedním z prvotních impulsů ke změně jejího životního stylu. Původně pracovala 

v kosmetické firmě, nyní se zabývá ekologií. Hana se objevila už v reportáži na TV Nova, 

proto se v mé práci vyskytuje v odlišných situacích a spíše okrajově. Hana v díle 

reprezentuje veganskou komunitu, která často sympatizuje právě se zero waste, vedle vaření 
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reprezentuje vermikompostér se žížalami, který má ve svém obývacím pokoji. 

3.1.2.3 Linhovi 

Linhovi jsou mladí manželé žijící na kraji lesa v malém domku na vesnici. S nápadem žít 

bez odpadu přišla Míša, která je na mateřské s malým Mikulášem, manžel Lukáš 

je vychovatel a asistent na základní škole v Písku. Zero waste ideálu se snaží rodina přiblížit 

hlavně nakupováním z druhé ruky a vlastní produkcí a celkovým životním minimalismem.  

Linhovi původně vůbec nechtěli natáčet v domácím prostředí, naštěstí se mi po čase povedlo 

získat jejich důvěru a zaznamenat tak alespoň některé autentické situace z jejich života. 

3.1.2.4 Hajzlerovi 

Jsou manželé žijící se dvěma dcerami školního věku v pražských Komořanech. Petra 

na kameru nechtěla vypovídat, proto je mluvčím celé rodiny Tomáš. Jejich bezodpadová 

domácnost je založená na komunitním sdílení a lokální produkci. U Hajzlerových jsem byla 

domluvená na natáčení více situací, ze kterých však bohužel nečekaně sešlo. 

3.1.2.5 Vedlejší postavy 

Ve filmu se objevují další postavy, které téma dále rozvíjejí. Ke spolubydlení s Helčou mluví 

její sestřenice, bezobalový projekt rozvádí zakladatel Bezobalu.org Petr Hanzel a majitelka 

olomouckého bez obalu Renata Placková, o fungování modřanské komunity mluví její další 

členové. 

3.1.3 Výběr prostředí 

Vzhledem k povaze tématu a záměru zachytit autenticky bezodpadový život se většina scén 

odehrála v přirozeném prostředí hlavních postav, tedy v jejich domácnostech. Už jen 

samotné vybavení a zařízení obydlí totiž částečně charakterizuje tento životní styl. 

U Linhových jsem velkou část natáčela i venku v okolí domu, abych zachytila prostředí 

venkova, které je pro jejich příběh klíčové. Dalším charakteristickým prostředím jsou 

bezobalové obchody, které jsou v kontrastu běžných supermarketů obrazově atraktivní 

a rovněž téma vystihující. Jako kontrast bezodpadového života jsem pořídila záběry 

v Malešické spalovně. Dále jsem natáčela v obchodě, kavárně, ve škole a na náměstí, kam 

jsme se s hlavními postavami dostali. 

Při výběru hlavních postav jsem řešila velké dilema: jak vystihnout všechny klíčové prvky 

zero waste u více postav a stále udržet vypravěčskou linku? Zvažovala jsem výběr pouze 
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jedné osoby, kterou bych zpracovala detailně formou portrétu. To by bylo lepší variantou 

z hlediska dodržení postupů a žánru, na druhou stranu by to bylo podle mého na úkor obsahu. 

Žádný z potencionálních respondentů totiž nebyl schopný obsáhnout všechny zero waste 

možnosti, navíc vzhledem k jednoduchosti rutinních témat a činností jsem se obávala, 

aby se dokument po chvilce nestal nudným. Omezená byla rovněž ochota aktérů sdílet své 

soukromí nesouvisející se zero waste na kameru. 

3.1.4 Scénář 

Scénář v před produkční fázi obsahoval přesný popis pouze v úvodu, kde jsem chtěla využít 

motiv sklenice, která by ležela prázdná na stole v domácnosti s podkresem hudby 

a následného sestřihu anketních odpovědí na otázku: „První věc, která vás napadne, 

že by se dala dát do této sklenice.“ Poté by se scéna opět vrátila do domácnosti, kde 

už by byla hlavní postava se sklenicí (už ne prázdná, ale s odpadem) a navázala by na svůj 

příběh. Jelikož se mi v Česku nepodařilo najít nikoho, kdo by sklenici jako odpadkový koš 

používal, přicházela v úvahu jen varianta, že poslední člověk řekne, že už o zero waste slyšel, 

takže ví, že taková sklenice může posloužit jako odpadkový koš, protože zná blogerku 

Lauren Singer (nešlo by o rekonstrukci, tohle byla jedna z výpovědí účastnice týdenního 

experimentu z života bez odpadu). Dále jsem motiv chtěla nechat otevřený až do samého 

závěru, kde by každá z postav reflektovala svůj odpad a přístup ke sklenici. V prostoru 

mezitím jsem chtěla zachytit život 4 vybraných hlavních postav tak, abych charakterizovala 

tento životní styl v Česku. 

 Připravila jsem si následující tematické okruhy: 

• prvotní impuls pro bezodpadový život 

• potraviny 

• drogerie a kosmetika 

• oblečení 

• překážky 

• čeho je nutné se vzdát 

• vztahy 

• projekty a aktivity 

• nulový odpad 

Ty byly dále rozvíjeny v interakci s hlavními postavami během rozhovorů a na základě 
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dalších činností a situací, které postavy při natáčení vznikaly v reakci na mě, nebo jsem je 

zachytila v jejich přirozeném průběhu. Ačkoli jsem samozřejmě představu o výsledné 

podobě měla, přesný sled scén vznikl až v postprodukci.  

Vedle pozitivních spontánních situací se na výsledné podobě projevily i další vlivy, jako 

neochota hlavních postav vystupovat v některých situacích na kameru, neuspokojivé 

vyznění naplánovaných scén či nečekané odstoupení Tomáše Hajzlera před třetím 

natáčením, což byl zásah poměrně zásadní, jelikož naplánované aktivity tvořily velkou část 

dějových situací – cesta na farmu, odběr zeleniny, zpracování masa v domácí udírně 

u souseda a výroba domácího prášku na praní s dcerami.  

3.2 Produkční fáze 

3.2.1. Produkční záležitosti 

Natáčení probíhalo během března až června roku 2018 dle časových možností hlavních 

postav, dostupnosti techniky a harmonogramu některých akcí, které bylo nutné zaznamenat. 

Celkem jsem zrealizovala 15 natáčení, ne všechny záběry byly nakonec použity. S hlavními 

postavami jsem se sešla třikrát až čtyřikrát, natáčení často trvalo celý den. Krátce 

a jednorázově jsem natáčela jen s majiteli bezobalových obchodů a v Malešické spalovně. 

Domluva nutná pro zajištění respondentů i lokací probíhala elektronicky i telefonicky. 

Techniku jsem si půjčovala v Rozhlasové a televizní laboratoři (RTL) Institutu 

komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Karlovy Univerzity. 

3.2.2. Natáčení 

2.2.2.1 Dramaturgické aspekty 

Hlavní část záběrů byla pořízena během rozhovorů. Přesné pořadí ani podoba otázek nebyly 

stanoveny, měla jsem v hlavě spíš témata, o kterých jsme si s respondenty bezprostředně 

povídali. Chtěla jsem tak docílit co nejpřirozenějších výpovědí. Vznikly rozhovory o stopáži 

až 30 minut.  

Dále jsem postavy natáčela v průběhu akcí, kde jsem byla pouhým pozorovatelem, děly 

by se i bez mé účasti. Snažila jsem se vystihnout atmosféru i děj v co nejautentičtější podobě. 

Tímto způsobem jsem pořídila například záběry z přednášky Helči, rozvážení nákupu 

Modřanské komunity, odběru zeleniny, oběda s kamarády, provozu spalovny a částečně i při 

některých situacích u Linhových díky interakcím s Mikulášem či mezi manželi. Scény, které 
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tímto způsobem nešlo zachytit, bylo nutné zrekonstruovat. Domluvili jsme se tedy například 

na výrobě zubní pasty, nákupu, návštěvě zahrádky; průběh situace se vyvíjel ve vzájemné 

interakci podobně jako při rozhovorech, kdy jsem spíš kladla otázky, či se snažila podnítit 

akci, než abych říkala, co a jak mají zúčastnění dělat. 

3.2.2.2 Technické aspekty 

3.2.2.2.1 Technická výbava 

Záběry jsem natáčela na školní kartovou kameru Sony NX30, při snímací frekvenci 

25 snímku za sekundu v rozlišení 1920×1080 pixelů. Kameru jsem používala v režimu 

automatického nastavení, manuálně jsem případně upravovala jen režim bílé barvy pomocí 

archu papíru, tzv. white balance.  

Během pozorování, kde bylo nutné přirozeně reagovat, nebo v situacích kdy stavět stativ 

nebylo možné, jsem záběry pořizovala přímo z ruky, ostatní záběry byly pořízeny za pomoci 

stativu. 

Zvuk jsem mohla zaznamenávat současně do dvou zvukových stop – na ruchový mikrofon 

kamery a klopový či ruční mikrofon. V případě ilustračních a podkresových záběrů jsem 

se spolehla pouze na automatický záznam zvuku kamery, pro záznam promluv během 

činností či rozhovorů jsem použila klopový mikrofon, kde lze manuálně nastavit intenzitu 

zvuku. Na natáčení jsem si vždy brala sluchátka, abych zvuk mohla lépe hlídat a mohla jej 

případně uzpůsobit hlasu respondenta. 

3.2.2.2.2 Práce s kamerou 

Záběry jsem se snažila pořizovat různé jak z hlediska úhlu tak i velikosti, dále dostatečně 

dlouhé a plynulé, vždy s ohledem na vyobrazený kontext, aby je při střihu bylo možné 

jak plynule navázat, tak případně použít pro posílení výpovědí, resp. využít je jako stavební 

prvek základní dynamiky.   

Z hlediska velikosti záběru jsem nejčastěji používala polodetail, a to ve všech rozhovorech, 

dále detail pro zdůraznění důležitých činností či aspektů událostí, nejméně jsem využila 

velký celek, zpravidla pouze pro záznam prostředí. 

Pohyby kamerou jsem účelně používala pouze pokud se pohyb neodehrával před kamerou. 

K zachycení prostoru či více předmětů jsem používala horizontální a vertikální švenk. 
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Transfokaci (zoomování) pak jen pro přiblížení předmětů, které jsem potřebovala zdůraznit. 

3.3 Postprodukční fáze 

Finální střih a kompletace materiálu proběhla v softwaru Adobe Premiere Pro CC a Adobe 

Audition CC.  

Z hlediska filmové interpunkce jsem použila primárně ostrý střih, záběry jsou tedy řazeny 

přímo za sebe bez žádných dalších efektů. Pouze na začátku a konci filmu jsem použila 

roztmívačku a zatmívačku, interpunkční funkci plní rovněž úvodní a závěrečné titulky. 

Do jednotlivých sekvencí jsou záběry řazeny nelineárně mozaikovou montáží, pro sestavení 

pro mě byla klíčová logická provázanost tematických celků.  

Vedle videa je obraz složen z fotografií. Zvuk se skládá z mluveného slova (synchronního 

i asynchronní), ruchů (synchronních) a hudby. 

Již během natáčení jsem materiály postupně procházela a třídila na použitelné 

a nepoužitelné, což mi hodně usnadnilo finální kompletaci. Velká část dokumentu stojí 

na výpovědích z rozhovorů. V první fázi střihu jsem vybrala nejdůležitější pasáže, 

a tematicky je seřadila v celek, který jsem napojila na úvodní sekvenci se sklenicí. 

V druhé fázi jsem rozvíjela příběh i obrazově, záběry různých akcí a dalšími podkresy. 

Zajímavé situace s výpovědní hodnotou a kvalitním zvukem jsem použila samostatně, 

ostatní doprovází obrazem asynchronní promluvy z rozhovorů, ostatní originální zvuk tak 

slouží buď jen jako podkres, či byl odstraněn úplně. V této fázi rovněž došlo k přetřídění 

scén, jejichž nefunkčnost jsem si uvědomila až po shlédnutí, či na základě konzultací 

s vedoucím práce. Vyřazena byla například pasáž se sklenicí, nahradila jsem ji promluvou 

Tomáše Hajzlera o otravě dcer formaldehydem jako prvotním impulsu pro změnu životního 

stylu, což souhrnně zastřešuje všechny aspekty a uvádí téma ve všech souvislostech. 

V třetí fázi jsem řešila přesné načasování, upravovala jsem délku záběrů i pořadí, sledovala 

dynamiku a celkové vyznění. Ve finální fázi jsem intenzivně pracovala se zvukem, kdy jsem 

se snažila potlačit zvukový šum a balancovat hlasitost respondentů, na samotný závěr jsem 

přidala titulky a lehkou podkresovou hudbu. 

3.4 Reflexe tvorby 

Definice dokumentu jsem naplnila z hlediska vyprávění o situacích a událostech skutečných 

lidí. V díle je možné vysledovat několik prvků totožných s dokumentárními mody 
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dle Nicholse, konkrétně modu participačního, kdy velká část obsahu vznikla na základě 

interakce autora s hlavními postavami při rozhovorech a rekonstrukci činností. Částečně 

jsem se přiblížila také observačnímu modu, a to během událostí, které by se odehrávaly i bez 

mé přítomnosti a já se tak mohla účastnit v roli pouhého pozorovatele (přednáška na pódiu, 

provoz Malešické spalovny) a částečně při setkání Modřanské komunity, kdy zúčastnění byli 

plně zaměstnaní činností, takže mě po nějaké době přestali vnímat. Hlas dokumentárního 

filmu je vyjádřen primárně přímým oslovením, tedy skrze promluvy sociálních herců, které 

byly pořízeny při rozhovorech, a nepřímým oslovením, tedy na základě činností sociálních 

herců a zvolenými postupy filmaře, například výběrem, střihem, řazením záběrů dle obsahu 

výpovědí i obrazu, prací s hudbou, apod. Hlas vyplynul jak z výběru modů tak charakteru 

tématu. Nadbytečného užívání přímých oslovení jsem se snažila vyvarovat, protože jsem 

nechtěla, aby měl dokument stejné vyznění jako reportáž TV Nova, kterou zmiňuji v jedné 

z podkapitol této práce. 

Otevřela jsem nové téma na základě netradičních příběhů skutečných lidí, které jsem 

se snažila zachytit v co nejširších souvislostech. Při výběru tématu mi nedošlo, jak je celá 

problematika složitá, citlivá na jednotlivé detaily při prezentaci veřejnosti, neuchopitelná 

a těžko definovatelná, a proto i náročná na získání informací a jejich zpracování. Výběr jsem 

se snažila kompenzovat aktivní přípravou a rešerší možností v rámci celé České republiky, 

což se věřím pozitivně odrazilo na výběru dostatečně reprezentativního vzorku postav. 

Ten nabízí pohled na zero waste z mnoha úhlů a tedy i kontrastů – samota na kraji lesa versus 

komunita, studentský versus rodinný život apod. 

Původně jsem si myslela, že bude možné zachytit víc situací. To se povedlo jen částečně, 

u Linhových a u Helči. Tomáš Hajzler mi nečekaně oznámil vyhoření a ukončení 

dobrovolnických činnosti. Hanka se v dokumentu vyskytuje okrajově, aby nedošlo 

k dublování témat (opět nákup v bezobalovém obchodě apod.). Omezujícím faktorem byla 

i rutinní povaha většiny činností a situací. Výsledná podoba záběrů často postrádala zápletku 

či zajímavý děj, mnohdy tak záběry šlo použít jen krátce či jako podkresy.  

Největší přínos filmu vidím v zobrazení autentických prostředí i činností. Pořídila jsem 

zajímavé záběry z míst, kam se veřejnost běžně nedostane (Malešická spalovna), ukázala 

jsem činnosti a aktivity, o kterých spousta lidí nemá ponětí (komunitní nakupování, 

vermikompostér), poukázala jsem na důležité téma na pozitivním příkladu bez zbytečných 

morálních apelů.  
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Práci s kamerou hodnotím pozitivně v Malešické spalovně, kde jsem adekvátně střídala 

velikost i dynamiku záběrů, poradila jsem si s jejich délkou i celkovou kompozicí. 

Dobrou kompozici má podle mého i většina rozhovorů, získané výpovědi mají narativní 

charakter, díky přirozenému dialogu, který vznikl během delšího a uvolněného rozhovoru. 

Na druhou stranu se mi některé výpovědi hůře stříhaly, což jsem většinou řešila vsunutím 

podkresového záběru, na samotném obsahu se to projevilo jen výjimečně. 

Technicky slabší jsou místa, kde používám pohyby kamerou, ačkoli teoreticky vím, 

jak je provádět, výsledné záběry jsou příliš rychlé, nedostatečně dlouhé jsou i jejích stabilní 

části. Některé přechody mezi záběry jsou tak zbytečně skokové, ideální by bylo dělat větší 

pauzu i mezi všemi výpověďmi. Rychlejší tempo místy evokuje zpravodajský charakter. 

Další nedostatky vidím v práci se zvukem, ve filmu se občas objevuje šum, způsobený 

zřejmě špatnou polohou klopového mikrofonu, který je na případné ruchy velmi citlivý. 

Ideální není ani hlasitost. Zpětně bych zvuku určitě věnovala větší pozornost při natáčení, 

jelikož mě úpravy v postprodukci stály hodně času i úsilí a výsledek stále není ideální. 

V průběhu natáčení pro mě bylo složité vykonávat několik úkonů najednou – sledovat obraz 

v kameře, hlídat hladinu zvuku, reagovat na respondenta. Vzhledem ke zkušenostem totiž 

technické postupy nemám dostatečně zautomatizované, tudíž se mi bohužel někdy stalo, 

že jsem se soustředila na jeden aspekt na úkor těch ostatních. Dopad těchto chyb jsem 

se snažila alespoň částečně minimalizovat v postprodukci. 
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Závěr 

Cílem praktické bakalářské práce bylo prostřednictvím 15minutového dokumentárního 

filmu a písemné části přiblížit a zachytit trend zero waste a poukázat tak na společensky 

důležitou problematiku. Upozornit jsem se na ni snažila pozitivním, střízlivým a racionálním 

příkladem ze života obyčejných lidí na místo odstrašujících statistik, hysterických promluv 

a edukativních apelů. Chtěla jsem nechat prostor divákovi, aby se nad vlastní produkcí 

odpadu zamyslel sám. Přístup vybraných postav ilustruje základní principy bezodpadového 

životního stylu, přibližuje komplexně potencionální možnosti předcházení odpadu v Česku, 

od bezobalových obchodů, komunitního nakupování, až po individuální snahy. Vedle výhod 

a motivace dokument přiznává jednotlivá úskalí, která bezodpadový život postavám přináší, 

odhaluje jejich zapálení, motivaci ale i lidskost a hranice. 

Teoretická část představila téma v širších souvislostech. Úvod vysvětluje teoretické pojetí 

pojmu zero waste, který následně rozvádí konkrétní příklady ze zahraničního i českého 

prostředí. V této části rovněž využívám další zjištěné informace, které jsem získala během 

ročního aktivního zabývání se tématem. Závěr přibližuje kontext vzniku práce, kdy jsem 

hledala kompromisy mezi ideálními plány a reálnými možnostmi, ať už technickými, 

organizačními, dovednostními tak i situačními. Přestože jsem se dopustila při realizace chyb, 

stále jsem byla schopná naplnit avizovaných cílů teze – zachytit projekt Bezobalu, jeho 

začátky, fungování, zákazníky, dovoz; a díky dalším projektům i aktivitám i celý koncept 

zero waste. Závěrečnou reflexi vlastní práce vidím jako stěžejnější část, protože jen díky 

konstruktivnímu zhodnocení je možné zrekapitulovat výsledek práce a na základě 

přiznaných chyb i úspěchů, a hlavně cenných zkušeností se posunout dál.  

Summary 

The aim of the practical bachelor thesis was to approach and capture the trend of zero waste 

through documentary film and theoretical part in order to point out to an important issue. 

Instead of detergent statistic, hysterical speaches and educational appeals I present positive 

rational example of ordinary people's lives.  The approach of selected figures illustrates the 

basic principles of waste-free lifestyle, shows options how to prevent waste in the Czech 

Republic, from free shops, community shopping to individual efforts. In addition to the 

benefits and motivation, the document admits the individual pitfalls that bring the lifestyle 
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to the characters life, revealing their devotion and motivation but also humanity and 

boundaries. 

The theoretical part presented the topic in a broader context. The introduction explains the 

theoretical concept of the zero waste, then the thesis moves to foreign and Czech examples. 

In this section I also use other information which I have gained during the year's active 

research about the topic. The final part describes the context of the work when I was looking 

for compromises between ideal plans and real possibilities. Although I made mistakes, I was 

still able to meet up stated goals of the thesis – to capture the BEZOBALU project, its 

beginnings, service, customers, imports; the same as the whole zero waste concept through 

other projects and activities. I see the final reflection of my own work as one of the most 

important part, because only on the basis of a constructive evaluation of mistakes and 

successes and experiences is possible to learn something new and move on. 
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…. 
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Michaela Linhová 
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Pedagogické vedení: 
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Námět, scénář, kamera, střih a režie: 
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Příloha č. 2: Scénář  

Český BEZ… 

Délka stopáže: 16:14 

Dokumentární film Český BEZ… přibližuje bezodpadový život v Česku na denních 

činnostech hlavních postav, které se k tomuto životnímu stylu hlásí. Již samotný název 

evokuje hlavní otázku – Bez čeho všeho se musím obejít, pokud se rozhodnu žít 

bezodpadovým životem? A právě tu společně s dalšími s tématem související otázkami se 

snažím odpovědět skrze příběhy, promluvy, činnosti a zkušenosti hlavních postav, které 

představují české bezodpadové možnosti, vlastní začátky, motivaci, stinné i světlé stránky a 

hranice, za které (ne)jsou ochotni zajít. 

T – Tomáš Hajzler 

M – Michaela Linhová 

L – Lukáš Linha 

H – Helča Škrdlíková 

PH – Petr Hanzel 

RP – Renata Placková 

Ha – Hana Hrstková 

 

Čas: Video Audio 

0:00-

0:55 

Roztmívačka:  

(VC) Radlice s odpadem v plném 

zásobníku spalovny (hromada odpadu) 

zvedá vzhůru odpad, v pozadí současně 

padá oknem nový. 

(PD) Radlice s odpadem se pohybuje 

z jedné strany na druhou, vypadávají 

kousky odpadků, pohyb radlice 

způsobuje migraci holubů na druhou 

stranu, ve chvíli, kdy radlice zmizí ze 

záběru nastupuje rozhovor. 

(PD) Rozhovor. 

 

Podkresová hudba (Cinematic 

documentary) dokud nezačne 

promluva T. 

 

 

 

 

 

 

 

T: synchron: Sme se nastěhovali do 

bytu, kde byly formaldehydový 

podlahy, lepenej nábytek z IKEI a 
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(D) Pohyb drapáku (radlice) 

s odpadem.  

(PD) Rozhovor 

 

 

 

 

(C) Drapák dojíždí ke kotli. Na zemi 

leží plastová panna, hromady odpadků.  

(D) Sype se odpad do kotle. Celá 

sekvence končí zvedajícím se 

drápákem. 

ty děcka tam prostě vonemocněly…  

(do odmlky návrat hudby Cinematic 

documentary) 

 

T: synchron:…tak jsme to zkoumali, 

přišli jsme na to, že je to ten důvod, 

myslím že pokud se vám stane něco 

takovýho…  

T: asynchron: že prostě někoho 

votrávíte, přizabijete, nebo zabijete, 

tak buď to zabije vás anebo se 

začnete zajímat vo to, v čem to 

vlastně žijem. 

ruch: (zvedající se radlice) 

0:57- 

1:20 

Na černém pozadí se promítá bílý text 

s logem univerzity. 

KARLOVA UNIVERZITA 

Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky 

uvádějí 

absolventský bakalářský film Andrey 

Čuhelové 

Český BEZ… 

(hudba: Calm inspiration) 

Konec se prolíná s ruchem z prostředí. 

1:17- 

2:40 

(VC) Postava z dálky jde k domu. 

(PD) Rozhovor. 

 

 

(VC) Okolí domu švenk. 

(D) Mečící koza. 

 

 

 

 

(ruchy z dvorku domu – kvokající 

slepice) 

M: asynchron i synchron: Když jsme 

se nastěhovali do domu, tady u lesa 

a rekonstruovali jsme ho, tak nám 

přišel velkej paradox, že budem 

bydlet blízko přírodě, ale vlastně 

z toho rekonstruování domu 

vznikalo hodně odpadů. 

ruch: (mečící koza) 
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(C) Vychází Lukáš s Mikulášem 

z domu. 

 

(PC) Rozhovor – Míša výrazně 

gestikuluje. 

 

 

 

 

 

 

 

(C) (Míša prochází kolem okna) 

 

(PD) Rozhovor  

 

 

 

 

 

Sepne ruce, odmlčí se a pokračuje: 

M: asynchron: „Jednou jsem se tam 

posadila do kuchyně a viděla jsem 

tam ten přetékající koš a řekla jsem 

si… 

M: synchron: tak a dost to musí jako 

přestat, prostě od tý doby co se 

naštěhujem do domu, tak se budem 

snažit odpad zredukovat natolik, 

abychom tu popelnici mít nemuseli 

a za druhý je to spojený s tím, že 

my jsme hodně líný s manželem... 

M: asynchron: …a ta popelnice tady 

nebyla, když jsme se nastěhovali. 

 

L: synchron: Míša přišla, ty  jo hele, 

od března budem žít bezobalově 

a… a nazdar. Tak jsme to tak 

udělali, vopravdu jako jsem se 

jednoho rána probudil a věděl jsem, 

že už si nemůžu dát žádnou müsli 

tyčinku, nic zabalenýho. 

 

L: synchron: Tak tahle změna ta 

byla prudká. Ze začátku to bylo asi 

náročný. 

 

2:40 – 

2:56 

(C) Mezi dva moderátory vchází Helča 

 

(AZ) Helča mluví na podiu 

 

 

 

(C) Záběr na publikum 

moderátoři: synchron: Přijde Helča 

Škrdlíková z blogu Czech Zero 

Waste 

H: synchron: Tak jsme přišly 

s nápadem, že budeme nějaký ten 

blog psát… a už ho píšeme tři roky 

a taky tři roky žijeme bez odpadu.  
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(PD) Rozhovor 

 

 

 

 

 

(D) kampaň na webu 

(C) Člověk obalový nastupuje do 

tramvaje. Cestující se otáčí. 

(PD) Záběr na člověka v obalech jak je 

uvnitř tramvaje, kouká ven. 

ruch: (slabý potlesk) 

PH: asynchron začátek dál synchron: 

Přednášky, osvěta ať už na školách 

na různých akcích. Loni jsme 

uspořádali velkou konferenci o zero 

waste první Českou, snažíme se to 

téma šířit po všech kanálech, 

sociálních sítích.  

 

ruch: (zvuk tramvaje) 

3:29-

3:58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VC)budova Přírodovědecké fakulty 

UP v Olomouci 

(D) Cedule s názvem 

(C) Helča vychází 

(PD) Helča jde 

 

(PD) Rozhovor. 

(D) Stránka blogu. 

 

 

 

 

(VD) Logo Dolij si. 

(C) Helča si přijde pro vodu. 

(PD) Slečna napouští vodu. 

(C) Dává vodu. 

 

 

H: asynchron: Já když jsem začala 

studovat Enviromentální studia a 

udržitelný rozvoj, tak jsme se pořád 

učili, jak je všechno špatně, ale už 

nám nikdo neříkal, co by se s tím 

dalo dělat… 

H: synchron: … a do toho přišla 

Janča s nápadem … 

H: asynchron: … že by jsme mohly 

psát blog. A od té doby mám 

spoustu dalších aktivit jako to Dolej 

si. 

ruch: (zpívající dítě, voda, slečna 

mluví) 
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4:00 – 

4:37 

(PC) Hanka krájí žampiony. 

(VD) Bere sklenici s kořením. 

(D) Sype koření do jídla. 

(PD) Rozhovor. 

(PC) Jde po tržnici rozhlíží se. 

(PD) Podává nákup. 

(PC) Nákup chleba. 

(C) Hanka odchází z tržnice. 

 

ruch: (krájení) 

 

 

H: synchron: Celý zero waste začíná 

v kuchyni, protože jde o to odkud ty 

věci přichází a kam jdou. 

H: synchron: Dobrý. Papričku. 

H asynchron: Pro mě není tak složité 

nakupovat, já nakupuju jen 

rostlinné věci. 

 

4:39-

5:49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PC) Rozhovor  

 

 

 

 

 

(D) Helča s příbory v látkovém 

pytlíku. 

(PC) Helča bere krabičku. 

 

(VD) Popcorn na pánvi. 

(PD) Sype sodu. 

(D) Stříká ocet a stírá. 

 

(PD) Rozhovor. 

 

(D) Zoom na kartáček. 

(PD) Helča ukazuje kamenec. 

 

(PD) Rozhovor. Sedí s kosmetickou 

taškou. 

 

Helči sestřenice: synchron ke konci 

asynchron: Když Helča přišla s tím 

nápadem, že bude žít bez obalu, tak 

si většina mé rodiny myslela, že se 

asi pomátla. Protože jsme s Helčou 

vlastně sestřenky. Všichni se k tomu 

postavili s odporem, ale je pravda, 

že postupem času ona slevila ze 

svých nároků, my jsme zjistili, že to 

není úplně taková blbost žít bez 

plastových sáčků a plastových lahví. 

ruch: (lupání popcornu) 

H: asynchron: Sodu a ocet používám 

jak na umývání vlasů, tak na úklid 

celé domácnosti.“ 

H: synchron: Já od té doby, co žiju 

bez odpadu, tak se ta moje 

kosmetická taštička hodně 

zredukovala. 

H: asynchron: Používám bambusový 

kartáček. Tady je kamenec, co 

používám místo deodorantu. 
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(D) Horizontální švenk po sklenicích 

v Olomouckém bezobalu. 

(PD) Helča kouká na sklenice a vybírá. 

 

 

H: synchron: Ty věci, které jsem 

používala se nedali sehnat, nebo to 

shánění bylo náročné.  

H: asynchron: Teď už je naštěstí 

hodně možností, takže se takhle 

omezovat vůbec nemusím. 

 

 

5:51- 

7:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Zoom na sortiment v Bezobalu 

v Praze. 

(PC) Pán vybírá z bezobalového 

sortimentu.  

(D) Kleštěmi nabírá sušené ovoce z 

boxu, zavírá ho víčkem. 

(D) Vertikální švenk po lednici. 

(C) Horizontální švenk po prostoru 

prodejny.  

(PD) Rozhovor. 

(C) Fotografie obchodu. 

(D) Fotografie obchodu. 

 

(C) Helča nakupuje v bezobalu: 

vytahuje sklenici a podává. 

(VD) Detail na sklenici na stole. 

(PD) Prodavačka nabírá do sklenice. 

(PC) Placení. 

 

 

(PD) Rozhovor   

(D) Zoom na barely. 

(D) Vertikální švenk po bazárku 

s obaly. 

 

(hudba: Calm Inspiration) 

Končí se začátkem promluvy. 

ruch: (sypání) 

ruch: (mlýnek na kávu) 

 

PH: asynchron, krátce synchron a 

opět asynchron: V roce 

2012…Spolužačka zjistila, že 

v Londýně funguje obchod 

Unpacked. Byl takovej krásnej 

skoro jako koloniál ze třicátých let, 

ale něco tam bylo jinak, bylo to 

takový inovovaný, takže to může 

fungovat i v tý dnešní zrychlený 

době. 

 

 

 

 

RP: synchron i asynchron: „Pro 

některé věci si jezdíme s vlastními 

obaly, s vlastními sudy, že nám to 

dodavatelé naváží přímo do nich. 

Případné obaly, které nám tu 

samozřejmě vždycky vzniknout, tak 
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7:01-

7:38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PD) Rozhovor 

 

 

 

 

(C) Lukáš s Mikuláš vchází do 

obchodu. 

(C) Přichází k pultu, je vidět zezadu. 

(PC) Záběr ze strany, aby bylo vidět na 

nádobu, kterou podává. 

(PC) Prodavačka krájí salám. 

(PD) Podává krabičku, Lukáš dává do 

batohu. 

(PD) Rozhovor 

 

 

 

 

 

se snažíme maximálně využít dál. 

Buď ten pytel někomu dáme, kdo to 

využije, krabice dáváme jednomu 

dodavateli, který má e-shop, takže 

to dáváme k dalšímu využití, a tak 

dál. 

PH: synchron: Masožrout u nás sice 

nenakoupí, protože tam maso zatím 

není… 

 

 

PH: asynchron: …nicméně 

masožrout si může zajít do masny. 

PH: asynchron: Podle našich zjištění 

naší právní analytičky neexistuje 

žádný nařízení v Čechách, který by 

zakazovala prodej na váhu do 

vlastního obalu. 

 

 

M: synchron: V pekárně nám 

změnily prodavačku, takže trvalo 

asi tři nákupy, než jsme jí na to 

zvykli. Poprvý nám řekla, že by 

nám ten pytlík dala, že je zadarmo, 

byly jsme trošku za socky, po druhý 

nám ten chleba dala do vlastní 

tašky i v tom igelitovým pytlíku a až 

potřetí už to bylo všechno v pohodě, 

už si zvykla, že tam chodíme 

s vlastní taškou pro chleba a že 

nejsme jediný, no. 
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7:39-

8:56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PC) Paní otevírá garáž – vyťukává 

kód. 

(C) Garáž se otevírá. 

 

(PD) Rozhovor 

 

 

 

 

(C) Vchází dva lidi z KPZky do 

garáže. 

(PC) Jiná rodina si odebírá svůj podíl. 

Berou vajíčka. 

(PD) Rozhovor. 

 

(PD) Prostřih na kluka, co bere salát. 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Z okna jde vidět přicházející 

sousedka s malým synem. 

(PC) Vchází dovnitř. 

(D) Dcera Tomáše Hajzlera objímá 

syna a něco mu říká. 

(C) Přívoz surovin. 

(PD) Petra Hajzlerová nese kýble. 

(PC) Další člen komunity dává kýble 

do výtahu. 

(PC) Komunita rozvažuje zboží, záběr 

T: asynchron: „KPZka je vlastně o 

tom, dát na začátek asi 10 lidí, 

rodin 

 

 

T: synchron: … najít nějakýho 

sedláka, kterej by byl ochotnej nás 

živit jeden rok.“ 

 

T: asynchron: A pak místo, kam by 

nám to jídlo vozil. Za ten plnej 

podíl každej tejden nás to stojí 

jedenáct a půl tisíce. 

T: synchron: S tím, že on nám pak 

vozí, co mají. Na začátku jsou to 

nějaký saláty, je to lehoučký, ale 

objemný, postupně to těžkne, 

mrkev, řepa, brambory. 

 

 

 

 

Lucka z komunity: asynchron: Jo tak 

já jsem na mateřské, takže jsem 

ráda, že to mám takhle přes 

zahradu, že se potkáme a že to 

zorganizují. 

 

 

 

 

 

Pavla z komunity: asynchron: 
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se soustředí na Petru, směje se. 

(PD) Rozhovor. 

(C) Komunita. 

(D) Petra nabírá jídlo. 

(PC) Petra a člen komunity. 

(PD) Petra jí a povídá si. 

 

(PD) Rozhovor. 

(VD) Prostřih na sklenici. 

(PD) Rozhovor zpět na smějící se 

Lenku. 

 

„Čtvrtý rok teď fungujeme. 

Pavla z komunity: synhron: A můj 

primární motiv. Pro mě asi ta 

komunita… 

Pavla z komunity: asynchron: …těch 

lidí, co uvažujou stejně o způsobu 

zajišťování jídla, o způsobu 

životního stylu. 

Lenka z komunity: asynchron: Nechci 

kupovat… 

Lenka z komunity: synchron: 

…balený potraviny, vyhazovat 

obaly, když si to člověk může 

nasypat sám do skleničky, tak já 

v tom nevidím žádnej problém. 

 

 

8:57- 

9:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VC) Helča jde v Olomouci. 

 

 

(PD) Rozhovor. 

 

 

 

 

 

(PD) Nese bioodpad k popelnici. 

 

(D) Vysypává obsah. 

 

 

 

 

H: asynchron: Velký paradox 

v Olomouci je to… 

H: synchron: …že takové ty hnědé 

popelnice na bioodpad dostávají 

lidi, co jsou na vesnici a mohli by si 

tam úplně jednoduše udělat 

kompost na zahrádce a my co 

žijeme ve městě, kde si kompost 

nikde udělat nemůžeme …  

H: asynchron: ... tak ty popelnice na 

bioodpad nemáme, takže já musím 

ten náš odpad složitě nosit do naší 

komunitní zahrádky. 
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9:25 

9:38 

 

 

 

 

 

 

(PC) Hanka otvírá vermikompostér. 

 

(D) Obsah vemikompostéru. 

(V) Hnízdo žížal a hlína. 

 

 

Ha: synchron: Já vlastně často 

slyším lidi říkají, fuj to smrdí, ale 

tady nic nesmrdí. 

Ha: asynchron: Já jim tam dávám 

zbytky zeleniny, skrojky, co mám 

z vaření a oni vytvoří tuhle tu 

krásnu zeminu. 

9:39 - 

10:48 

 

(C) Horizontální švenk po zahrádce 

(PD) Rozhovor 

(PC) Helča sbírá jahody 

(D) Jahody v ruce. 

(D) Zoom na bylinky 

(PC) Nabírá vodu. 

(C) Zalívá. 

(C) Vchází studentka do freeshopu. 

(C) Helča vysvětluje příchozí 

studentce. 

 

 

(PC) Helča mluví se sešitem v ruce. 

(D) Ukázka statistiky ze sešitu. 

 

 

(PC) Helča mluví o bedně s jídlem. 

 

(PC) vybaluje brokolici z igelitu 

 

(PC) kamarád vaří 

(C) Sedí a jí. 

 

(PC) Helča mluví o bedně s jídlem. 

H: synchron přechází do asynchronu: 

Už tady ta zahrádka funguje dva 

roky, a kromě toho, že tu pěstujeme 

bylinky a různou zeleninu, a 

ukazujeme tím studentům, že se dá 

pěstovat zelenina i na tak malém 

místě, tak tady hlavně pořádáme 

různé akce abychom se jako 

studenti setkávali a mohli se líp 

poznávat. 

H: synchron: Cokoli se ti líbí tak si 

můžeš vzít a když budeš mít doma 

něco co nechceš a už nepotřebuješ, 

tak to sem klidně přines. 

slečna: synchron: Super.  

H: synchron: Chodí minimálně, 

jakože co tady tak vidím, tak jako 

čtyři pět. Vždycky tady někdo z nás 

je a potom jenom zapisuje kolik 

přišlo lidí, kolik odnesli věcí, kolik 

přinesli, abychom pak věděli, jak to 

šlo. Ta tohle je shrnutí za 

nějakých…, no poslední měsíc.“ 

H: synchron: „Tady ty věci … 

H: asynchron: „...jsou sice v plastu 
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ale je to zachráněný odpad. Jsou to 

věci, které moji kamarádi vytáhli 

z popelnic u supermarketů. A tady 

ty věci teda… 

 

H: synchron:…skončili v popelnici, 

protože třeba mají roztrhlý obal, 

nebo jim prošlo datum spotřeby a 

nebo pokud jsou to jablka tak jsou 

trochu naťuklé. 

 

10:48-

12:10 

(VC) Domek u Linhových. 

(PC) Rozhovor 

(PD) Horizontální švenk po dlaždicích. 

 

 

(PD) Napouští vodu. 

(VD) Ingredience 

(D) Přidává skořici 

(PD) Míša v akci. 

(D) Ukázka výsledku. 

 

 

 

 

(PC) Rozhovor 

 

 

(PD) Míša se maluje. 

 

 

(D) Ukazuje nádobky. 

 

 

M: synchron: Tady ty dlaždice… 

M: asynchron: …které by jinak šli 

na skládku, ty jsme rozbili a udělali 

jsme si mozaiku do kuchyně. 

M: asynchron: Tak takhle si 

vyrábíme pastu. Do vody se dá bílý 

jíl, kurkuma a skořice, a pak už to 

jen zamíchám a je to. 

M: synchron: Složitej proces, jo. 

Vidíš, že to netrvá dýl, než si udělat 

čaj. 

 

M: synchron: Momentálně ještě něco 

dopotřebovávám z dob, kdy jsme 

zero waste nežili, třeba řasenku.“ 

M: asynchron: Ten make-up to jsou 

různé oxidy, ať už bílé nebo 

barevné, které se smíchají. 

M: synchron: Takhle je vlastně 

make-up a takhle tvářenka. 
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(C) Míša si hraje s Mikulášem 

(D) Míša napojuje most. 

(D) Součástku. 

(PC) Malý posune vláček. 

(D) Míša posouvá dál. 

(PC) Hrají si. 

 

 

(PC) Rozhovor 

 

(D) Mikuláš sedí a hraje si s vodou, 

dělá gesta. 

 

M: synchron: Chceš pomoct? 

 

M: asynchron: Mikuláš je zatím 

malinkej, takže zatím jsme mu 

nemuseli nic vysvětlovat.  

ruch: (Míša děla zvuk vlaku) 

M: asynchron: Používáme látkový 

plýny…“ 

 

M: synchron: A hodně jsme taky 

zkoušeli bezplenkovku … 

M: asynchron: …která se nám teda 

nedařila na sto procent. Od začátku 

se dává na nočníček, sledujou se 

signály miminka. 

12:11- 

15:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PC) Rozhovor s oběma manželi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: synchron: My vlastně nedáváme 

naše odpadky do sklenice, protože 

nemáme úplně zapotřebí dávat na 

odiv všechny ty věci co tam máme. 

Dáváme to do takovýhle plechový 

krabičky. Takový ty videa, co dělá 

spoustu lidí, kteří se zabejvaj tou 

bezodpadovostí, kde ukazujou z tý 

skleničky každou jednu věc, tak mi 

přijdou na jednu stranu super 

inspirativní pro lidi, co s tím 

začínaj, ale mi to asi úplně nemáme 

zapotřebí. 

L: synchron: My na to hlavně 

nemáme čas, že jsme rádi, že to 

zvládáme žít. 

 

H: synchron: Co každý den 
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(PD) Rozhovor 

 

 

 

 

(PD) Rozhovor 

 

 

 

 

 

(PD) Míša sedí u PC listuje manuálem. 

(D) Manuál 

(C) Jdou na zahrádce. 

 

(PD) Rozhovor. 

 

 

 

(PD) Rozhovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PD) Rozhovor 

produkuju, tak jsou účtenky. Díky 

panu ministrovi, vlastně v každém 

obchodě tu účtenku vytisknou a 

s tím se ani nedá nic moc dělat, to se 

nedá ani recyklovat. 

 

M: synchron: Nejtěžší pro nás na 

začátku byly návštěvy a dávání 

dárečků a tak, protože nechceme 

bejt neslušný, ale zároveň nechceme 

přijímat všechno co nám lidi dávaj. 

 

L: asynchron: Proto jsme si udělali 

takovej návštěvnickej manuál, 

kterej posíláme vždycky předem 

když k nám má někdo jet a nezná to 

tady u nás, jak tu žijem.  

Synchron: L: Tak jim to pošlem, oni 

si to přečtou a buď se podle toho 

zařídej… anebo občas ne. 

 

T: synchron: My jezdíme každou 

zimu pryč tak vždycky na šest až 

osm tejdnů a tam jsme si to 

stanovili že tam jako prasíme tam 

na to jako dost prdíme, že vůbec 

nepijem nějaký coca-coly nebo něco 

tak jako na cestě si to vobčas dáme, 

nebo tyhle ty sušenky jsme teď 

pořád kupovali v Maroku, 

normálně ve vobalu.“ 

 

Synchron H: V Evropě mi přijde 
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Helča se stydlivě usmívá, krčí rameny 

a kouká se bokem. 

 

(PC) Linhovi sbírají bylinky. 

 (C) Linhovi jdou po louce. 

 (PD) Manželé sedí na louce. 

 

 

 

Míša dává Lukášovi pusu.  

 

 

(D) Otvírá se popelářské auto a padá 

odpad do díry.  

 

blbost létat letadlem, když se dá 

všude dojet autobusem nebo 

vlakem, takže v Evropě nelétam, ale 

byla jsem na Tchajwanu, protože 

jinak bych nemohla vidět svoji 

životní lásku. A lásku tedy ZW 

obětovat nechci. 

 

 

 

Dialog mezi manželi: L: „A vlastně 

si říkám, že bejt šetrnej a skromnej. 

Tak že by to stačilo.“ 

Ruch: A ty musíš říct ano tatínku. 

 

 

 

 

Ruch: (padající odpad) 

 

Ruch: (drapák) až do konce titulků. 

15:36-

15:55 

Titulky. 

Ve filmu vystupovali.  

Poděkování. 

Pedagogické vedení. 

Autor. 

Ruch: (drapák) až do konce titulků. 

16:14 (C) (VC) Tři záběry spojené rapid 

montáží. V prostoru spalovny muž 

v nepropustném obleku uklízí odpad. 

Hází lopatou a odchází. 

Hudba: (Cinematic documentary) 

 

 

Příloha č. 2: Dokumentární mody  
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Dokumentární mody: filmy se často dají spojit s více mody 

výkladový:  • promlouvá k divákovi přímo prostřednictvím komentáře 

• omezen didaktismem 

• zvuk je expresivní a kognitivní, plně v rukou filmaře 

• diskontinuitní čas i prostor, obrazy používá k doložení 

hlediska nebo argumentu 

• nutná přesnost, ověřitelnost, čestné ztvárnění, buduje 

důvěru 

• hlas charakterizovaný klasickou řečí s odhodláním zjistit 

pravdu, snahou informovat, dojmout publikum 

poetický:  • klade důraz na obrazový a zvukový rytmus, strukturu i 

celkovou formu filmu 

• ztrácí kontakt s žitou realitou 

• zvuk expresivní buduje strukturu a rytmus, do značné 

míry rozhoduje filmař 

• diskontinuální čas i prostor, obrazy k vytvoření nálady 

• často zkresluje a zveličuje k estetickému účinku 

• hlas je charakterizovaný touhou po expresivním 

zachycení 

observační:  • dívá se na sociální herce, jak se zabývají svým životem, 

jako by kamera nebyla přítomna 

• omezen tím co se děje před kamerou 

• zvuk spojen s obrazem indexovou vazbou synchronního 

zvukového záznamu, filmař se vzdává kontroly nad 

zvukem, zdržuje se komentáře 

• kontinuitní čas i prostor, spojuje slova i jednání subjektů 

záběr k záběru 

• hrozí pasivní pozorování škodlivého či nebezpečného 

• hlas je charakterizovaný trpělivostí, skromností, ochota 

nechat na divácích, aby sami posoudili, co vidí a slyší 

reflexivní: • upozorňuje na konvence dokumentární tvorby i 

metodologické postupy, jako například práce v terénu 
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nebo rozhovor 

• omezen prohloubeným smyslem pro formální abstrakce 

• často rozvíjí metakomunikaci o tom, jak komunikace 

probíhá, hovor o tom, jak se o něčem hovořilo, 

synchronní i nesynchronní zvuk 

• kontextualizovaný čas i prostor, upozorňuje, jak jde 

s nimi manipulovat 

• hlas je charakterizovaný pochybností o jistotách či stálé 

platnosti vědění 

participační: • filmař a sociální herci na sebe vzájemně reagují, tvůrce 

se účastní toho, co se děje před kamerou: hlavním 

příkladem jsou rozhovory 

• často přenechává kontrolu druhým, ztrácí nezávislost 

rozhodování 

• zdůrazňuje mluvený projev probíhající mezi filmařem a 

subjektem obzvláště v rozhovorech, silně se spoléhá na 

synchronní zvuk, ale může být použit i jako komentář 

• kontinuitní, může propojovat čas a prostor s minulým 

• navádí nebo vybízí druhé k osobním výpovědím nebo  

• jednání, kterých by mohli litovat, silná odpovědnost 

respektovat práva subjektů 

• hlas je charakteristický angažovaností, intenzivní účastí 

při setkávání s druhými 

performativní: • zdůrazňuje výrazový aspekt tvůrcova zaujetí námětem 

filmu, přímé oslovení publika 

• omezen osobním hlediskem nebo vizí 

• často se spoléhá na filmařův hlas, který filmu dává řád, 

mísí synchronní a nesynchronní zvuk, hudbu a zvuk 

užívá expresivně 

• častá stylizace času i prostoru 

• míra upřímnosti versus překrucování, může sklouznout 

až k idiosynkracii 
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NICHOLS B. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: NAMU, 2010. s.165-227 

 

Příloha č. 3: Velikost záběrů  

VC – velký celek – orientace v prostředí, jednotlivý člověk málo registrovatelný, ztrácí se v 

krajině. 

C – celek – zachycuje přehledně celé místo akce, člověk je situován ve vzájemném vztahu 

k prostředí, podstatná je akce ne mimika. 

PC – polocelek – postava je ukázaná celá, prostředí hraje druhořadou roli, možnost 

gestikulace. 

AZ – Americký záběr postava je ukázaná asi po kolena prostředí vnímáme jen 

prostřednictvím jedné akce jinak okrajově. Běžný při rozhovoru několika osob zejména na 

širokých formátech. 

PD – polodetail – poprsí postavy, tedy obtížná gestikulace rukou, zachycuje zřetelně hercovu 

mimiku, prostředí zpravidla neostré, tedy vyeliminované. 

D – většinu plátna zabírá obličej, markantní akcent na protagonistu, zpravidla proniká 

dovnitř postavy, do myšlení, pocitů. 

VD – zachycuje podstatnou podrobnost části lidské postavy, zdůrazňuje důležitou akci či 

rekvizitu. 

VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. 3. rozšířené vydání. Praha: AMU. 2005, s. 40-41 

 

Příloha č. 4: Pohyby kamerou 

• Švenkování (Pan/Tilts) – otáčení kamery do stran.  

• Vertikální švenk (Tilt) – pohyb kamery shora dolů nebo zdola nahoru.  

• Horizontální švenk – (Pan jako zkratka pro panorama) vodorovný pohyb kamery. 

• Strh (Whip Pan) je druh švenku, kdy kameraman prudce přetočí kameru. 

• Nájezd (Dolly In) a odjezd (Dolly Out) - pohyb kamery na vozíku směrem k 

snímanému subjektu nebo od něj.  

• Termín jízda (Tracking) se používá především pro pohyb kamery na filmových 

kolejích na kamerovém vozíku v různých směrech. 

• Zdvih (Craning Up) a sjezd (Craning Down) popisují pohyb celé kamery nahoru 
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nebo její spouštění dolů.  

 Porybná, Zajícová. Základy dokumentárního filmu. Praha: Člověk v tísni. 2012, s 25 

Příloha č.5: Filmová montáž 

• lineární montáž – nejběžnější a nejčastější, řadí fakta a události chronologicky. 

• paralelní montáž – umožňuje sledování několika dějů nebo jednoho, které se rozštěpí 

na několik linií, návaznost nemusí vyplývat z ryze dramaturgické závislosti, může jít 

o spojitost prostorovou či časovou.  

• křížová montáž – skladebná forma, při níž jeden dějový proud, odehrávající se 

v témže čase a v témže prostoru, se rozdělí na dvě složky, které divák střídavě 

sleduje. charakteristickým znakem je souběžnost jednotlivých akcí stejně jako 

paralelní umožňuje sledovat několik linií, které se však odehrávají ve stejném čase. 

• rapid montáž – kratší sekvence složená z krátkých záběrů, které se na sebe navzájem 

nemusí vázat obsahově ani pohybově, záběry sdělují určitý pojem nebo pocit, 

výhodný je kontrapunkt, výsledný dojem má vzniknout ze vzájemné srážky 

jednotlivých záběrů, každý musí směřovat ke svému cíli, nemůže být zařazen jen 

namátkou, jediným formálním hlediskem je že nesmějí příliš disharmonizovat 

v kompozici a tonalitě. 

• retrospektivní montáž – spojuje scény, které se odehrávají v jednom čase 

s evokacemi minulosti, vzájemná proporce obou časových rovin může být libovolná, 

celý film můžeme situovat v současnosti a v jednom či několika případech se pro 

dějové vysvětlení, psychologickou motivaci nebo z jiných důvodů vrátíme do 

minulosti, nebo naopak. 

VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. 3. rozšířené vydání. Praha: AMU. 2005, s. 21-25 

 

 

 

 

 


