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Abstrakt
Ve své práci se zabývám identitou a vnímání světa členů zeleného hnutí v České
republice. Tato dvě témata jsem se snažila analyzovat na pozadí Framing Theory
autorů Benforda a Snowa, která je založena na myšlence, že sociální svět vnímají
členové hnutí pomocí různých interpretačních rámců, jež v sobě zahrnují definice
protagonistů, antagonistů a také neutrálních pozorovatelů hnutí.
Empirická data ke své analýze jsem získala prostřednictvím kvalitativního
výzkumu, v rámci kterého jsem provedla šest polostandardizováných rozhovorů
s členy ekologických organizací a organizace na ochranu zvířat. Mojí hypotézou
bylo,

že

interpretační rámce

se

budou

lišit

u placených

zaměstnanců

a dobrovolníků. Na základě získaných dat jsem zjistila, že hypotéza se nepotvrdila.
V práci se též zabývám cíli organizací a prostředky, které používají k jejich
dosažení. Dále se podrobně věnuji tomu, jak členové zeleného hnutí vnímají
prostředí, ve kterém působí - koho považují za spojence, koho naopak za nepřátele
a kam řadí média. Důraz je také kladen na analýzu motivací a sociálních sítí, které
jsou pro činnost organizací nesmírně důležité.

Abstract
My work deals with identity o f Czech green movement members and with the way
they perceive the world. I tried to analyze these two topics with the help of
Framing Theory by Benford and Snow. This theory is based on the thought that
social world is perceived by the members o f movements through interpretational
frames, which consist in definitions of protagonists, antagonists and neutral public.
To collect empirical data I chose to do a qualitative research, which was based on
six semi-structured interviews with members of two ecological organizations and
one organization for animal protection. My hypothesis was that frames of paid
employees and voluntary working members will differ. But based on collected
data my hypothesis w asn’t verified. In my work 1 deal with organizations’ goals
and the ways they use to reach them too. I also analyze how members perceive the
environment they work in - who they consider to be their ally and their ennemy
and what they think about media. I also concentrate on motivations and social
networks which both are necessary for an organization to function.
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1. Úvod

Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolila téma českého zeleného hnutí. Jelikož
se v okruhu těchto lidí již delší dobu pohybuji, zajímalo mě především, jak vlastně
pohlížejí na okolní svět, jak vnímají prostředí, ve kterém působí, a českou společnost
vůbec. Základní otázky, jež jsem si položila a na které by měl můj výzkum
odpovědět, jsou: „Kdo se skrývá pod pojmem „zelený“?, „Jak si vykládají svět?“,
„Jaké motivace se skrývají za jejich činností?“,,,Existuje rozdíl v identitě placených
a dobrovolných členů hnutí?“. Na tyto otázku se pokusím odpovědět pomocí
teoretického konceptu rámců, skrze něž je svět vnímán (viz. kapitola 1.2).

l.l.V ym ezení pojmů

Definice pojmu sociální hnutí
Na první pohled by se mohlo zdát, že význam pojmu „sociální hnutí“ je
každému jasný. Avšak spory o jeho definici nejsou doposud vyřešeny. Asi
nejkomplexnější definici tohoto pojmu podává Diani, jenž ji staví na syntéze
několika přístupů, a sice: Teorie kolektivního chování (Turner, Killian), Teorie
mobilizace zdrojů (Zald, McCarthy), Teorie politických příležitostí (Tilly) a Teorie
nových sociálních hnutí (Touraine, Melucci). Z těchto čtyř přístupů

vybral čtyři

prvky, jež tyto přístupy reprezentují a které ve své definici spojuje. Jsou jimi síť
neformálních interakcí, sdílená přesvědčení a solidarita (identita), kolektivní akce
týkající se konfliktních témat a akce, jež stojí mimo institucionální oblast života.
Podle Dianiho tudíž sociální hnutí představuje síť neformálních interakcí mezi
jednotlivci a skupinami, které se na základě kolektivní identity angažují
v politických nebo kulturních konfliktech. [Diani 1992]
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Zelené hnutí
Pod pojmem „zelené hnutí“ mám na mysli hlavně ekologické organizace, pod
které podle Mezinárodní klasifikace neziskových organizací patří: „Ekologie, včetně
ochrany životního prostředí, zachování čistoty okolí a životních krás, ochrany
živočichů, zvířat a divoké přírody, veterinárních služeb.“ [Frič, Šilhánová 2001;
14-15]

1.2. Teoretické pozadí

Nová sociální hnutí a identita
Koncept identity patří v souvislosti snovým i sociálními hnutími k jedněm
z nejdůležitějších. Tato nová hnutí jsou s hledáním identity přímo propojená, neboť
moderní sociální vztahy jsou v tomto ohledu nedostačující. Nová sociální hnutí jsou
orientována především na hodnoty. Slouží svým členům jako možnost vyjádřit svou
vlastní identitu a zároveň najít oporu v hodnotách, na něž jsou orientována.
Latentním posláním nových sociálních hnutí je bránit identitu.
Mezi hlavní důvody vzniku těchto hnutí patří přílišný materialismus dnešní
společnosti, přehlcení informacemi, zmatek v obrovském kulturním výběru, jenž je
lidem nabízen, ale také systém, který neumožňuje sebeidentifikaci. [Gusfield,
Johnston, Larana 1994; 3-12] Pro mnoho lidí tento stav představuje nadměrnou
psychologickou zátěž, obzvláště v západních civilizacích, kde převládá kultura
individualismu. Ta v posledním půl století značně zesílila. Na rozdíl od asijských
zemí, kde je osobní identita chápána pouze v souvislosti s rodinou nebo členstvím ve
skupině či komunitě. [Hayes 2000; 23-24] Růst individualismu je podle Myerse
v americké společnosti doprovázen především stále více se vyskytujícími depresemi,
ale též dalšími indikátory jako jsou: vyšší rozvodovost, sebevražednóst mladistvých,
více případů znásilnění, stoupající kriminalita mladistvých a zneužívání dětí a
v neposlední řadě pak vzrůstající počet dětí, které se narodily do neúplné rodiny.
Možnost náležet k organizaci se pak stává náhradou za lidský kontext, na který se
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v západních společnostech zapomíná. [Myers 1999; 556] Nová sociální hnutí se tak
stávají prostorem pro hledání identit.
Individuální identita, kterou člověk do hnutí vnáší, je sociální proces, jenž
vzniká na základě interakce dědičnosti a sociálního života. Jak podotýká Berger
s Luckmannem:

„Identity

vytvořené

vzájemným

působením

organismu,

individuálního vědomí a sociální struktury zpětně danou sociální strukturu ovlivňují,
udržují, obměňují, a dokonce ji i přebudovávají.“ [Berger, Luckmann 1999; 171].
Tato dialektika naznačuje, že též při účasti na hnutí se tato identita individua mění,
přičemž míra změny je závislá na druhu hnutí (např. u sekt bude tato změna zřejmě
nejsilnější), zároveň však do jisté míry ovlivňuje sociální hnutí a jeho kolektivní
identitu. [Gusfield, Johnston, Larana 1994; 12-15]
Kolektivní identita představuje proces, při kterém se vytvářejí a vyjednávají
sdílené definice pole příležitostí a omezení několika jedinců, které se vztahují ke
kolektivní akci. Jelikož je kolektivní identita proces, neustále se mění. [Melucci
1988;342]
Považuji za důležité zmínit zde též veřejnou identitu, jež ovlivňuje to, jak
o sobě hnutí smýšlejí. Například obraz, který o organizaci vytvoří média, může
ovlivnit individuální či kolektivní identitu. [Gusfield, Johnston, Larana 1994; 18-19]

Framing Theory
Jako hlavní teoretický rámec pro svůj výzkum jsem si vybrala tzv. Framing
Theory autorů Roberta D. Benforda a Davida A. Snowa. Autoři se ve své teorii
pokouší propojit dva následující koncepty: 1) koncept toho, jak si členové hnutí
konstruují svět; 2) koncept osobní a kolektivní identity. Důraz je kladen na
subjektivní výklad reality těch, jež se na hnutí účastní. Kolektivní identita se
projevuje ve třech polích: a) protagonisté (sympatizují s hodnotami organizace
a propagují je); b) antagonisté (stojí v opozici vůči protagonistům); c) obecenstvo
(jako neutrální pozorovatelé). Identita je chápána jako sociální konstrukce, jež je
důsledkem neustálé interakce a vyjednávání. [Benford, Hunt, Snow 1994; 185-190]
Framing procesy slouží k tomu, abychom pochopili, jak si členové organizací
vysvětlují sociální svět tak, aby jim dával smysl. Frame je v podstatě interpretační
schéma, které zjednodušuje vnější svět tím, že dekóduje objekty, situace, zkušenosti
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atp. V rámci kolektivních akcí se pak toto schéma/rámec interpretace soustředí na
určitou problematiku nebo konkrétní situaci. Skrze tato schémata si členové
organizací ujasňují například, koho je třeba vinit za daný problém, jaká jsou možná
řešení či alternativy problému, jak se chovat, aby se problematická situace změnila
k lepšímu apod. [Benford, Hunt, Snow 1994; 190-191]
Aby došlo ke konsensu a mobilizaci k akci, musí rámce splnit tři následující
úlohy: a) diagnostic framing; b) prognostic framing; c) motivational framing.
V rámci procesu „diagnostického rámcování“ je zapotřebí identifikovat událost jako
problematickou, uvědomit si, že situaci je třeba zlepšit, a poukázat na ty, jež jsou za
nastalou situaci odpovědni, tzn. antagonisty. V průběhu „prognostického rámcování“
si členové vytvářejí jakýsi plán, rozdělují role a úkoly, vymýšlejí strategie a taktiky.
Pro úspěšnou mobilizaci však tyto dva procesy samy o sobě nestačí. M usí k nim
přistoupit ještě „motivační rámcování“, kdy dochází k tvorbě společné identity
a motivů protagonistů, což tvoří základ následné kolektivní akce. [Benford, Hunt,
Snow 1994; 191-192]
Důležitou součástí framing procesu je přiznávání určitých charakteristik
aktérům zapojených do problematiky. Například možnost odlišení se od antagonistů
konstituuje kolektivní identitu. Stejně tak je ujasněno, jaké znaky má protagonista
a publikum. [Benford, Hunt, Snow 1994; 192-193]
Souhrn výše zmíněných znaků pak vytváří pole identit aktérů. Pole identity
protagonisty představuje konstelace toho, jaké vlastnosti by měla mít identita
individuí a skupin, jež jsou považováni za zastánce hnutí. Spadají sem též představy
o tom, jak vypadá například „hrdina“ takového hnutí, jací jsou placení a neplacení
zaměstnanci atp. [Benford, Hunt, Snow 1994; 193-197]
Pole identity antagonisty je konstelace znaků, které mají oponenti hnutí (např.
protiorganizace, nepřátelé, politici...). Sociální konstrukce identit antagonistů jsou
klíčové pro plány a strategie protagonistů - vědí totiž, na co se mají zaměřit, znají
slabiny i silné stránky svých protihráčů. K definování antagonisty používají členové
hnutí mnoho framing procesů, z nichž nejdůležitější je identifikace a definice
individuí, skupin, hodnot,..., které stojí v opozici vůči identitě protagonisty
(diagnostic framing). [Benford, Hunt, Snow 1994; 197-199]
Pod polem identity obecenstva se skrývá konstelace znaků individuí a skupin,
které jsou vnímány jako neutrální a nezasvěcení pozorovatelé, již ale mohou kdykoli
reagovat na akce hnutí. Obecenstvem mohou být například média, silné elity,
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sympatizanti či nezúčastněná veřejnost. Jejich společným znakem je to, že jsou
protagonistům nakloněni. Zpravidla je s protagonisty něco spojuje - mají stejný
diagnostic framing (stejnou situaci chápou jako problematickou). Konstrukce jejich
identit se nazývá audience framing,

v jejímž rámci je jim připsána role

pozorovatele. Tento proces tvoří základ tvorby plánů a strategií. [Benford, Hunt,
Snow 1994; 199-201]
Nedílnou součásti firamingu je také konfrontace členů hnutí s námitkami
a interpretacemi, které proti protagonistům nebo jejich spojencům vznášejí tzv.
„outsideři“. Existují čtyři způsoby, kterými se protagonisté mohou bránit. Jedním
z nich je, že přeinterpretují svá případná obvinění jako nesprávná. Druhým způsobem
je, že se vůči námitkám vymezí, a posílí tak svoji kolektivní identitu. Třetí cestou je
interpretace obvinění jako nedorozumění způsobené chybným dojmem z hnutí.
Poslední možností je přiznat, že mají antagonisté pravdu, a požadovat změnu.
[Benford, Hunt, Snow 1994; 201-203]

2. Výzkum
Rozhodla jsem se prozkoumat identitu členů českého zeleného hnutí skrze
malou kvalitativní sondu do jejich duší.

2.1. Výzkumné otázky a hypotézy
Jak jsem již výše zmínila, středem mého zájmu se stala identita těch, kteří se
angažují v zeleném hnutí. Zároveň mě zajímalo jejich vnímání světa a prostředí, ve
kterém se snaží prosazovat „své“ cíle, jejich konstrukce sociální reality. Tyto dvě
složky jsou nezbytné pro pochopení člověka, což dokazují i slova Bergera
s Luckmannem: „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou.
Člověk je výtvorem společnosti.“ [Berger, Luckmann 1999; 64],
Výzkumnými otázkami, na které naleznete odpověď v mé práci, tedy jsou:
Kdo se skrývá pod pojmem „zelený“?
Jak si tito lidé vykládají svět a prostředí, ve kterém pracují?
Jaké motivace se skrývají za jejich činností?
Existuje rozdíl v identitě placených a dobrovolných členů hnutí?
8

Právě rozdíly v identitě placených a dobrovolných členů hnutí daly vznik mojí
hypotéze:

Dobrovolníci

mají odlišné

interpretační

rámce

od

placených

zaměstnanců organizací.

2.2. Výběr respondentů a organizací
Respondenty jsem vybírala metodou „sněhové koule“, kdy jsem oslovila
několik svých známých, kteří se v ekologických organizacích angažují, a ti se
posléze stali mými informátory a doporučili mi další své kolegy. Snad proto jsou
i mezi nimi sami muži. Nezáměrně jsem se tak dostala spíše k mužskému vnímání
světa z hlediska zelených.
Organizace, jejíž členy jsem požádala o interview, jsem vybírala podle výše
zmíněného kritéria, které jsem si zvolila pro pojem „zelené hnutí“ (viz. kapitola 1.1.).
Respondentům jsem samozřejmě před zahájením rozhovoru objasnila, k čemu
výzkum slouží, a zajistila si jejich ústní souhlas se záznamem interview.
Z každé organizace jsem oslovila vždy dva respondenty, a sice jednoho
dobrovolníka a jednoho zaměstnance pracujícího pro organizaci za mzdu. Při analýze
rozhovorů totiž srovnávám jejich interpretační rámce.
Celkem jsem provedla rozhovory se 6 respondenty ze „zelených“ organizací:
čtyři z nich patřili do dvou různých, středně velkých, ekologických organizací a dva
zbývající pracovali v jedné větší organizaci na ochranu zvířat. Tyto organizace
spadají do skupiny tzv. advokačních obecně prospěšných (v České republice tvoří
asi 20% všech občanských sdruženQ. To znamená, že chrání práva určitých skupin
lidí, přírodního prostředí či zvířat, a to nikoli pro vlastní prospěch, ale ku prospěchu
všech. [Frič, Šilhánová 2001; 13]

2.3. Metody sběru dat
Jako techniku sběru dat jsem si zvolila strukturované rozhovory s otevřenými
otázkami.

Podle

Hendla je

to rozhovor, který:

„...sestává

z řady pečlivě

formulovaných otázek, na něž mají respondenti odpovědět.“ [Hendl 2005; 173],
Hloubková interview jsou nejrozšířenějšími technikami sběru dat v kvalitativních
výzkumech. Jsou založena na předpokladu, že lidé jsou nejlepšími experty na své
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zkušenosti, a tudíž oni jsou nejpovolanější k tomu sdělit, jak prožívají určité jevy či
situace. Hloubková interview jsou vhodnou metodou především tehdy, pokud je
předmětem výzkumu fenomén, který nelze přímo pozorovat. [Darlington, Scott
2002;48-50J
Scénář k rozhovorům (viz. Příloha) sestává z otázek založených hlavně na
výše zmíněné Framing Theory. Kromě jiného jsem se dotazovala, jak je členy
organizací vnímána skutečnost, že jsou ochránci zvířat a ekologové zařazováni do
jedné skupiny. Zda jim to vadí či zda s tím souhlasí, v čem se shodují atp.
Předpokládala jsem, že na základě této otázky popřípadě respondenti budou moci
lépe vymezit svoji identitu vůči druhé skupině.
Sběr dat probíhal v průběhu ledna a února roku 2006. Krátké „field notes“
naleznete na začátku každého transkriptu rozhovoru (viz. Příloha). Rozhovory byly
nahrávány na diktafon a poté komentované přepisovány.

2.4. Analýza dat
Sebraná kvalitativní data jsem analyzovala v programu Atlas.ti. Jedná se tudíž
o tzv. „počítačem podporovanou kvalitativní analýzu“ (computer assisted qualitative
data analysis software - CAQDAS). [Konopásek 2005; 91J

Při analýze jsem

využívala uzavřeného kódování, neboť jsem dopředu znala teoretický koncept, na
jehož základě jsem vlastně vytvořila otázky, tudíž i kategorie.

3. Výsledky rozhovorů a interpretace dat
Většina kategorií vznikla, jak již bylo výše zmíněno, přímo na základě otázek
z rozhovorů. Jiné vznikly nově až při samotné analýze rozhovorů. Popis a analýza
kategorií následuje v této části.

Hlavní cíle a prostředky k jejich dosažení
Jednou z prvních otázek jsem se respondentů ptala, jaké jsou hlavní cíle jejich
organizací. V této kapitole se však nebudu věnovat pouze cílům, ale též prostředkům.
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které organizace k dosažení svých cílů využívají, neboť tyto dvě kategorie jsou, jak
jsem při analýze zjistila, do značné míry propojené. Potvrzují to též slova
o konkrétním případě využití prostředků jednoho z mých respondentů:
„...oni se tam trochu míchaj ty prostředky a cíle v tom, ze i to, aby se lidi vlastně sami začali
zajímat a požadovat je svým způsobem cíl a je to zároveň i prostředek k tomu, aby se dalo
něčeho dosáhnout. “
Definování cílů a prostředků je součástí diagnostic a prognostic framing, a jsou
tak nedílnou součástí uspořádávání světa v myslích respondentů.
Cíle, kterých se snaží organizace dosáhnout, jsem rozdělila do tří dimenzí. První
z nich zahrnuje konkrétní cíle, jenž se liší kampaň od kampaně - každý projekt má
svůj vlastní konkrétní cíl, ke kterému kampaň směřuje (například: „zajistit lepší
recyklační služby“).
Trochu obecnější dimenzí této konkrétní kategorie je spíše „předmět zájmu“
organizace,

kdy

respondenti

hovoří

o

všeobecných

aspiracích

(např.:

„((organizace))...se zabývá ochranou zvířat, především teda právy zvířat“). Tato obecnější
část v sobě zahrnuje hlubší a dlouhodobější cíle - mnohdy jsou jimi změnit
převládající společenský pohled na zvíře či přístup ke krajině a životními prostředí
nebo chování člověka obecně.
Třetí součástí této kategorie je cíl mobilizace sympatizantů, která není
primárním cílem organizace, ale je nezbytně nutná pro to, aby organizace mohly
dosáhnout vytčených výsledků, a tudíž je svým způsobem jedinečná.
„...abysme získávali podporu veřejnosti, to je jako pro prosazování vůbec jako v oblasti toho
životního prostředí nějakejch řešení, to je jako hodně důležitá věc. “
Zde je dobře vidět, jak se diagnostické, prognostické i motivační procesy
framingu neodlučitelně propojují. Pro úspěšnou mobilizaci nemůže existovat pouze
jeden z nich.
Prostředky a akce, které napomáhají k dosažení cílů organizace, je zapotřebí
definovat v rámci „prognostic framing“. Jedním z dnešních trendů sociálních hnutí je
směřovat své kolektivní akce spíše k umírněnému a méně viditelnému pólu na škále
příležitostí, které mohou pro dosažení cílů organizace využít. O tomto je možno se
přesvědčit například v novinových článcích či v televizním zpravodajství, kde je
jasně vidět, že frekvence demonstrací či jiných radikálnějších a viditelných akcí se
snižuje. V neposlední řadě o tom svědčí také slova mých respondentů. Mezi hlavními
akcemi/prostředky figuroval sběr podpisů pod různé petice, lobbying, účast na
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správních řízeních, informační stánky a materiály, práce na legislativě, diskuse
s politiky či úředníky, ale také soudní spory anebo využívání reklam a billboardů.
Jako méně důležité se ukázaly například demonstrace nebo „pochody“ napříč
národními parky atp. Za výše zmíněnými akcemi stojí především snaha informovat
veřejnost a získat si její podporu:
„...je třeba prostě mít ten kontakt s těma politikama, je zároveň důležitý prostě
oslovovat tu veřejnost a informovat j i o těch problémech
Při povídání nad prostředky se jako důležitá ukázala znalost „cílové skupiny“,
na kterou jsou akce zaměřeny. Tyto vědomosti o antagonistech respondenti
nepochybně mají. Dokonalá znalost antagonistů je nesmírně důležitá při prognostic
framing (viz. kapitola 1.2.). V následující ukázce z rozhovoru vidíme, že při
diagnostickém rámcování byl definován jako problematický fakt nošení pravých
kožešin, antagonistou je tudíž žena nosící kožich, a při procesu prognostického
rámcování dospěli členové organizace k tomu, že využijí reklamní kampaně:
„...využíváme práce některých reklamních agentur, které pro nás zpracovávají antireklamy
na kožešiny, to znamená, že jsme měli už billboardy, v současný době budeme mít reklamu
ľ kadeřnictvích, které jsou určené především pro střední příjmové skupiny, tak tam vlastně
budeme mít plakáty, který budou upozorňovat na zabíjení zvířat na kožešiny. Ty plakáty jsou
zaměřený přímo na tu naší cílovou skupinu žen toho středního a vyššího příjmu, který
nejčastějš ty kožešiny kupujou. “
Kategorie

cílů

a

prostředků

se

tedy

vztahuje

k diagnostickému

a prognostickému procesu vytváření rámců. V této oblasti jsem výrazné odlišnosti ve
vnímání mezi dobrovolníky a zaměstnanci neodhalila.

Protagonisté a jejich identita
Oblast identity protagonistů sociálních hnutí je velice široká. Zahrnuje
představy o ideálních členech, o tom, jak by měli vypadat stoupenci hnutí atd. Za
účelem zjištění této identity jsem do rozhovorů zahrnula hned několik otázek, které
sestávají z dotazu o vnímání ideálního člena, respondentův vzor v oblasti ekologie či
ochrany

zvířat,

ale

také

otázku
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na

hodnoty

respondentů.

Tato

otázka (viz. Příloha -

Scénář k rozhovorům)

se

však ukázala jako

problematická - těžká na zodpovězení. * V neposlední řadě se projevila jako velice
důležitá též otázka na vztah mezi ekologickými organizacemi a organizacemi na
ochranu práv zvířat. V odpovědích na tento dotaz se skrze vymezení sebe a své
skupiny vůči jiné skupině velice dobře projevila právě identita stoupenců hnutí.
Podle Tajfela je otázka sociální identity úzce spjatá s členstvím a identifikací se
se skupinou. Lidé se identifikují se skupinami/organizacemi, ke kterým náleží. Činí
tak jednak proto, že mají přirozenou tendenci seskupovat věci do kategorií, a za
druhé z toho důvodu, že vyhledávají vše, co posílí jejich sebeúctu nebo zlepší pocit
ze sebe sama. [Tajfel 1982; 1-33, citováno dle Hayes 2000; 14] V rozhovorech se
projevila velice úzká spjatost s organizací a silná identifikace s ní.
Tento sociální proces souvisí s vymezováním vlastní identity vůči okolí,
v našem případě například vůči ostatním organizacím. Tento druh formování identity
(zde protagonistů) je také jedním z framing procesů, který se nazývá „boundary
framing“ (tvoření hranic). Boundary framing je nesmírně důležitý pro kontinuitu
organizace. Patří sem například rozdělování na „my“-„oni“. V rámci tohoto
schématu je členům neustále připomínáno, čím se liší od „ne-členů“, a dochází
k opakovanému srovnávání vlastní organizace s jinými. [Benford, Hunt, Snow 1994;
193-197J
Nejlépe je tento koncept pozorovatelný právě v odpovědích na otázku o vztahu
mezi ekologickými organizacemi a organizacemi na ochranu práv zvířat. Vložit
do scénáře právě tento dotaz mě napadlo na základě Mezinárodní klasifikace
neziskových organizací (viz. kapitola 1.1).
Je zajímavé, že více spokojeni byli se společným řazením do jedné skupiny
respondenti z organizací na ochranu přírody. Větší výhrady nalézali ochránci zvířat:
„No, to musim říct, že se poslední dobou hodně zlepšilo, že už vlastně nejsme řazený úplně
do toho samého koše, že dneska jsme spíš řazený jako ochránci zvířat. “
anebo:
„...někdy říkáme, že nejsme ekologové, že bojujem za práva zvířat, ((smích))“
Mojí nepotvrzenou domněnkou, proč tomu tak je, je pocit ochránců zvířat, že
v naší

společnosti

je

téma

ochrany

přírody

vnímáno

jako

společensky

* Pokud bych výzkum někdy opakovala, určitě bych se takové přímé otázky na hodnoty vyvarovala
a raději bych se hodnoty respondentů snažila zjistit skrze škálu hodnot.
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akceptovatelnější než téma ochrany zvířat, které se zdá být radikálnější. Tuto
domněnku podporují slova jednoho z ochránců přírody:
„...oni třeba jsou schopný pořádat mnohem víc třeba demonstrací ... u některých akcí
docházelo třeba i vlastně, dá se říct, k porušování zákona nebo vlastnickejch práv a to je
takový diskutabilní...“', „...my si na to možná dáváme větší pozor nebo že u nás se to
vyskytuje méně částo... “
V

těchto větách je mimochodem výborně patrný právě boundary framing

(rozdělení na „my-oni“). Větší extremita sebe samých je však vnímána i u samotných
ochránců zvířat:
„Před Vánoci jsme dělali různý akce, který jako by měly odradit spotřebitele od nakupování
kaprů, a tohle bylo třeba z jejich strany vnímaný už jako extrém. Že pro ně jsou ty
organiz.ace na ochranu zvířat v některejch případech už jakoby extrémní. “.
Jednou z dimenzí identity ochránců zvířat se zdá být jistá „extrémnost“, která
se objevila jak ve vnímání sebe sama, tak ve vnímání okolím.
Jinou oblastí, ve které se organizace vůči sobě vymezují, je vztah nebo postoj
ke zvířeti:
„...to zvíře pro ně nehraje tu samou roli jako pro nás. Pro ně je zvíře součást životního
prostředí, kdežto pro nás je to konkrétní zvíře, ta konkrétní bytost, která zaslouží nějaký
zacházení, respekt, možná nějaký práva. “
Od tohoto postoje se také odvíjejí v očích ochránců zvířat časté nesrovnalosti či
spory ohledně základních cílů organizací:
„Greenpeace chrání velryby proto, protože jim jde o zachování biodiverzity moří, ale třeba
Světová společnost na ochranu zvířat ((WSPA=World Society for the Protection of
Animals)), která vlastně taky provádí kampaň na ochranu velryb, tak je chrání proto, že
každá ta velryba je živej tvor, kterej cítí bolest... “
Hraniční oblastí ve vztahu těchto dvou skupin zeleného hnutí je také
vegetariánství.

Představa

ochránce

zvířat je

jasně

propojena

z představou

vegetariána:
„...já (.) bych se určitě nedal označit za ochránce zvířat, protože jím maso... “
Jakýmsi

průnikovým

se

tématem

v této

oblasti

ukazuje

ochrana

hospodářských zvířat, se kterou všichni plně souhlasí. Další bod, ve kterém by
respondenti došli ke konsensu, je vymezení se vůči určité skupině ochránců zvířat,
kteří ale chrání pouze práva psů a koček, jakožto domácích mazlíčků. Od tzv.
„kočičkám a pejskařů“ se obě dvě skupiny distancují, neboť podle nich tito lidé
neřeší problémy do hloubky, nýbrž povrchně.
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Celkově však spolu respondenti sympatizují. V podstatě jim na té druhé
skupině vadí spíše detaily: ochráncům zvířat to, jak ochránci přírody pohlížejí na
zvířata - v širším kontextu živočišných druhů, ochráncům přírody zase naopak vadí
jakási extrémnost ochránců zvířat. V zásadě se ale navzájem podporují a jako „jedno
hnutí“ spolu spolupracují.
Pohled „ochránce přírody“:
„...já jsem vlastně nikdy nepřemejšlel vo tom, kam jinam by ty organizace na ochranu zvířat
sp a d a ly„ ...m n ě jsou ty organizace hrozně jako sympatický, protože upozorňujou na věc,
kterou tady jako všichni tak jako opomíjíme, včetně nás,. ..“
Pohled „ochránce zvířat“:
„.. .patříme mezi ty ekologický organizace. Ale samozřejmě, že by se tam našlo spousta, který
moc nemusím a spousta, který jsou mi hodně blízký. “
Neméně podstatnou složkou identity je sebepojetí. Podle Cooleyho jsou
domněnky o tom, jak o nás druzí smýšlejí a jak nás vnímají, jeho nedílnou součástí.
[Cooley 1902, citováno dle Hayes 2000; 21] Respondenti, se kterými jsem vedla
interview, hodnotí vnímání svých organizací především skrze to, jak je okolím
pohlíženo na činnosti organizace (nebo jak si respondenti myslí, že je okolím
pohlíženo):
„...dost jako často se to vnímá negativně (.) tím, že si spousta lidí myslí, že cílem účasti
v těch správních řízeních je prostě všechny ty stavby jenom zdržovat... “
„To je taky nevýhoda toho, že se na nás dívaj jako že jsme mladý a neklidní. Ale myslim si,
že až dorostem my, tak uvidí, že to není záležitost mladých. “
Představa ideálního

člena je

nedílnou

součástí schématu protagonisty.

Respondenti zpočátku nebyli příliš ochotni hovořit o „ideálu“, a to z různých
důvodů:
„... ideální člen v podstatě neexistuje.
„...neexistuje jako ideál (.) člena. Já si ho ani nijak nepředstavuju.
„...to bych se fakt asi bránil něčemu jako ideální člen... “
Při položení dalších doplňujících otázek a podotázek se však rozpovídali.
Nakonec se ukázalo, že i přes počáteční ostych k představě o ideálu, v tom mají
jasno.
Do této kategorie spadá podle respondentů především nárok na odborné
znalosti problematiky takového člena a s tím související zájem o to své znalosti
nadále prohlubovat:
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„...člověk, kterej už má ňákej ucelenej pohled na ochranu zvířat, ví, co to znamená, zná
některá ta témata a chce se dozvědět jako by víc, chce jít trošku dál, v hloubce do těch
problémů. “
Další dimenzí této kategorie jsou požadavky na chování a vlastnosti jedince:
vegetariánství, zodpovědnost za své činy, ohleduplnost ke zvířatům a přírodě,
-- ------ ---

aktivnost, spolehlivost, schopnost spolupráce, samostatnost, trpělivost a další.
Jako samostatnou součást představy o ideálním členovi jsem zařadila obětavost
a schopnost vyrovnávat se s neúspěchy. Z hlediska respondentů je tato schopnost
velice důležitá. Například jeden z příběhů zakládání organizace vyžadoval notnou
dávku obětavosti:
„...před tim to vlastně fungovalo tak, že jsem tu organizaci měl doma, měl jsem všechno
u sebe doma, platil jsem telefony, platil jsem vlastně všechno, takže jsem tu organizaci
vlastně dotoval, s tim, že vlastně jsem ani tak neměl z čeho j í dotovat... “
Myslím si, že právě obětavost hraje v neziskovém sektoru, alespoň v jeho
„zelené části“, důležitou roli, což souvisí například s horší finanční situací, a nejen
s ní. Slovy respondentů je taková práce náročná nejen finančně a časově, ale také co
se týče nároků na odborné znalosti. Zajímavé je, že názory na tuto věc se
u dobrovolníků a zaměstnanců neliší. Všichni se shodnou na tom, že pro organizaci
je třeba se svým způsobem obětovat.
Respondenti hovoří o jakýchsi vlnách úspěchů a neúspěchů, které se dokola
opakují, s tím, že je pro dosažení cílů nutné naučit se vyrovnávat s nezdary
a

přistupovat

k nim,

pokud

možno,

optimisticky.

K překonání

neúspěchů

respondentům napomáhá odměna (nemateriálni), kterou za práci v organizaci mají,
a motivace, jež je k práci v organizaci vede:
„...zase na druhou stranu, když se podaří ňáiký ty kauzy vyhrát a ty lidi jsou spokojený, tak je
to moc pěkný...“
Těmito dvěmi složkami se podrobněji zabývám níže.
Ve snaze co nejobsáhleji pojmout a popsat pole identity protagonistů jsem se
respondentů ptala také na to, zda mají v oblasti, v níž pracují, nějaký vzor, někoho,
od koho se učí nebo koho respektují. Stejně jako v případě dotazu na ideálního člena,
i po položení této otázky, projevovali respondenti jakousi obavu z toho, že by měli
mít nějaký nekritický vzor nebo někoho uctívat či vyznávat - takto si myslím, že
moji otázku pochopili. Svědčí o tom slova ne jednoho z nich:
„...já si moc na vzory takhle jako v lidech ne-, jako neupínam...
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„...že bych konkrétně měl někoho, kde bych jako, kdo by byl ňákej ekologickej guru, to teda
jako říct nemůžu. “
Skála lidí, jež respondenti považují za své vzory, se pohybovala od zakladatelů
organizací přes odborníky v oboru až po milionáře, kteří neváhají investovat svůj
majetek na podporu různých ekologických projektů.
Vlastnosti, pro které si jich respondenti váží především, se prolínají s těmi,
které uvedli jako vlastnosti pomyslného ideálního člena. Na prvních místech
figurovala opět oddanost a obětavost, dále pak například optimismus nebo vytrvalost.
Důležité je také to, že dotyčná osoba je přiměřeně charismatická a dokáže pro svoji
věc získat co nejvíce lidí. Jsou to tzv. „...TAHOUNI jako názorový z hlediska toho
přístupu...“. Jinou ceněnou vlastností je schopnost vést správně organizaci a postupně
ji rozvíjet.
Zvláštní pozornost věnují respondenti, především pak zaměstnanci, odvaze.
A sice odvaze zastávat radikálnější postoje a s tím poté související uměním ohájit si
tyto své pozice:
„...to bylo dost odvážný a myslim si, že to dokázal celkem dobře obhájit.
„Někteří lidi jsou takový inspirativní a člověk by, jako většinou jsou to lidi, který to berou
hodně radikálně a který dokazujou, že to opravdu jde takovým způsobem prostě dělat
a pracovat na těch věcech. “
To, že odvahu a schopnost obhájit si své pozice zdůrazňují pouze zaměstnanci,
si vysvětluji jednoduše rolí, kterou v organizaci zastávají. Všichni placení členové, se
kterými jsem mluvila, se ve struktuře organizace nacházejí poměrně „vysoko“
(předseda, místopředseda, čestné funkce), tudíž jim připadá i role „lídrů“ hnutí. Lídři
nejen že musejí umět přesvědčit co nejvíce aktivistů, zároveň jsou to oni, kteří musejí
mít nejvíce odvahy a hlavně prokázat své názory a postoje jako legitimní.
Co se týče otázky na hodnoty, jež jsou u členů hnutí na prvním místě, jsem se
dozvěděla, že mezi těmi nejvyššími se nachází ty, které jsou dobré pro respondenta
samotného - například pohodlí, láska, zdraví duševní vyrovnanost nebo dobrá
nálada. Nejlépe tuto problematiku však vystihl jeden z respondentů:
„...žebříček hodnot maj lidi jako svým způsobem podobnej. Na prvnim místě je jako
spokojenost prostě nebo takovejlile nějakej subjektivní pocit a pak záleží na tom, jakým
způsobem toho dosahujou, jestli ten způsob, ... je spojitelnej s realitou. “
Řečeno jinými slovy: primární hodnotou pro člověka je jeho spokojenost. Liší se
však prostředky, jakými lidé této spokojenosti dosahují. U členů zelených organizací
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jsou tyto prostředky pokud možno co nejvíce v souladu s ochranou životního
prostředí a zvířat. Subjektivní je také pojem „spokojenosti“, kdy například pro mého
respondenta spokojenost znamená nejen jeho blaho, ale též uspokojující a udržitelný
stav životního prostředí. Na otázku, co pro něj osobně znamená spokojenost,
odpověděl:
„Je to takovej ňákej relativně konformní život, kterej poskytuje ňákej pocit bezpečí s tim, že
nějakým způsobem může trvat dál. “
Na dalších místech žebříčku hodnot se pak objevovala témata, která s ochranou
přírody či zvířat souvisejí - zodpovědnost za své činy či etický přístup.

Antagonisté a jejich identita
Antagonisté jsou definování v rámci procesu „diagnostic framing“. Do této
kategorie spadají všichni oponenti hnutí, tedy ti, jejichž identita je protichůdná
k identitě protagonistů.
Respondenti se označení „viník“, „nepřítel“ či „oponent“ bránili, často
se zdůrazněním, že jejich organizace je nenásilná a že nemá v úmyslu útočit na
konkrétní osoby a podobně. Zmíněná označení se jim zdála příliš silná. Nakonec ale
na otázku přistoupili.
Oponenti organizací jsou většinou ti, kteří stojí za problémem, jenž se
organizace snaží vyřešit (např. masný průmysl). I přes počáteční „odpor“ k otázce
respondenti dokázali celkem přesně určit znaky oponentů, a vymezit tak jejich
identitu. Na této konkrétní úrovni respondenti označují své oponenty na základě
jejich chování a myšlenek, které prosazují. Nejlépe to vystihuje jeden z respondentů,
když říká:
„...jsem tu organizaci chtěl vést nebo chtěl jsem, aby fungovala tak, aby neútočila na
konkrétní osoby, ale spíš se stavěla proti tomu, co ty osoby dělají. Takže aby sme se
nesoustředili na to, že tenhle člověk je zlej, ale spíš se soustředit na to že to, co dělá a proč to
není v pořádku. “
Každá kampaň či projekt má „svého“ oponenta. Každý respondent zná
samozřejmě nejlépe oponenty té kampaně či projektu, na kterých sám pracuje.
Například člen organizace na ochranu zvířat říká:
„Jsou teda určitě lidi, který proti nám bojujou hodně, a to si myslim, že ať jsou to pravicový
politici, tak jsou to lidi, kterým prostě přijde, že voni jsou ty páni toho tvorstva a všechno je
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pod nima. A múzou to bejt třeba i křesťani, což mě taky docela vadí, protože vychází z toho,
že vlastně Ježíš řekl, že, že zvířata jsou tady pro nás. “
V obecné rovině označovali respondenti za „nepřátele“ různé ekologické
problémy:
„Nepřítel je globální oteplování, nepřítel je asi zbytek surovinovejch zdrojů. No, prostě teď
bych tady mohl vyjmenovávat různý ty ekologický problémy dál. “
Ale také společenské mechanismy - například výchovu dětí, předsudky, stereotypy,
kulturní normy anebo podmínky, do kterých se lidé narodili.
„Přirozenými“ oponenty jsou samozřejmě ti politici a státní úředníci, kteří
prosazují opačné názory a řešení než organizace.
V jednom případě došlo dokonce i ke vzniku antihnutí:
„...tak tam dokonce už vznikla i organizace, která se prostě jako staví role vyloženě
názorového oponenta. ANI TO nijak nezakrývají prostě. Je to ((název „antihnutí“)) a oni
jako říkají, že chtějí být názorová protiváha respondentovy organizace, a tady z toho důvodu
vznikli. “

Obecenstvo a identita
Do kategorie obecenstva patří sympatizanti či potencionální sympatizanti hnutí.
Jsou to ti, které trápí stejné problémy jako členy hnutí.
Samozřejmě sem spadají organizace, které mají podobné cíle (stejný diagnostic
framing). Mohou sem ale patřit například také lidé, kteří se nacházejí uprostřed
problému, jež se organizace snaží vyřešit - ti, jimž může organizace nějakým
způsobem pomoci. Řečeno obecně slovy jednoho z respondentů:
„...hlavní spojenec je část veřejnosti, která s našima cílema sympatizuje. “
Kromě podobných názorů, respondenti své sympatizanty definují také na
základě různých
sociologických

socio-demografických

průzkumů.

Velká

ukazatelů, jenž jsou jim

důvěra

je

vkládána

především

známy

ze

v mladou

a nastupující generaci, v ženy a lidi s vyšším vzděláním.
V neposlední řadě respondenti neopomenuli ani vědce či odborníky, na které se
mohou v případě nutnosti kdykoli obrátit.
Co se týče oponentů a sympatizantů, členové nemají obecně vyhrazené
konkrétní cílové skupiny osob. Oponenti a sympatizanti často pocházejí ze stejné

19

skupiny - záleží pouze na tom, jak se chovají a zda s organizací do určité míry
spolupracují či nikoliv:
„...ale zase na druhou stranu, jako často naopak z těchhletěch cílovejch skupin, tak prostě
můžou vzejít naši spojenci nebo spolupracovníci na různých projektech, takže asi to nejde
nějak jasně vymezit... “
V

tomto smyslu se v rozhovorech jak pod označením sympatizant, tak pod

názvem oponent objevují hlavné politici nebo podnikatelé.

Motivace
Jak jsem již zmínila výše (viz. kapitola 1.2.), k tomu, aby akce hnutí byla
úspěšná, je kromě definování problému (diagnostic framing) a navržení řešení
(prognostic framing) nezbytně nutná také motivace členů (motivational framing).
Podle Olsona produkují hnutí za tímto účelem tzv. „selective incentives“ (stimuly),
jež v sobě zahrnují jak materiální, tak statusové či morální podněty nebo služby, jež
může hnutí účastníkovi nabídnout. [Olson 1965, citováno dle Benford, Snow 1988;
202J Kromě těchto podnětů však podle Gamsona existují ještě tzv. „ideological
incentives“ - uspokojení členů hnutí, které vychází prostě z toho, že pracují pro
přesvědčení, kterému věří. Ty jsou podle něj tak důležité, že pokud je člen hnutí
inspirován pouze jimi (bez selektivních incentiv), stačí pro stimulaci kolektivního
jednání. [Gamson 1990, citováno dle Znebejánek 1997; 124] Podle Carden je však
člen nejspokojenější, pokud mu hnutí dokáže nabídnout oba tyto stimuly dohromady.
[Carden 1978; 184-187]
Také u mých respondentů se prokázalo, že ideologické stimuly jsou pro ně
velice důležité:
„...já nad tim tak nějak nepřemjšlim, proč to dělám. Prostě si my slim, že to je
správně, jako moje cesta.
„...když jsem do ((respondentova organizace)) přišel, tak že za tim nic jiného nebylo, že
prostě jsem jako vyloženě pomáhat jako za zlepšení toho životního prostředí nebo k ochraně
přírody. “;
„...před tim, než jsem začal bejt dobrovolník, tak jsem měl pocit, že je potřeba něco dělat
a měl jsem () takže ta hlavní motivace byla, že jsem chtěl něco dělat v souladu s tim, co jsem
tehdy jako myslel. “.
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Co se týče selektivních podnětů, nejzákladnější inspirací, kterou člověku taková
organizace může nabídnout je, jak sami respondenti říkají, „dobrý pocit“
z vykonané práce, ale hlavně z práce, která má pro členy smysl:
„...tohle je jedna z těch motivací, ze dělám práci, která je zřejmě smysluplná.
„...z. toho mam jako dobrej pocit (.). Mam dobrej pocit z toho, že pracuju v oblasti, která si
myslim, že má smysl, že to je lepší, než vyrábět televize nebo auta..."
Důležitou součástí motivace členů se ukázaly být též vztahy mezi lidmi, které
v organizace či mezi organizacemi panují a které se jim zdají být lepší než
v ostatních oblastech společnosti. V neposlední řadě svým členům organizace nabízí
zkušenosti z mnoha oborů.

Neformální sociální sítě
Snad všichni teoretici nových sociálních hnutí se shodnou na tom, že pro
úspěšnost hnutí jsou nezbytné neformální sociální sítě [viz. např. Tarrow 1998; 201
nebo Larana 1994; 225-226]. Jak píše Melucci, sociální sítě usnadňují proces
zahrnutí do kolektivní akce. [Melucci 1988; 339]
Také mně se potvrdila významnost sociálních sítí. Abych zjistila, zda jsou pro
mobilizaci opravdu důležité, položila jsem respondentům otázku, která se ptala na
počátky práce v jejich organizaci a také na to, zda mají v oblasti přátele. To, co mé
respondenty přimělo

k započetí práce

v organizaci,

byla kombinace

zájmu

o problematiku a kontaktů s lidmi, kteří se v oblasti pohybovali. Někteří
respondenti se zmínili, že také oni sami později přivedli do organizace spoustu
přátel:
„...většina těch lidí buďto (.) ňákym zpoůsobem se pohybuje v ochraně zvířat, anebo když
jsem já se začal pohybovat v ochraně zvířat, tak oni se pohybovali se mnou... “
V

současnosti si zachovávají přátele jak v oblasti své práce, tak mimo ni (asi tak

půl na půl). Myslím si, že následující postřeh je vystihující:
„...to prostředí je takový dost nasávací jako v tom smyslu, že když se tam člověk vyskytne,
tak mu ty lidi přijdou zajímavější, než ty lidi, co znal před tim, takže z tohohle pohledu určitě
většina kontaktů je v rámci toho prostředí, těch lidí, co se nějak zabývají životním
prostředím. “
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Organizace versus média
Na nápad zahrnout do výzkumu také vztah organizací k médiím mě přivedla
Tarrowova kniha Power in Movement. Social movements and contentious politics,
kde píše, že i když většina práce framingu spočívá na lídrech hnutí, nemohou
kontrolovat všechny framing procesy. Do jejich práce jim totiž značně zasahují
média. [Tarrow 1998; 22] Média si stejně jako organizace vytvářejí svá interpretační
schémata, která členové hnutí mohou sice ovlivňovat, ale ne zcela. Členové hnutí si
jsou toho dobře vědomi a snaží se, aby média „přijala“ jejich interpretační rámce:
„Je to takovej boj. My musíme bojovat vo to, abysme je zaujali. “
Na otázku týkající se médií reagovali respondenti rozpačitě. Zkušenosti s médii
mají velmi rozporuplné:
.... je to na celý škále vod médií, který sympatizujou s našima cílema a jsou k nim vnímavý,
a jsou média, který jako možná můžou bejt prostě zmanipulovaný... “
Každý z nich měl s médii jak dobrou, tak špatnou zkušenost. Všichni se ale
shodnou na tom, že média jsou pro jejich práci nesmírně důležitá, ne-li nezbytná.
Skrze média dostávají organizace k veřejnosti informace:
„Ale tak ty média musí bejt. Přes ně vlastně dostáváme ty informace k lidem... “
Snad také proto jsou ochotni špatné zkušenosti spíše zapomenout:
„Někdy se ty novináři třeba seknou, spletou nebo nás ňák napadnou, tak se většinou snažíme
na to nějak silně neupozorňovat, spíš to přecházíme, když to není teda úplně nezbytně nutný
na to zareagovat, tak na to nereagujeme... “
Vesměs se také shodují na tom, že to, jak se o nich v médiích píše, záleží
hlavně na osobě konkrétního novináře/novinářky. Z toho také vyplývá, že média jako
objektivní prostředek sdělování informací rozhodně vnímána nejsou.
V

očích zelených jsou média také charakterizována svojí nepředvídatelností:

„...nikdy člověk nemůže vědět, jak se ty média zachovaj na jakýkoli akci. “
Myslím si, že nejlépe reprezentuje média v očích zelených následující citace:
„ No, to je taková zapeklitá věc, taková černá skříňka, z který dokáže vylízt ledacos... “

4. Závěr
Můj výzkum neprokázal platnost hypotézy, že: Dobrovolníci mají odlišné
interpretační rámce od placených zaměstnanců organizací. Žádné výrazné
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rozdíly v interpretačních rámcích jsem při analýze nezaznamenala. Až na jednu
výjimku, kdy se jednalo o to, jaké mají respondenti vzory a čeho si na nich
nejvíce váží (viz. kapitola 3.).
Tuto skutečnost si vysvětluji tím, že žádný z respondentů nedělá svoji práci
pro to, aby vydělal co nejvíce peněz či získal jiné materiální odměny. Pro členy
zeleného hnutí, se kterými jsem mluvila, je důležité především to, že jejich práce
má smysl, kterým se odlišuje od většiny ostatních, pro ně běžných či komerčních,
zaměstnání. Vědomí toho, že jejich práce je svým způsobem výjimečná, pojí
dohromady jak placené, tak neplacené členy.
Kdo se tedy skrývá pod označením „zelení“? Především jsou to ti, jimž
není lhostejný osud přírodního prostředí a zvířat v něm žijících. To prokazují
nejen svými myšlenkami, ale také činy. Jejich nejvyšší hodnotou je subjektivní
pocit spokojenosti, ovšem dosažený cestou ohleduplnou k přírodě. Samotná
ochrana zvířat je vnímána jako v jistém slova smyslu „extrémnější“ součást
zeleného hnutí, a sice především na základě jiného, bližšího postoji ke zvířeti.
A jak vnímají okolí, ve kterém pracují a snaží se prosazovat svůj pohled
na svět? Své prostředí vnímají především jako prostředí, které je nutné změnit.
Je nutno změnit postoj člověka, potažmo celé společnosti, k přírodě a ke
zvířatům. Ve společnosti mají samozřejmě spoustu přátel i nepřátel. Z jejich
hlediska mohou sympatizanti i oponenti pocházet ze stejné kategorie lidí, odlišují
se však tím, jak se chovají. Každý problém má své konkrétní oponenty
a „viníky“. Naopak „přátele“ vidí respondenti v těch, kteří mají stejné či podobné
cíle, ať už jsou to organizace či konkrétní jedinci - lidé, kteří potřebují jejich
pomoc, či odborníci, od kterých zase naopak potřebují pomoc „zelení“.
Motivaci pro svoji činnost nalézají především ve vědomí, že „bojují za
správnou věc“ a že to, co dělají, je v souladu s tím, co si myslí. Dobrý pocit
vychází též z toho, že dělají práci, která je podle nich, na rozdíl od většiny
ostatních zaměstnání, smysluplná.
Myslím

si, že teorie interpretačních rámců je

vhodným

nástrojem

ke zkoumám jak identit, tak toho, jak si členové hnutí konstruují svůj sociální
svět, ve kterém žijí. Pomocí různých interpretačních rámců se dají sociální
konstrukty snadno rozčlenit (v našem případě na protagonisty, antagonisty,
obecenstvo) a prozkoumat a zpětně pak sestavit dohromady, a vytvořit tak

23

kompletní obraz sociálního světa tak, jak ho členové hnutí vidí. O to jsem se
snažila ve své práci.
Respondentům se občas výrazy, které teorie pro zachycení jejich vnímání
světa používá, zdály příliš „silné“, nevhodné či neodpovídající skutečnosti. To,
dle mého názoru, souvisí s tím, že sociální konstrukce světa je spíše jakousi
podvědomou činností. Ne každý člověk si jasně stanovuje, kdo přesně jsou jeho
nepřátelé, jaké mají vlastnosti atp., a vytváří si jejich přesné definice. Toto
vnímání přirozeně vyplyne z běhu okolností. Avšak pro výzkumné účely jsou
tato pojmenování vhodná. Také proto, že sociální hnutí jsou společenskými
aktéry, kteří si své cíle a kolektivní identitu musí z principu lépe definovat než
běžní občané, protože bez této výbavy by žádnými hnutími nebyly a ničeho by
nedosáhly.
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6. Přílohy
Scénář k rozhovorům

Dobrý den/Ahoj, chtěla bych tě/vás poprosit o rozhovor v rámci výzkumu
zaměřeného na identitu členů zeleného hnutí v České republice, jen ž provádím pro
svoji bakalářskou práci na FSV UK. Bude trvat přibližně hodinu a bude se týkat
činnosti tvé/vaší organizace, tvých/vašich aktivit v organizaci i tvého/vašeho pohledu
na svět. Zároveň bych tě/vás chtěla ujistit, že tvé/vaše jm éno se nikde neobjeví,
tvá/vaše slova se po ukončení našeho rozhovoru stanou zcela anonymní.
v

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Cím se tvá/vaše organizace zabývá a jaké jsou její hlavní cíle?
Co považujete za nejpalčivější problém, který by tvá/vaše organizace
chtěla vyřešit?
Koho bys/-te označil jako hlavního viníka tohoto problému?
Jaká řešení/alternativy navrhujete?
Jakými prostředky se snažíte dosáhnout Vašich cílů (např. demonstrace,
petice apod.)?
Koho bys/-te označil/-a za nepřítele/oponenta tvé/vaší organizace? Kdo
vám nejvíce brání v prosazování vašich cílů? Proč?
Kdo podle tebe/vás patří mezi vaše sympatizanty/spojence? Kdo je
nakloněn vaší organizaci?
Dovedl/-a bys/-te popsat, jak by podle tebe/vás měl vypadat ideální člen
vaší organizace? Jaké by měl mít například vlastnosti?
Máš/Máte nějaký vzor v oblasti ekologie/ochrany práv zvířat/? A proč?
Jaké hodnoty jsou u tebe/vás na prvním místě?
Jaký máš/máte vztah k ekologům/ochráncům zvířat? Označil by
ses/byste se také za ekologa/ochránce zvířat?
Jaké jsou tvé/vaše hlavní motivy pro práci v organizaci? Proč jsi/jste pro
ni začal/-a pracovat?
Jak jsi/jste se dostal/-a k práci ve tvé/vaší organizaci?
Máš/Máte v organizaci hodně přátel či máš/máte přátele spíše mimo
oblast organizace?
Jaká je tvá/vaše „funkce“ a úloha v organizaci? Co vše pro ni děláte?
Pracují pro tvou/vaši organizaci nějací „specialisté“ - profesionálové
(např. právníci, chemici, horolezci)? Jsou to spíše dobrovolníci nebo je
organizace platí?
Jaké máte zkušenosti s médii?
Kolik ti/vám je let?
Jaké je tvé/vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
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Přepisy rozhovorů
Rozhovor č.l
(11.1.2006, kancelář organizace, 17.15 - 17.45, středně velká organizace na ochranu
zvířat)
Rozhovor proběhl vcelku rychle, neboť respondent velice rychle mluví. Bylo vidět,
že v odpovědích má jasno a že rozhovor se mnou podvědomě chápal jako jeden
z rozhovorů
s novináři, s kterými je zvyklý mluvit.
R, - respondent (dobrovolník)
V - výzkumnice
V: Takže čím se tvá organizace zabývá a jaké jsou její cíle?
R,: Takže organizace ((jméno organizace)), jak už vyplývá z názvu, se zabývá ochranou zvířat,
především teda právy zvířat. C íle jsou - tak podle toho jaký máme kampaně, to znamená máme jednu
kampaň ((jméno kampaně)), to znamená, jak z toho vyplývá, aby nebyly zvířata v cirkusech. Potom
kožešinová kampaň, to znamená: je to proti kožešinovej m ódě. To znamená zrušit kožešinové farmy
a původně teda se snažím e o to, aby lidi nepoužívali kožichy. D alší kampaň sou pokusy na zvířatech,
to znamená, aby nebyly využívány pokusy na zvířatech jak v kosmetice, tak lékařství. Potom učím e
ekovýchovu, to znamená: snažím e se o právech zvířat mluvit od základních škol, středních až po
vysoké školy. Nó, a potom ( ...) No, to je asi všechno ((sm ích))
V: A co považujete za nejpalčivější problém, který, který by tvá organizace chtěla vyřešit?
R i: Tak nejpalčivější problém. V ono je těžko takhle říct. Můžu se takhle vykecávat? ((sm ích))
V: Můžeš. Tim lip ...
Ri: Protože problémy jsou vlastně všechny. Pokud by se to bralo třeba na počty těch zvířat, tak nejvíc
jich třeba umře díky těm pokusům na zvířatech. Pak sou tady problémy třeba jako ty cirkusy. Těch
zvířat je tam míň, který se využívají. Třeba v Český republice je to něco okolo stovky, těch volně
žijících. A takže by se to zdálo jako míň palčivý problém, ale pro ty zvířata jsou ty problémy pořád
stejný a každý trpí stejně. A le tak myslim si, že jako největší problém v současnosti sou ty pokusy na
zvířatech. Tam se to hejbe asi nejmíň.
V: A koho byste, koho bys označil jako hlavního viníka těch problémů?
R ,: Těch problémů?
V: Hm. Třeba nějakou skupinu lidí nebo...
Ri: No, tak ((sm ích)) když to vezm u jako anarchista ((sm ích)) tak hlavní viník si myslim , že je ten, ten
systém, kterej je právě postavenej na tom zisku, to znamená, že to, že to nezajímá, jestli někdo trpí,
jestli trpí zvířata nebo jsou to lidi. V tom systému jde jenom o peníze, o byznys a ne-, nezajímá se
o to, jestli někdo trpí. To znamená, že na vině jsou i ty lidi, který si kupujou ty výrobky, protože, si
kupujou, já nevim, kosmetiku, která je používaná na zvířatech a vůbec jim to nedochází. Nedokážou si
představit, že vlastně zvířata kvůli tomu trpí, že voni si něco kupujou. Takže já si m yslim , že problém
je celkově v tej hodnotě společnosti. Nedá se říct, že někdo přesně je víc na vině, někdo není. Celkově
společnost, která žije tak, jak žije, a chová se tak, jak chová tak je na vině. A to znamená, že naším
cílem by m ělo bejt prvotně změnit ten pohled na ty zvířata, ale myslim si, že pokud se zm ění pohled
na zvířata, tak se zm ění pohled i (.) lidí k sobě samým, to znamená že se to zlepší celkově. Je
jednodušší začít u těch zvířat, protože si m yslim , že ke zvířatům lidi si můžou udělat leckdy lepší
vztah, lepší vztah než k lidem.
V: A jaká řešení navrhujete?
R,: No, tak vo těch řešeních už jsem tady trošku mluvil, ((sm ích)) ale to znamená, co se týče těch
zvířat, tak děláme ty kampaně, jak je, jak je děláme, to znamená snažím e se ty cíle jak je máme, to
znamená konec těch kožešinových farem, ale myslim si, že u toho se snad nezastavíme. Potom
myslim si, že jo, ještě jsem zapomněl před tim vegetariánství, což je VELICE důležitá kampaň. To
znamená vegetariánství a vegantsví, to je, že se snažím e propagovat tu zdravou výživu a vlastně
výživu, která je etická jak ke zvířatům, tak k lidem. No, takže ty cíle si m yslim , změnit vůbec pohled
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na to zvíře, změnit pohled lidí na zvíře jako na věc, ale na něco, co cítí bolest, co tady žije s námi,
a vlastně změnit ten pohled na to, jako že m y nejsme páni tady toho tvorstva, ale že m y tady žijem e se
zvířaty, a vůbec vlastně celá příroda - že nejsme nad ní, ale jsm e vlastně spolu dohromady a je to
vlastně jeden boj.
V : A jakými prostředky se snažíte dosáhnout vašich cílů? - Jako petice, demonstrace ...
R i: Tak samozřejmě prostředky to je v elice ... ((sm ích)) N aše organizace, naše organizace je teda
vlastně nenásilná, což stojí v našem prohlášení, to znamená, že naše cíle jsou čistě, jak ty petice i ty
demonstrace nebo infostánky, snažím e se lobovat v parlamentu nebo v senátu. A samozřejmě to, to
sou akce, které dělá ((jméno organizace respondenta)). Samozřejmě ty jednotlivci, který pracujou pro
tu ochranu zvířat, tak se třeba můžou uchýlit i kjinejm akcím, to znamená (.) já nevim - jsou tady
skupiny jako ALF ((Anim al Liberation Front, kontroverzní organizace na ochranu zvířat)), který
přepadají laboratoře a tak dále. Což si m yslim , že je každýho věc, jak se k tomu podívá, ale
((respondentova organizace)) jako taková vystupuje čistě, jak by se to jako dalo říct, legální cestou.
V : A koho byste, koho byste označili za největšího nepřítele nebo oponenta jako organizace?
R,: ((sm ích)) Těžko říct. Tak napadaj mi, napadaj mi celej jako masnej průmysl. Kterej je proti nám
třebas, mně přijde jako třeba pan Schneider ((majitel řetězce řeznictví)) ((sm ích)) jako takovej
nepřítel. N icm éně si m yslim , že takhle se to úplně říct nedá, nó. Jsou teda určitě lidi, který proti nám
bojujou hodně, a to si m yslim , že ať jsou to pravicový politici, tak jsou to lidi, kterým prostě přídě, že
voni jsou ty páni toho tvorstva a všechno je pod nima. A můžou to bejt třeba i křesťani, což m ě taky
docela vadí, protože vychází z toho, že vlastně Ježíš řek', že, že zvířata jsou tady pro nás. A le m yslim
si, že takhle přesně se to nedá říct, kdo je přesně nepřítel. Samozřejmě našel by se ve státní správě
někdo, kdo nám nejvíc škodí z našeho pohledu, ale m yslim, že to je zbytečný to řikat.
V: A kdo podle tebe patří m ezi vaše sympatizanty nebo spojence? Kdo je nakloněnej vaší organizaci?
Ri: No, tak já bych, můžu mluvit třeba vo těch, co jsou vysoce postavený. Tak tam si m yslim , že třeba
v parlamentu jsou to poslanci - třeba Táňa Fischerová a Svatopluk Karásek, když to vezm u
z takovejch těch oficiálních. To jsou lidi, na který se m ůžem e vždycky vobrátit, a který nám vždycky
pomůžou. Jinak si m yslim, že, nevim, jak bych to řek', je spousta lidí, který s náma sympatizují.
N evim ...
V: Jako obecně ve společnosti?
R i: Obecně ve společnosti - tak já bych řek', že jsou to většinou mladý lidi, jsou to většinou studenti,
protože mladý lidi ty jsou citlivější k těm problémům víc. Ovšem na druhou stranu
i ty důchodci, taky třeba většinou ty babičky sou, sou hodně jako pro práva zvířat. (.) Těžko takhle
říct. Já bych řek', že spíš mladý lidi. V ono to je asi tim, že ta problematika těch práv zvířat je
v Cechách nová, protože vlastně do roku '89 se tady prakticky nic nedělo. Třeba v A nglii se zvířata
bojuje už přes 50 let. A tady je to pořád nový, takže pořád jsou to mladý lidi, ale m yslim si, že čim
jako my budeme starší, tak že postupně to bude víc napříč celým věkovým spektrem. Ze už to bude
prakticky normální. To je taky nevýhoda toho, že se na nás dívaj jako že jsm e mladý a neklidní. A le
myslim si, že až dorostem my, tak uvidí, že to není záležitost mladých.
V: A doved' bys popsat, jak by podle tebe měl vypadat ideální člen vaší organizace?
Ri: ((smích))
V: Jaký by měl mít vlastnosti n eb o...?
R i: No, tak já bych začal tam, že já bych ideálně chtěl, aby to byl vegan. N ebo m inimálně vegetarián.
Vlastnosti — no, tak to je docela zajímavý, protože často-, častokrát se jako setkávám s tim, že třeba
někdo je vegan nebo vegetarián, ale třeba je to člověk, se kterým si nemam, co říct, a m yslim si, že
jeho charakterový vlastnosti nejsou takový jaký si já představuju, že by m ěl mít člověk. No, takže
každopádně by to měl bejt člověk votevřenej, žádný škatulky ((sm ích)). M ěl by se hlavně, to zní
divně, jako zvídávej. Třeba se něco snažit dopídit. No, a hlavně by m ěl bejt fajn, optimistickej.
Nemam moc rád lidi, který sou, který sou pořád naštvaný.
V: A máš nějakej vzor v oblasti ochrany zvířat?
I<!: No, tak byl by to ((předseda respondentovy organizace)) ((sm ěje se))
V: Proč?
R t: Protože si myslim, a tam si m yslim, že nejde ani tak vo to, ja k ... M yslim , že je hrozně oddanej tý
organizaci a pořád, přestože se v tom pohybuje z nás vlastně nejdýl, tak pořád jako má chuť to dělat,
(.) i když leckdy je to vopravdu vo nervy. A prostě pořád, pořád má tu sílu, že když m ě třeba něco
nebaví a tak, tak mě dokáže přivíst na to, že je to správný a eště dokáže u toho mě rozesmát, takže si
myslim, že to je hrozně fajn. A je to hlavně hrozně pozitivní člověk, což si m yslim , že je
nejdůležitější.
V: A jaké, jaký hodnoty jsou u tebe na prvním místě?
R i: ((sm ích)) Hodnoty, nó (.) těžko říct, nó. Tak já si m yslim, že člověk by hlavně m ěl žít tak, aby,
aby si uvědomoval (.) to, že vlastně cokoli udělá, tak má, tak má nějakej význam, že nic není jen tak.
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Takže si m yslim , že hlavně důležitý je (.) jak bych to řek '...b ejt...m m m ...u věd om ovat si důsledky
svejch činů, což si m yslim , ž e ...
V: Zodpovědnost?
R i: Zodpovědnost asi a upřímnost je hrozně důležitá si myslim . No, a ta dobrá nálada, ta je taková
nejdůležitější, nedůležitější věc.
V : A jaký máš vztah k ekologům? Jestli by si se označil taky za ekologa?
R,: ((sm ích)) Těžko říct, někdy bych se, někdy říkáme, že nejsme ekologové, že bojujem za práva
zvířat, ((sm ích)) A le ne, myslim , že ekolog jsem , ale rozhodně, rozhodně třeba vim, kromě těch zvířat,
vim, že třeba vo ekologii zas toho tolik nevim, že nejsem ňákej odborník, ale každopádně se vo to
zajímam. A le tim, že třeba kouřim, tak taky třeba nejsem úplně ekologickej, ale m yslim si, že ekolog
jsem, ale rozhodně bych neřikal, že jsem ňákej expert v oblasti. Co se týče zvířat, tak vim, že tomu
rozumim, ale jinak úplně né. Snažim se mít přehled, ale není to dokonalý. M ohlo by to bejt lepší.
V: A m yslíš si, že patříte do jedný skupiny s ekologam a?
Ri: Tak já si m yslim , že jo. A le rozdíl je třeba ochránci zvířat. Nebo podle m ě důležitý je to, že my
bojujeme za práva zvířat. Pak tady jsou spousta ochránců přírody takzvanjech, který ale ((kašle)) Jde
přesně o ty ochránce přírody, což si m yslim, že jsou hlavně ty lidi, který jako by to m yslí, dobře, ale
jsou to většinou třeba některý ochránci, který chrání třeba jenom psy a kočky. To jsou takový zájm ový
skupiny. Třeba si myslim , že to nejsou úplně s kterejma já se cítim , že jsem úplně na jedný lodi. Já si
myslim, že m y ty problémy bereme víc jako kom plexně. Oni se zaměřujou jenom na něco. Neřikam,
že to je špatně. A le nemam rád takový tu kočičkáře a pejskaře, který při tom pojídají maso pětkrát
denně. Jinak si m yslim, že jako patříme m ezi ty ekologický organizace. A le samozřejmě, že by se tam
našlo spousta, který m oc nemusím a spousta, který sou mi hodně blízký. Mam radši ty radikálnější.
V: A jaký jsou tvoje hlavní m otivy pro práci v organizaci?
Ri: ((sm ích)) To víš, je to dobrá parta, ((sm ích)) N o né, tak m otivy, tak já jsem vlastně dřív, jsem se
pohyboval spíš v radikálních levicových kruzích, kde si m yslim , že jako jsem poznal lidi, který byli
dobrý, ale nic moc se tam jako by nedělo a pak jsem poznal právě ((předseda respondentovy
organizace)) a stal jsem se vegetariánem, později teda veganem, a došlo mi, že tady na tom poli je
toho hrozně m oc co dělat, a je to, v podstatě je to pole neoraný, takže se tady dá dost vymýšlet věcí
a myslim si, že ochrana zvířat se celkem jako podceňuje, takže m yslim si, že, a tady není tady moc lidí
v Čechách, který se tomu věnuje. A m yslim si, že je to právě, líb í se mi na tom to, že to má důsledek
nejenom pro ty zvířata, ale i pro lidi. M yslim si, že skrz ten pohled na zvířata se daj měnit i lidi.
V: A je jako nějaká odměna, co za tu práci vlastně získáváš? N em yslím finanční ja k o ...
R i: Finanční né. Finanční odměnu žádnou nemam, v podstatě jsem dobrovolník. (.) No, ale tak
odměna je to, že mam dobrej pocit, nó. I když, i ze sebe třba, no, když třeba něco udělám. Kolikrát
třeba, když se povede ňáká akce a vidim, že ty lidi to, fakt tim žijou, tak jsem , tak jsem , tak jsem za to
šťastnej. A to je asi celý.
V: A proč si teda začal pracovat v tý organizaci?
Rj: No, tak zase by sem začal u toho, že jsem potkala toho ((předseda organizace)).
V: Nó.
R i: A bylo to, m y jsm e vlastně, než jsem tady vlastně začal pracovat, tak přišel ((předseda
respondentovy organizace)) s tim, že našel vlastně kancelář, takže jsm e se dali dohromady tady tim, že
jsm e tady vybavovali tu kancelář a tak. No, a v tý době jsem tak nějak ucejtil, že je to přesně to moje,
přes to vegetariánství, který člověku taky dodává hodně a začal jsem , začalo m ě to bavit, vybavovali
jsm e ten kanci a vlastně že člověk budoval něco sám, vlastníma rukama. N o, a teď já nad tim tak
nějak nepřemjšlim, proč to dělám. Prostě si m yslim , že to je správně, jako moje cesta.
V : A máš přátele spíš v organizaci nebo m im o oblast organizace?
Ri: No, tak m yslim si, že přátele (.) tak (.) abych teda nekecal: mam přátele spíš jako z aktivistických
kruhů, a tim, že jsou z aktivistickejch tak jako většina mejch kamarádů jsou třeba vegetariáni, protože
pro mě to je dost důležitý. Tim neřikam, že bych se nekamarádil s maso-, a masožroutama, ale prostě
radši se kamarádím s vegetariánem, protože je to člověk, kterej je blízkej a beru jako normální, když
je někdo vegetarián, a jako nenormální, když je masožrout, takže spíš není to třeba tady jenom
z organizace, to je v podstatě, tady dělá m álo lidí, ale lidi, který se motají okolo ((jméno
respondentovy organizace)).
V: A jak, jaká je tvoje funkce nebo úloha v organizaci?
Ri: Tak funkce, úloha, dělám vlastně na kampani ((název kampaně)). A teď vlastně
v současnosti dělám nově na, vlastně pracuju se členy, to znamená, že vyřizuju, vyřizuju, co si vlastně
členové přejou, posílám jim, dělám vlastně takovou agendu. A ve finále by to m ělo teda vést k tomu,
že budeme s těma, s těma členama nějak pracovat. A budem i dělat nějaký semináře o tom, jak, jak by
se mohli zapojit taky do ochrany zvířat a tak. C ož si myslim, že je teďka důležitý, protože my máme
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vcel-, vcelku málo členů a našim cílem je do konce roku to tak zdvojnásobit tu členskou základnu. To
je teďka takovej muj hlavní cíl.
V: A pracují pro vaší organizaci nějaký specialisté nebo profesionálové, ja nevim, třeba horolezci
nebo právníci n eb o... ?
R ,: No, tak právníky máme. Horolezce jsm e vlastně taky využili při akci jedný v Praze.
A jinak specialisti - no, tak vždycky jsm e si nechali vypracovat ty expertizi. Například k tý m ojí
kampani ((název kampaně)), tak jsem , tak mi dělali, vlastně jsem dělal rozhovory o těch, o těch
cirkusech třeba i s etologem , s lidmi, který učí na vysoký škole o zvířatech. Takže si m yslim , že ty
expertizy jako máme přímo od, od profesionálů, že nevycházím e jen tak z toho, že bysme si to
vycucali z prstu.
V: A když pro vás takhle někdo pracuje tak je placenej, anebo to dělá dobrovolně?
R i: No, tak teď mi napadá ty odborníci, takovýty, takovýty vopravdu, co jsou vysoko, tak to je
zadarmo, ale pak m ě třeba napadají lidi, který nám dělají třeba já nevim grafiku, třeba lidi, který nám
navrhujou letáky a tak dál, tak ty vlastně jsou, jsou většinou placený, no.
V: A vysoko - tim m yslíš jako že mají velkej příjem nebo ...?
R,: No, vysoko m yslim , že to jsou vopravdu lidi, já nevim, když je třeba ten MUDr. Komárek, ten
etolog třeba, co pro nás dělal to prohlášení vo těch cirkusech, tak to jsou prostě lidi, který si m yslim,
že těm, těm se jako peníze nedávaj, že to je prostě, to je úplně něco jinýho. To jsou prostě vodborníci.
V : A jaký máte zkušenosti s médii?
R,: ((sm ích)) No, tak s médii, to je ...
V: Isou to spíš spojenci nebo vás třeba pomlouvaj?
R,: Tak já si m yslim hlavně, že nikdy člověk nem ůže vědět, jak se ty m édia zachovaj na jakýkoli akci.
Může bejt perfektní akce, člověk si m yslí, že dal dobrej rozhovor, že to bude pěkně nafocený
a v novinách nebo potom druhej den si přečte úplně něco jinýho, takže si m yslim, že důležitý je
se s těma novinářema m í určitej odstup, když se s nima baví. Samozřejmě bejt příjemnej, všechno, to
je hrozně důležitý. A le v podstatě je důležitý nic vod těch m édií nečekat, protože když člověk něco
očekává, tak ho spíš zklamou. Někdy se to třeba povede - jedno z nich - dělali jsm e třeba akci, kde
byli 3 lidi před KFC a bylo to, bylo to v 5 novinách na největších, na hlavních, na první stránce a při
tom to byla v podstatě směšná akce. A pak je akce, kde je třeba 500 lidí a nedoví se vo tom člověk
nikde. Takže to je spíš jako vo náhodě. A le tak ty média m usí bejt. Přes ně vlastně dostáváme ty
informace k lidem, ale rozhodně bych neřek', že sou to ňáký spojenci. Je to takovej boj. M y m usím e
bojovat vo to, abysme je zaujali.
V: A kolik je ti let?
Ri: Je mi ((věk)) let.
V: A nej vyšší dosažený vzdělání?
Ri: Tak teďka je to maturita - střední průmyslová škola dopravní.
V: Tak jo. Děkuji!

Rozhovor č.2
(13.1.2006, kancelář organizace, 17.30-18.15, středně velká organizace na ochranu
zvířat)
Tento rozhovor byl velice příjemný. Respondenta interview velmi bavilo. Snažil se
mi vše do podrobností vysvětlit a podat mi o problematice a svém vnímání světa co
nejvíce informací.
R2 - respondent (zaměstnanec)
V - výzkumnice
V: Takže čím se vaše organizace zabývá a jaké jsou hlavní cíle?
R2: Takže ((respondentova organizace)) je organizací na ochranu práv zvířat, to znamená, že nám
nejde jenom o vylepšení životních podmínek pro zvířata, ale jde nám o jakousi společenskou proměnu
ve vztahu ke zvířatům. Zabýváme se především ochranou pokusných zvířat, to znamená zvířat
vězněných v laboratořích a používaných pro laboratorní účely, například testování kosmetiky,
chemických látek, léčiv a tak dál. D ále se zabýváme ochranou takzvaných kožešinových zvířat, to
znamená zvířat, která jsou zabíjena kvůli kožešinám, a to znamená na farmách, ale i ve volné přírodě.
Dále se zabýváme transportem zvířat, konkrétně teda transportem koní z Polska do Itálie a máme
i další aktivity, jsou to takové m enší projekty jako je například ekovýchova, to znamená, že v ((název
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města)) a v ((název města)) provozujeme ekovýchovné programy. N abízím e je pro všechny typy škol,
pro mateřské školy, základní školy i střední školy. D alším takovým m enším projektem je například
((název projektu)), což je vlastně projekt zaměřený na propagaci vegetariánské, respektive veganské
stravy.
V: A co považuješ za nejpalčivější problém, který byste chtěli vyřešit?
R2: M m m .. .Obecně si m yslím, že největším problémem jsou takzvaná hospodářská zvířata. A le těmi
se vlastně ((respondentova organizace)) krom koní nezabývá. Přesto pro nás je dost závažným
problémem právě zabíjení zvířat na kožešiny, jelikož zhruba od roku 98 začínají znova zase stoupat,
začíná opět stoupat poptávka po pravých kožešinách. V e Spojených státech se zvýšil prodej asi
o 25%. Takže to je celkem dramatický nárůst a v posledních letech, zhruba třech, třech, čtyřech, je ten
nárůst ještě strmější, takže se snažím e v tuhle chvíli zastavit v České republice oblibu pravých kožešin
a spíš se vrátit do stavu někde k začátku devadesátých let, kdy bylo prostě ostudou nosit kožešinu.
V: Takže koho bys označil za viníka jakoby? N ebo kdo za ten problém může?
R2: N o, tak ten, ten problém samozřejmě souvisí m ožná s ňákou jakousi dávnou představou - s ňákym
stereotypem (.) stereotypním pohledem na kožešiny jako na produkt, kterej je hřejivej, kterej je
historicky cennej, jelikož kožešina od pradávna vyjadřovala nebo byla ňákym statusovym sym bolem ,
a to vlastně přetrvává do dneška. D alší viník je pravděpodobně m ódní průmysl nebo oděvní průmysl,
že jo, který samozřejmě ve shodě s (.) s producenty kožešin, s chovateli, tvoří takový (.) takový celý
klubko nebo skupinu (.) skupinu, která se snaží propagovat pravé kožešiny z různých důvodů, že jo ...
U m ódy (.) v oblasti módy je to zřejmě právě ta představa kožešin jako luxusního šperku, jako
hřejivého materiálu, sexy materiálu, a proto je tam ta kožešina používaná. Samozřejmě to hodně úzce
souvisí s osobami konkrétních návrhářů, který vlastně potom tvoří trendy na ty konkrétní období. No,
a z té další strany - ze strany chovatelů a producentů kožešin jsou tlaky samozřejmě na to, aby
prodávali co nejvíc kožešin, chovali co nejvíc zvířat a ty samozřejmě po dlouhou dobu se snaží
přesvědčovat zase nejenom m ódní návrháře ale i výrobce oděvů, aby pravou kožešinu používali.
Samozřejmě na tom, s tim, s tim souvisí i m ódní časopisy, který, když jsm e u těch trendů, propagujou
pravý kožešiny, i když jsou v tom rozdíly samozřejmě. U těch nejznámějších časopisů jsou rozdíly,
jak pohlíží na kožešiny, ale obecně v těch posledních letech ty kožešiny spíš propagujou.
V: A jaká teda řešení byste navrhovali? Třeba umělý kožešiny? N ebo co by bylo řešením?
R2: Tak pro ((respondentova organizace)) je základní, jsou základní takové tři věci: za prvé snížit
prodejnost pravých kožešin nebo ji úplně zastavit, za další zakázat chov kožešinových zvířat. Ten
chov kožešinových zvířat byl zakázán třeba ve Velké Británii, v Rakousku, v některých spolkových
repub- (.) v některých spolkových zem ích v Německu, takže podobný zákaz bychom chtěli, aby byl
realizován v České republice. A tím třetím cílem , který vlastně souvisí s tím prvním cílem, je udělat
kožešiny (.) věc, která bude spíš odsouzeníhodná, aby člověk, který si koupí kožešinu, tak aby se spíš
styděl než aby (.) aby se cítil pyšný a povyšoval svůj (.) své společenské postavení. Takže takže
0 tohle nám jde no, takže to jsou takové tři, tři základní cíle.
V: Hm. A teďko obecně - jaký prostředky nejčastěji používáte k dosažení těch vašich cílů?
R2: Tak dá se říct, že používám e především informační akce, a to různýho charakteru jako sou, od těch
nejjednodušších jako jsou rozdávání letáků, předávání informací z ruky do ruky, tak používáme nebo
využívám e práce některých reklamních agentur, které pro nás zpracovávají antireklamy na kožešiny,
to znamená, že jsm e m ěli už billboardy, v současný době budeme mít reklamu v kadeřnictvích, které
jsou určené především pro střední příjmové skupiny, tak tam vlastně budeme mít plakáty, který budou
upozorňovat na zabíjení zvířat na kožešiny. Ty plakáty sou zaměřený přímo na tu naší cílovou skupinu
žen toho středního a vyššího příjmu, který nejčastějš ty kožešiny kupujou, takže využívám e i tyhle
metody. Pak samozřejmě spolupracujeme s celou řadou vědeckých kapacit v oblasti ochrany, ochrany
zvířat zabíjených na kožešiny. Působíme samozřejmě i na parlament, působíme na ministerstvo
a vydáváme celou řadu jak informačních materiálů pro laickou veřejnost tak pro odbornou veřejnost.
V: A vlastně dalo by se říct, že vaše organizace používá nějaký strategie? Nebo tou strategií je to, že
působíte na veřejnost?
R2: Určitě se dá říct, že používáme různý strategie. U různých kampaní to vypadá trošku jinak. Úplně
jinak se vedou aktivity pro žáky základních škol, mateřských škol a středních škol. A vůbec působení
ve školství vypadá úplně jinak než působení na veřejnost třeba konkrétně u kožešin nebo u toho
vegetariánství.
Takže
samozřejmě
ty
strategie
se
liší.
Liší
se
1 rok od roku, protože v tuhle chvíli třeba, pokud jsm e zase u kožešin, tak sou v oblibě takzvaný
„trimy“, to znamená části kožešin, který polovinu produkce kožešin se používá právě ty trimy - na
lem ování oděvů, jako doplňky bot, kalhot, svetrů, takže i s timhle ohledem se m usí potom měnit ta
strategie. A m yslim si, že i postupem času, že jo, práce ((respondentova organizace)), tak se m ění ty
metody práce a dá se říct, že ty metody práce se zkvalitňujou stejně jako se zkvalitňuje ten neziskovej
sektor a práce a práce v něm obecně a samozřejmě se učím e i ze zahraničí.
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V: A dovedl bys označit někoho, jako obecně ve společnosti, nějakýho nepřítele nebo oponenta?
Nějakou skupinu lidí třeba politici. Kdo vám brání v prosazování těch cílů?
R2: N ó, to je hrozně široká otázka. Kdybychom začli úplně nejobecnějš, tak pro nás sou problémy
předsudky a stereotypy ve vztahu je zvířatům. ( ...) Jsou pro nás problémem i normy, který uznává
společnost. Je pro nás problém třeba výchova (.) výchova, způsob výchovy ve školách, ale
i v rodinách, kde samozřejmě ty rodiče předávají dětem to, co sam i znají, to, co ví o zvířatech. To jak
sami se chovají ke zvířatům, to samý se snaží předávat svým dětem a častokrát NECHÁPOU m otivy
dětí, který odmítají nosit třeba kožešiny nebo který najednou přem ýšlí o tom, že by přestaly jíst maso,
nebo se stanou členem nějaký podobný organizace na ochranu zvířat. Takže (.) to je, to je jedna, jedna
část těch oponentů a těch tlaků, který ve společnosti sou. Takže sou to třeba ňáký kulturní normy,
který je hrozně těžký ovlivnit, ale m yslim si, že se to postupně daří, že ta m ladší generace už je
citlivější k těm hle tématům. A potom samozřejmě, s tim souvisí, s tim souvisí potom, jak si říkala
politici. Politici sou další skupina, která jakoby tady brání ochranu zvířat ale většinou to souvisí s tím,
odkud ten politik pochází, že jo. N em yslim tim strany, m yslim tim prosředí. Je samozřejmě jasný, že
lidi v oblasti ochrany zvířat budou mít nejslabší odezvu u lidí pracujících v zem ědělství a lidí, který
sou spojený se zem ědělstvím . To znamená zem ědělský výbor třeba. Zem ědělský výbor dolní komory
parlamentu prostě tam je, tam je velm i obtížný cokoli prosadit. A další skupinou je to komerční sféra
určitě. Ze pokud se podíváme třeba na pokusy na zvířatech, tak tam tim nepřítelem, tam za ty nepřítele
by se daly označit firmy, který provádí pokusy na zvířatech, který vyrábí v uvozovkách pokusná
zvířata, firmy, který si nechávají v těchto, v těchto laboratořích nechávají testovat svoje výrobky.
Takže to je to je určitě jedna skupina nepřátel, možná v uvozovkách nepřátel. Pak chovatelé
kožešinových zvířat. Vedli jsm e i ňáký soudní spory s chovateli kožešinových zvířat, protože jsm e
častokrát obviňováni z činů, které jsm e neudělali například, takže to i to i ty třeba já považuju za
nepřítele. A státní správa v některých případech obecně taky vystupuje jako nepřítel pro nás
v případech třeba soudních sporů s ministerstvy, kdy se soudím e o práva na informace. Takže vlastně
státní správa někdy brzdí ten průběžný vývoj v oblasti ochrany zvířat. A to je, to je asi všechno, nó.
My jako nem ám e úplně definovaný ty nepřátele ((respondentova organizace)). Já když jsem začal
fungovat ve ((respondentova organizace)), tak jsem tu organizaci chtěl vést nebo chtěl jsem , aby
fungovala tak, aby neútočila na konkrétní osoby, ale spíš se stavěla proti tomu, co ty osoby dělají.
Takže aby jsm e se nesoustředili na to, že tenhle člověk je zlej, ale spíš se soustředit na to že to, co dělá
a proč to není v pořádku.
V: A naopak sympatizanty? N ebo kdo vás podporuje zase jako obecně ve společnosti taky?
R2: N ó, to si m yslim , že by m ohla (.) mohla být ta skupina těch skupina tý nastupující generace.
M yslim tak osoby kolem šestnácti a pětadvaceti lety je ta skupina, která nás teď podporuje nejvíc, ale
máme m ezi členy i osoby starší, osoby středního věku. A le u tý mladý, m ladý generace máme asi
největší odezvu, nó. A m yslim si, že především u žen a u dívek, protože většina členek a vlastně
podporovatelek
jsou
vlastně
ženy,
takže
m yslim,
že
ženy
m ožná
se
středním
a vyšším vzděláním, protože spousta lidí, který nás podporujou i finančně, tak sou lidi, který maj
vysokoškolský vzdělání. Nedokážu teďka z hlavy to procento nějak vyjádřit, ale možná to bude třeba
polovina lidí, který nám dávaj peníze, kterých je zhruba dvanáct set, který nám jakoby každej rok
dávají nějaký příspěvek, tak sou lidi, který maj vysokoškolský vzdělání. Jsou to lidi směru
technickýho, přírodovědnýho, ale společenskýho.
V: A třeba média? Daly by se m ezi ně zařadit? Nebo jaký máte zkušenosti s médii?
R2: N o, u m édií je to, mmm, hodně to souvisí s osobou s osobam i konkrétních redaktorů. Některý
redaktor je prostě nakloněný ochraně zvířat a dá se říct, že timhle způsobem pohlíží i na ty naše akce
a pohlíží na vůbec na ta témata ochrany zvířat. Pak jsou novináři, kteří jsou apriori proti ochraně
zvířat, vytahují témata, která s ochranou zvířat vůbec nesouvisí, překrucují fakta, podávají věci
způsobem, který neodpovídá realitě. A pak je třetí skupina novinářů, to jsou novináři, který se jakoby
snaží objektivně na to pohlížet, takže jakoby vyvažujou, vyvažujou ňák ty názory ve svých článcích
nebo příspěvcích do rádia, televize a tak. A le obecně se dá říct, že máme jakoby některý, některý
média, který nás podporujou a s některýma spolupracujeme míň, s některýma víc, ale to zase záleží na
konkrétních tématech, že jo, když objevíme někde farmu, kde zem ře sto zvířat za dvě hodiny, tak to
bude zajímat všechny novináře.
V : A dalo by se říct, že ten vztah je většinou spíš pozitivní nebo negativní?
R2: Já si m yslim , že většinou, většinou je pozitivní. Těch negativních zpráv je docela málo
a někdy se ty novináři třeba seknou, spletou nebo nás ňák napadnou, tak se většinou snažíme na to
nějak silně neupozorňovat, spíš to přecházíme, když to není teda úplně nezbytně nutný na to
zareagovat, tak na to nereagujeme a spíš volím e tu strategii nechat to prostě vyšumět, protože za dva
dny ty diváci, posluchači stejně si nepamatujou, o co šlo.
V: A dovedl bys popsat jakoby ideálního člena vaší organizace? Jaký třeba by m ěl mít vlastnosti?
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R2: M m m ...T o je dost (.) to je dost těžký. A si by to m ěl bejt člověk, kterej už má ňákej ucelenej
pohled na ochranu zvířat, ví, ví, co to znamená, zná některá ta témata a chce se dozvědět jako by víc,
chce jít trošku dál, v hloubce do těch problémů. A m yslim si, že člen ((respondentova organizace)) by
měl bejt asi člověk, kterej nejí maso, i když to není podmínkou členství ve ((respondentova
organizace)), to vůbec ne. A pokud se bavíme vo ňákym ideálu, tak asi osoba, která i v tom běžným
životě, třeba ve spotřebním životě, si vybírá výrobky, který sou ohleduplnější ke zvířatům
a i k životnímu prostředí, protože ochrana zvířat prostě souvisí s ochranou životního prostředí. Takže
by ten člověk měl odpovědně přistupovat i ve všech těch krocích životních s ohledem na ochranu
zvířat a ochranu životního prostředí. Tak to je asi ideální člen-členka ((respondentova organizace)).
V: A máš ty sám nějaký vzor v oblasti ochrany práv zvířat? A když jo, tak proč?
R2: Jako osobu? N ebo organizaci?
V: H m m ...
R2: ( ...) No, takovým vzorem pro m ě ze začátku byl asi ((jméno)), což byl předseda ((organizace na
ochranu zvířat)) na Slovensku. A ten člověk vlastně odešel, m yslim , že v roce 2 0 0 0 nebo 2001,
pracovat do jiný neziskový organizace. A ((jméno)) byl člověk, kterej m ně hodně ukázal, jak skutečně
funguje organizace na ochranu zvířat, jelikož v době, kdy m y jsm e vlastně se tak ňák rozjížděli víc,
tak on měl na Slovensku organizaci, která měla 10 000 členů, byla nejrychleji rostoucí organizací ve
střední Evropě a byla hodnocena i jako jedna z nejprogresivnějších organizací vůbec neziskových.
A na Slovensku byla obrovsky známá, obrovsky úspěšná, takže tohle, tohle m yslim, že asi byl, byl
muj vzor. A byla to organizace podobně zaměřená jako my, to znamená organizace na práv ochranu
zvířat. Nebál se zastávat se třeba Animal Liberation Front na Slovensku, což je skupina, skupina
ochránců zvířat, který vlastně vystupují i proti majetku nebo ničí majetek firem nebo osob, který týrají
zvířata, takže to bylo dost odvážný a m yslim si, že to dokázal celkem dobře, dobře obhájit.
V: A jaký třeba hodnoty ty kladeš na první m ísto jako v žebříčku hodnot? Co je pro tebe
nejdůležitější?
R2: ((sm ěje se)) M m m ... Tak nej, nejdůležitější hodnota? ( ...) No, to je otázka těžká. ( ...) Jako nikdy
jsem o tom z tohohle pohledu nepřemýšlel, co je pro mě nejvyšší hodnotou. Tak já jsem třeba člověk
pohodlnej, takže pro m ě je dost vysoká hodnota bejt prostě v klidu, v prostředí, který, který je mi
příjemný a s lidma, který sou mi příjemný, takže tohle cením asi, asi jakoby hodně, hodně vysoko.
A pokud se to má týkat i etických pohledů, tak pro mě je dost vysoká hodnota třeba etický přístup ve
stravování ke zvířatům - prostě nejíst zvířata, nejíst mlíko, nejíst vůbec živočišný produkty, protože to
je prostě zbytečný a nefér vůči zvířatům.
V: A jaký je tvůj vztah k ekologům? Označil by ses taky za ekologa?
R2: No, za ekologa bych se asi NEOZNAČIIL, ale m yslim si, že muj vztah k organizacím na ochranu
životního prostředí je dost kladný sám. Spolupracujem vlastně s nima, dáváme jim prostory v našem,
v našem zpravodaji. Já osobně odbírám třeba některý časopisy organizací na ochranu životního
prostředí. Samozřejmě promejšlim svoje chování i z tohohle pohledu, takže by se dalo říct, že se
snažim žít i s vědomím toho, že člověk tady prostě zanechává za sebou ňákou ekologickou stopu, a ta
by měl bejt co nejmělčí, takže i z tohohle pohledu bych se možná mohl označit za člověka, který si
VYBÍRÁ, třeba ve spotřebním chování si vybírá výrobky ohleduplný ke zvířatům a k životnímu
prostředí.
V: A vadí ti třeba, že jste řazený do jedný skupiny s ekologam a? N ebo že většinou ochránci jsou
označovaný za ekology taky?
R2: No, to musim říct, že se poslední dobou hodně, hodně zlepšilo, že už vlastně nejsme řazený úplně
do toho samého koše, že dneska jsm e spíš řazený jako ochránci zvířat. I když častokrát se to zase
paušalizuje tímhle směrem, že vlastně sou to všechno, všechno ochránci zvířat. To znamená, že s těma
organizacema na ochranu životního prostředí máme, máme jako by m íň těch témat společných a i ty
média to tak asi vnímají, že prostě sou ochránci zvířat a ochránci životního prostředí - ekologové.
A, a tak.. .Teď jsem chtěl k tomu něco říct, ale teď si nemůžu vzpomenout. ( ...) Jo, chtěl jsem k tomu
ještě dodat to, že vlastně se občas stává, že ta témata narážejí, narážejí na sebe, že někdy (.) ty
ekologický organizace vedou jakoby kampaně, který do určitý, určitým způsobem jdou proti našim
cílům, jo, například m ůže být třeba ( ...) Aktuální je celkem to testování chemických látek Evropský
unie, takzvaný REACH, což je vlastně závažný problém z hlediska ochrany zvířat, protože všechny
chemický látky,, který vlastně Green-, který maj bejt testovaný,a což vlastně podporovaly všechny ty
ekologický organizace, aby ten registr byl zavedenej, aby se všechny ty látky přetestovaly, aby se
zjistilo, jakej maj vliv na životní prostředí, tak ale budou testovaný na zvířatech. A tohle byla třeba,
tohle je třeba rozměr, který ty organizace vůbec nevnímají. N ebo podobnej přístup je třeba i v ochraně
velryb. Greenpeace chrání velryby proto, protože jim jde o zachování biodiverzity moří, ale třeba
společnost, Světová společnost na ochranu zvířat ((W SPA=W orld Society for the Protection o f
Animals)), která vlastně taky provádí kampaň na ochranu velryb, tak je chrání proto, že každá ta

34

velryba
je
živej
tvor,
kterej
cítí
bolest
a
tak
dál,
a z tohohle důvodu je chrání, jo, takže ty m otivy se někdy liší a někdy na sebe, na sebe právě i naráží
v některých tématech. Třeba další příklad je - m y se zabýváme hodně ekovýchovou, já jsem
spoluautorem jednoho manuálu, který vydává organizace, nebo síť organizací, který provádí
ekovýchovu, a tam se ukázalo, že jsm e častokrát v různým sporu. Třeba u (.) já nevim ochrany kaprů
nebo u ochrany ryb. Před Vánoci jsm e dělali různý akce, který jako by m ěly odradit spotřebitele od
nakupování kaprů a tohle bylo třeba z jejich strany vnímaný už jako extrém. Že pro ně, pro ně sou ty
organizace na ochranu zvířat v některejch případech už, už jakoby extrémní.
V: Takže by se dalo říct, že pro ně sou vlastně zvířata až na poslednim místě, jestli to dobře chápu?
R2: N o , ne úplně na poslednim místě, ale pro ně, ale oni prostě pro ně to zvíře, to zvíře pro ně nehraje
tu samou roli jako pro nás, že jo. Pro ně je zvíře součást životního prostředí, kdežto pro nás je to
konkrétní zvíře, ta konkrétní bytost, která zaslouží nějaký, nějaký zacházení, respekt, možná nějaký
práva. Takže, takže tady je ten zásadní rozdíl. M y nechráníme prostředí jako celek, i když samozřejmě
bez ochrany životního prostředí nelze chránit volně žijící druhy zvířat, ale například u hospodářských
zvířat už je to, už je to úplně jinde. Hospodářská zvířata jsou prostě, že jo, vytržená z přirozenýho
životního prostředí a z tohohle pohledu prostě ten náš přístup je jinej.
V: A jaký jsou teda tvoje hlavní m otivy pro práci v organizaci?
R2: No, vo tom jako i občas přemejšlim, jak, jako proč to vlastně dělám. Možná to je z části proto, že
nemám nic lepšího na práci, tak, tak dělám v ochraně zvířat ((usmívá se)). A le souvisí to i s tim, že
před tim, než jsem začal pracovat pro ((respondentova organizace)), tak jsem byl dlouho vegetarián,
pár let vegetarián, a pak jsem se seznám il s člověkem , kterej jakoby chtěl po nás ňákou pomoc tady
v ((název města)), tak jsm e to zkusili, no a pak už to ňák na sebe, na sebe prostě navazovalo. No,
a vod tý doby, co to dělám, tak jakoby jsem nenašel nikoho, kdo by to m oh ' převzít. Tak jako i to je
třeba jeden, jeden z důvodů - takovej jako pocit vlastní nepostradatelnosti, že by ta organizace se
rozpadla. I když během, během toho, co jsem ve ((respondentova organizace)), tak jsem jako
mnohokrát už jsem toho chtěl nechat. Takže ten hlavní m otiv je asi, asi v tom, že bych byl rád, aby se
nám podařilo ňákej konkrétní hmatatelnej úspěch, abychom tady za sebou nechali nějakou práci, na
kterou bude moct někdo navazovat.
V : A proč jsi toho chtěl nechat už několikrát?
R2: N o , jelikož to bylo časově náročný i finančně náročný, protože já jsem ( ...) v org- (.). Organizace
((respondentova organizace)) už vlastně funguje, funguje teda v tuhle chvíli pár let, před tim to vlastně
fungovalo tak, že jsem tu organizaci měl doma, m ěl jsem všechno u sebe doma, platil jsem telefony,
platil jsem vlastně všechno, takže jsem tu organizaci vlastně dotoval, s tim, že vlastně jsem ani tak
neměl z čeho jí dotovat, že jo, takže podle toho potom vypadaly i ty akce a tak dál. Takže to byl jeden
z důvodů, ale v tý době by mi to nenapadlo, že bych toho nechal. Napadá mi to až jako až jako
později, po několika letech už jsem z toho byl celkem unavenej, na spoustu věcí jsem byl sám, jako
nebyli lidi, který by byli ochotný nějak sami pracovat a sami si volit ty témata. A prostě nebyl nikdo,
kdo by s těm dobrovolníkama pracoval, kdo by je nějak motivoval, kdo by jim ukazoval, co můžou
dělat. Takže jsem postrádal lidi, který budou jako by sami se nabízet a sami přicházet, a sami přijdou
- j o já tohle si konkrétně vezmu na starost a to prostě dotáhnu od začátku do konce. Takže, takže ňáká
únava, frustrace m ožná i z toho občas, když se něco nepodařilo. Protože spousta věc se povedla a za
pár měsíců, za pár let se to zase votočilo zpátky. Takže tohle byly asi ty důvody, n o ...
V: A máš pocit, že za tu práci máš nějakou odměnu? Teď nem yslím jako finanční zrovna, ale
jakoukoli...
R2: N o , určitě jako. Já myslim , že z toho mam jako dobrej pocit (.). Mam dobrej pocit z toho, že
pracuju v oblasti, která si m yslim , že má sm ysl, že to je lepší, než, n ež vyrábět televize nebo auta,
takže (.) si m yslim (.) si m yslim, že tohle je jedna z těch m otivací, že dělám práci, která je zřejmě
smysluplná.
V: A m ohl bys mi ještě říct něco víc vo tom, jak ses teda k tý práci dostal - to bylo přes toho přítele,
co byl vegetarián?
R2: N o, já jsem původně (.) tady v ((název města)) byla taková skupinka lidí, který m ěli kapelu
a pocházeli z (.) z prostředí, z prostředí takový alternativní kultury by se dalo říct. A ty vlastně přestali
jíst maso, nejedli maso. Já jsem s nima kamarádil samozřejmě, i když jsem maso jed. A pak jsem
přestal jíst maso a zhruba po dvou letech jsm e se setkali na ňákej demonstraci, která se týkala m yslim
testování kosmetiky, nebo to byl obecně pochod za etický zacházení se zvířaty, a tam přijel takovej
člověk nesmělej, kterej nabízel petici a jestli bychom jí v ((název m ěsta)) nemohli šířit, že bude ňákej
prostest před úřadem vlády, to bylo v roce ((rok)) m yslim . No, takže jsm e mu s tim pomohli, já jsem
potom
přijel
na
tu
demonstraci
a nějak jsm e se domluvili. Já jsem potom zkusil udělat ňáký akce v ((název města)),
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( ) infostánkem v centru města, a pokračovalo to až, až vlastně do dneška. Od toho roku ((rok)) nebo
((rok)) vlastně jsem ve ((respondentova organizace)).
V: A když jsi říkal, že jsi přestal jíst maso, tak to bylo z vlastní iniciativy nebo na to m ěli vliv ty
kamarádi?
R2: N o, já si m yslim , že na to m ěli určitě vliv ty kamarádi, i když já jsem m aso jed
a byly doby, kdy jsem se jim sam ozřejmě vysm íval. Vysm íval jsem se jim, že nejí maso a proč to
dělaj, že to je blbost a tak. No, ale pak, já si právě už přesně vůbec nepamatuju, jak se to stalo, ale
přestal jsem jíst maso. To m aso jako nebyly ňáký extra problémy, i když vim , že se to dost často
stává, protože v tý době m ně b ylo vlastně nějak 18, 17 nebo 18, a přestal jsem jíst maso. A pak si
pamatuju ale na Vánoce, když jsem se stal veganem. To si pamatuju dost dobře. A to jsem seděl na
ňákym koncertě a m ěl jsem prostě časopis, kterej se jm enoval Agaila. To byl takovej nízkonákladovej
časopis, kterej byl právě veganskej a tam bylo srovnání, srovnání toho, co vlastně ušetří vegetarián a
toho, co ušetří vegan, jo, co se týká životů zvířat, co se týká prostoru, vody, nerostnejch surovin a tak
dál. A tohle srovnání mě vlastně přesvědčilo k tomu, abych přestal jíst na Vánoce, protože to bylo
pětadvacátýho prosince, abych přestal jíst i vejce a m líko a nějak se hloubš zam ejšlel nad tim, co to je
veganská strava, co to je veganství a s čim to souvisí.
V : A dalo by se říci, že máš kamarády nebo přátele jako v oblasti organizace nebo úplně m imo tu
oblast?
R2: N o , to jednoznačně mam drtivou většinu přátel a kamarádů, tak jsou osoby, který jsou nějakým
způsobem svázaný se ((respondentova organizace)), který jsou nějak svázaný s ochranou zvířat nebo
ochranou životního prostředí. T o si myslim , že platí skoro (.) skoro bez výjimky, i když samozřejmě,
že sou tam, je tam spousta výjimek, ale ne zas až tolik. Teďka když vo tom takhle přemejšlim, tak si
m yslim, že většina těch lidí buďto (.) ňákym zpoůsobem se pohybuje v ochraně zvířat, anebo když
jsem já se začal pohybovat v ochraně zvířat, tak oni se pohybovali se mnou, že jo. Některý se stali
vegetariáni, ale už se víc neangažovali a já jsem se, já jsem je ňákym způsobem zapojil a dá se teda
potom říct, že tedy z kruhu ochrany zvířat.
V: A jaká je teda tvoje funkce? C o děláš pro organizaci?
R2: Tak já jsem vod toho roku ((rok)) vlastně předsedou ((respondentova organizace)). A (.)
a v ((respondentova organizace)) vlastně dělám téměř všechno, to znamená od vedení kampaní po
jednání s médii, většinou vystupuju, vystupuju právě já, po shánění finančních prostředků v Český
republice i v zahraničí, vydávání letáků, ňákou grafickou úpravu, i když na to se vždycky podílím
s někým, to nedělám nikdy sám. A dá se říct že se vlastně jako by ochom ítám okolo všeho.
Ekovýchovný programy vedu v ((název města)), učím ekovýchovu na středních školách a na prvnim
stupni základních škol, takže ten rozsah činnosti je dost širokej. A to vyplývá z toho, že máme málo
placenejch zaměstnanců, takže ten člověk, kterej je placenej, tak m usí dělat všechno.
V: A máte nějaký specialisty nebo profesionály, který pracujou pro vaší organizaci?
R2: N o , to máme, máme celou řadu, a jsou to většinou jakoby lidi, který pracujou externě
a dobrovolně. Máme třeba právníka, dokonce dva, který za nás vedou soudní spory, který připravujou
žaloby, připravujou ( ) stížnosti, ústavní stížnosti a tak dál, takže na tohle máme vlastně odborníky.
M áme odborníky, který zpracovávaj ty reklamní kampaně. Takže pro nás v tuhle chvíli pracuje
reklamní agentura ((název agentury)), která zpracovává většinu těch, většinu podob našich plakátů
a vedení tý kampaně, shání prostor v médiích, shání prostor na billboardech a tak dál, takže my
tohohle využívám e. Pak pro nás pracujou zase, zase externě by se dalo říct, pro nás pracujou buďto
studenti, třeba pedagogický fakulty, který vlastně učí ekovýchovu a připravujou ňáký programy, pak
jsou to třeba studenti biologie, který se zabývají ochranou kožešinových zvířat, pak jsou to třeba
m edici, který, který vlastně vedou v tuhle chvíli část kampaně, která se týká pokusů na zvířatech, a to
je projekt zaměřenej na alternativy ve vzdělávání, pokusy na zvířatech ve výuce, takže dá se říct, že
externě nebo dobrovolně pro nás pracuje celá řada expertů nebo budoucích expertů.
V: A máte nějaký placený třeba? Třeba ta reklamní agentura to je taky zadarmo?
R2: N o , dá se říct, že pracujou všichni zadarmo, že si nikoho vlastně neplatíme. Ta reklamní agentura
to vlastně taky dělá zdarma. A platíme si akorát produkční náklady, jo, takže to znamená, že ty
fotografové, který fotí pro tu reklamku, tak to dělaj zadarmo, takže my platíme opravdu naprostý,
naprostý minimum.
V: Teď bych se tě ještě zeptala, kolik je ti let?
R2: ((věk)).
V: A nej vyšší dosažený vzdělání?
R2: Střední.
V: A jaká? Jakej obor?
R2: Obor (.) jak vono se to jmenuje? (.) Já jsem vlastně vyučenej v oboru kuchař - číšník pro přípravu
jídel a pak ňáká nástavbový studium, který se jm enovalo podnikání v oboru kuchař asi.
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V: S maturitou?
R2: S maturitou, nó.
V: Tak jo, to je všechno. Děkuju!
R2: Děkuju taky!

Rozhovor č. 3
(25.1.2006, kavárna, 17.40-18.15, středně velká ekologická organizace)
Respondent na mě opět působil dojmem, že má tendenci se mnou mluvit jako
s novinářem - uhlazeně, spisovně, nikoli přirozeně. To mohl způsobit diktafon, který
jsem používala k zaznamenávání rozhovorů, což se mi trochu potvrdilo po ukončení
našeho interview a po vypnutí diktafonu, kdy se respondent rozhovořil
o zmiňovaných tématech mnohem přirozenější cestou než při samotném rozhovoru.
Respondentovi se rozhovor moc líbil a jak se mi poté také svěřil, napomohl mu
k uspořádání svých myšlenek a postojů, což poukazuje na to, že interview může mít
také formu jisté terapie.
R 3 - respondent (zaměstnanec)
V - výzkumnice
V: Takže čím se tvoje organizace zabývá a jaké jsou její hlavní cíle?
R 3 : Takže ((respondentova organizace)) se zabývají ochranou přírody, krajiny a životního prostředí.
Ty cíle jsou, jsou i další, ale všechny s tim (.) všechny s timhletim cílem souvisejí. Pracujeme celkem
ve třech programech, který se jmenujou ((názvy programů)). Program ((název)) se zabejvá předevšim
ňákou praktickou ochranou přírody. To sou takový ty věci jako dělaj ( ) že jo prostě stavby ňákejch
naučnejch stezek, kosení luk, vysazování prostě stromů a tyhlety věci, případně (.) případně ochranou
prostě těch živejch částí přírody (.) no, tak třeba i neživejch. Takže tam třeba významný projekty
((název projektu na ochranu dravců, sov apod.)) a tyhlety věci. Progra- (.) cílem programu ((název
programu)) je, je zvýšit podíl (.) podíl trvale udržitelných druhů dopravy oproti předevšim dopravě
automobilový, takže v rámci toho programu každoročně už asi, už asi čtrnáct let vyhlašujeme ((název
projektu zabývající se problematikou automobilismu)), monitorujeme v podstatě kompletní výstavbu
všech dálnic a rychlostních silnic v Český Republice a snažím e se u toho prosazovat co nejšetmější
řešení a samozřejmě taky usilujeme o zlepšení podmínek pro ty udržitelný druhy dopravy. To
znamená veřejnou dopravu a cyklistiku. No, a v programu ((název programu)) tak (.) tak se snažíme
v podstatě o ekologickou výchovu veřejnosti, a to předevšim (.) předevšim jako výchovu, jako no,
v uvozovkách výchovu prostě dospělých a úředníků a politiků, takže ten nejvýznamnější projekt se
jmenuje ((název projektu)), kde se snažím e pomáhat lidem, kteří jsou třeba ohroženi nějakými
problematickými záměry, tak, tak se jim snažím e pomáhat se s tím nějak vypořádat. A taky významný
projekt v (.) v tomhletom programu se jmenuje ((název projektu)). To už taky běží, nevim , asi 15 let.
N o, asi tak.
V: A jaké jso u ...
R3: Potom m ě ještě napadlo, to se má vztahovat jako k celý organizaci anebo k pobočce?
V : K celý organizaci.
R3: K celý organizaci. Tak jo.
V: A který ten problém považuješ za nejpalčivější? Který vás nejvíc trápí?
R3: Nejpalčivější problém? Nó, tak v podstatě, ehm (.), nó, to je otázka...
V: Kterej je nejhorší?
R3: ( ...) Tak v podstatě asi, tak já nevim , asi, asi to nebude správnej termín, ale v podstatě prostě
nedostatečná, nedostatečná environmentální gramotnost prostě, ať už, ať už prostě
v široký veřejnosti anebo i u těch úředníků a politiků, nó. Z toho potom v podstatě vyplývají všechny
ty ostatní problémy.
V: Takže kdyby si měl označit jakoby viníka toho problému, tak by to byla veřejnost nebo (.) nebo
nějaký skupiny?
R3: ((smích)) A le no, tak viníka, já bych to asi nenazval takhle kontroverzně, že jo. Tak jako, tak jako
samozřejmě jsou lidi, který prostě se na těch problémech podílejí víc, a lidé, kteří míň, ale tak jako
svým, samozřejmě svým způsobem to tvoří všichni, ale prostě (.) jako jedinej způsob, jak ty problémy
řešit je prostě usilovat o nějakou, o nějakou širší společenskou změnu, nó.
V: A jakými prostředky se snažíte těch vašich cílů dosáhnout?
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R3: N ó, tak (.) mmm, v podstatě ty prostředky (.) ty prostředky jsou celkem jasný m m m ... Hodně to
závisí, hodně to závisí i, i na těch programech a na konkrétních cílech těch kampaní, ale v podstatě je
to,
je
to
ňáká
práce
s veřejností,
to
znamená
vydávání
informačních
a propagačních materiálů a práce s médii, ta je hodně důležitá. (.) Potom je to, (.) je to určitě
prostřednictvím nějakých
jednání (.) s osobama, který, který o těch důležitejch projektech
rozhodujou, ať, ať už sou to prostě inves-, investoři, (.) ňáký souk-, ňáký prostě soukromí firmy, který
(.), který prostě připravujou různý problematický záměry nebo politici, kteří mají rozhodovat o těchhle
věcech. A potom samozřejmě úředníci, kteří, kteří vydávají ty rozhodnutí. S tím souvisí účast ve
správních řízeních. To je taková naše, no, dost rozšířená činnost (.). Samozřejmě dost, jako často se to
vnímá negativně, že jo (.) tím, že si spousta lid í myslí, že, že cílem účasti v těch správních řízeních je
prostě všechny ty stavby jenom zdržovat, ale neni to samozřejmě pravda. (.) Jde prostě o to, že ty
správní řízeni jsou, jsou jako jeden z mála, jeden z mála způsobů, kde, kde je m ožný, kde je m ožný
prostě na základě práva uplatňovat, uplatňovat ňáký, ňáký úpravy těch projektů ve prospěch ochrany
životního prostředí a sou na to, sou na to ty právní páky, takže jako je to právně prosaditelný, zatímco
těch jednáních samozřejmě záleží jenom, jenom na tom, nakolik ty lidi jsou ochotný prostě, prostě
třeba slevit ze svejch požadavků, no. (.) Takže to je tohle. Potom samozřejmě pořádání různejch
veřejnejch akcí, výstav a infostánků a tyhlety věci. (.) V podstatě, v podstatě je to strašně m álo oproti,
oproti dři-, dřívějším dobám a asi i některejm organizacím, tak děláme, děláme prostě třeba
demonstrace nebo blokády nebo prostě tyhlety kontroverznější veřejný akce. A si ne-, není to zas až
tak nic programově, ale je to spíš proto, že, že už dost dlouho nemáme žádný kampaně, kde by tyhlety
akce byly vhodný a za druhý, za druhý je to i organizačně dost náročný, že (.) že asi, asi bychom na to
neměli kapacitu.
V: Organizačně m yslíš jako že byste m ěli m álo lidí n eb o ...?
R3: N o, měli bysme m álo lidí. ((sm ích)) Jo.
V: A to je všechno?
R3: N ó tak asi, jéžiš (.), tak asi jo. ((sm ích))
V: A dalo by se říct, že, že vlastně používáte nebo vym ejšlíte nějaký strategie n eb o ...k dosažení těch
cílů?
R3: Strategie. (.) No, tak jako samozřejmě, každá kampaň tak má, tak má prostě svůj, svůj, svůj, svůj
celkem, celkem jasnej plán, kterej se (.) nem usí bejt vždycky přepsanej na papíře jako jako plán
kampaně, že jo. Tak voni na to existujou prostě určitý pravidla, jak se správně plánuje kampaň a tak.
Takže, takže takhle to u všech kampaní nemáme, nicm éně většinou je, je jasná představa, jakým
způsobem, jakým způsobem toho cíle chcem e dosáhnout, ale pochopitelně v průběhu tý kampaně se to
může měnit. Třeba když se ukáže, že, že prostě některej způsob je neprůchodnej, třeba (.) já nevim,
když má vo něčem rozhodovat zastupitelstvo a ukáže se, že ten, že ten názor toho zastupitelstva je
jasnej a že ho prostě není ochotný změnit, tak, tak pochopitelně jsou jiný metody, jak toho cíle
dosáhnout, no.
V: Dal by se označit jako nějaký oponent nebo vlastně nepřítel vaší organizace všeobecně ve
společnosti? Třeba skupina lidí nějaká n eb o ...? ( ...) Kdo vám nejvíc třeba překáží v dosažení těch
cílů?
R3: Ehm, tak (.) tak v podstatě ( ...) to je, to je dost, to je dost těžká otázka tohle, no. Tak jako (.)
samozřejmě je to případ vod případu. Tak jako, tak jako určitě často, určitě je to často prostě (.) je to,
je to v podstatě stejný jako, jako, jako ty cílový skupiny, na který sou zaměřený prostě způsoby řešení
těch problémů. Prostě, může to bejt, může to bejt prostě státní správa, m ůže to bejt samosprávy
a může to bejt samozřejmě i ty, někteří ty soukromí investoři, no. A le, ale zase na druhou stranu, jako
často naopak jako, jako, jako z těchhletěch, žlěch h letěch cílovejch skupin, tak, tak prostě můžou
vzejít, prostě, prostě naši spojenci nebo spolupracovníci na různých projektech, takže, takže asi to
nejde nějak jasně vymezit, no.
V: A když mluvíš vo těch spojencích - máte teda někoho, koho by si označil za spojence nebo
sympatizanty? Kdo jako vás podporuje?
R3: Tak určitě jasný spojenci jsou, jsou prostě organizace podobnýho zaměření jako jsm e my. A jako
nebo občas jinýho, ale ty organizace, který jako často mají podobný cíle, který se zabejvaj
podobnejma problémama, tak tam vlastně je ta spolupráce velice úzká. Já nevim to sou, to sou
organizace jako, jako třeba Ekologický právní servis nebo Ateliér pro životní prostředí nebo Hnutí
Duha a tak podobně. Mmm a potom určitě, určitě hlavní spojenec je část veřejnosti, která, která
s našima cílema, s našima cílem a sympatizuje.
V: A kdo to je ta část veřejnosti?
R3: No, tak to sou buď, to sou v podstatě buď naši členové nebo přispěvatelé nebo příznivci anebo
lidi, kteří od nás potřebují pomoc nebo je to skupina lidí, kteří jako, kteří jako souhlasí, souhlasí s těmi
názory, které se snažíme prosazovat, ale ty lidi samozřejmě všechny neznáme, takže...((sm ích))
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V: Dovedl bys nějak popsat, jak by m ěl vypadat ideální člen vaší organizace? Jaký by měl mít třeba
vlastnosti n eb o...?
R3: Já myslim , že by měl bejt jako já.((sm ích))
V: To znamená?
R t: ((sm ích)) Né, tak to samozřejmě asi ne. N ebo nevim, to nedokážu posoudit. Každopádně, ideální
člen? No, tak (.) tak záleží na tom, jestli je aktivní člen a pasivní, že jo. T a k ...
V: Tak ten aktivní...
R3: Aktivní. Tak (.) samozřejmě by, nó (.). to je dost těžká otázka. No, tak (.) no tak (.) pokud má bejt
aktivní, tak určitě by m ěl bejt tak nějak prostě akceschopnej, i když to neznamená, že by se měl do
všeho bezhlavě vrhnout, ale prostě m ěl by, měl by bejt určitým způsobem výkonnej. A hlavně, hlavně
samozřejmě spolehlivej - to je, to je jako velice důležitý a s tim jsou občas problémy. (.) N o a, kromě,
kromě tý spolehlivosti je další důležitá věc je schopnost práce v nějakým týmu lidí, že jo. Tak jako
samozřejmě sou určitý lidi, kteří jako, jako třeba mají, jako i třeba nechtěně, tak mají prostě takovou,
takovou schopnost, spíš třeba jako rozvracet nějakej pracovní tým. ((sm ích)) Takže tohle může bejt
taky dost problémem. No, a potom, potom spíš to vymezuju negativně - jakej by bejt nem ěl, nó.
V: To nevadí.
R3: T o nevadí.(.) No, tak potom samozřejmě ty ( ) předpoklady, to znamená, že, že by, že by měl bejt,
že jo, prostě ( ) inteligentní. M ěl by mít ňáký alespoň, ale-, alespoň, alespoň trochu společensky
přijatelný vystupování. Tím nem yslim , že by m ěl chodit v obleku, ale tak třeba by nem ěl, já nevim,
třeba by nem ěl, mluvit sprostě s lidma, když s nima jedná a tak. (.) No, tak asi tak. Nevim . Tak eště
určitě je tam spousta věcí, ale tak ...
V: A máš třeba ty nějakej vzor v oblasti ekologie?
R3: Jako ňákýho člověka?
V: No.
R3: Tak (.) No, tak jako samozřejmě jsou takový lidi, ale tak zas na druhou stranu, na druhou stranu
jako u těch lidí vidim i, i ty problémy, který, s kterýma se ty lidi potýkají, takže, takže asi nemam
žádnej nekritickej vzor. Tak jako když, když vzpomenu, když vzpomenu princeznu M ononoke
z takovýho kreslenýho filmuV: Čeho?
R3: Princezna M ononoke z takovýho japonskýho kreslenýho filmu, kterou, kterou jako v podstatě
nemůžu označit za vzor, protože ona k dosažení svejch legitimních cílů, v podstatě svým způsobem
používala násilí, což teda jí, jí nijak, nijak neubírá na kouzlu, ale tak, takže taky to není absolutní vzor,
no. ((sm ích)) A le tak jako když nevim , n evim ...((sm ích))T ak si řikala, že se mam rozpovídat,
tak...((sm ích))
V: Vždyť jo, tak jako, tak jako proč by byla vzorem vona zrovna?
R3: No, to se musí, to se m usí vidět ten film. To je takhle těžko popisovat, a le...
V: Tak má ňáký pěkný vlastnosti třeba? Nebo (.) se nějak se chová?
R3: N o, já bych viděl spíš ten...T ak jako můžu tě to někdy pustit tak ja k o ...A le spíš bych přešel k těm
vzorům z reálnýho života. Tak, tak z těch lidí, který znám, tak (.) určitě. Jo, vopravdu je to tak, tak že
jako, že jako ty lidi jako, jako jsou pro mě nějaký vzory, ale na druhou stranu v podstatě jako mi
i poskytujou ňáký takový prostě jako poučení nebo, nebo (.) nebo jako takovou výstrahu prostě čeho
se vyvarovat, jako aby, aby člověk neskončil prostě v problémech. Tak prostě m ě napadaj dva lidi,
a to je ((jméno)), kterej samozřejmě je dlouholetej aktivista nejenom za, v oblasti ochrany přírody
a životního prostředí a potom náš předseda, slavný ((jméno)), kterej právě už asi těch 15 let pořádá ten
((jeden z projektů)) a, a v roce ((rok)) prostě zakládal ((respondentova organizace)). Tak to jsou voba
lidi, který, který maj prostě, který maj v podstatě dost společnýho, mají za prvý, mají naprosto
neuvěřitelný nasazení, takže jako prostě, že jo dělají zároveň tolik věcí, že je to až neuvěřitelný, ale
jako vobčas to má vliv prostě na, na kvalitu, takže, takže to přináší ponaučení, že třeba, že třeba jako
vědět, kolik člověk m ůže zvládnout a nesnažit se, nesnažit se rozjíždět víc věcí, než kolik potom m ůže
utáhnout. A (.) druhá věc je, že oba prostě, že mají, mají jako strašně (.) jako jsou to teoreticky taky
skromný lidi, mají, jako je jim hodně, prostě m ají zas nízký příjmy, ale (.) ale nějak prostě jim to
nebrání v ničem. Já samozřejmě jako, jako jsem prostě při řešení těch projektů a kampaní, tak jsou
prostě schopný v mnoha ohledech, takže asi tyhle lidi, no.
V: A jak by vypadal tvůj žebříček hodnot třeba? Který hodnoty jsou u tebe na prvním místě?
R3: Ehm, nó, já nevim, tak jaký hodnoty se můžou dávat ne žebříček hodnot?-To je d ost...N o, tak
příroda to nebude na prvním místě, teda nó. N e (.)
V : A proč ne?
R3: Nó, tak já nevim, to je takový... T o spíš tak kdybychom to brali nějak pocitově, tak hodnoty - to se
m yslí vyloženě jako takový ty nejobecnější, jó?
V: Jo.
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R3: Jo. N ó, ( ...) tak ( ...) já přemejšlim. N o tak asi ta láska bude první, prostě to je jako, s tim člověk
prostě nic neudělá. ( ...) Potom ( ) ((sm ích)) Já nevim , no, tak to bych musel hodně přemejšlet. Ta
příroda tam určitě bude na čelních pozicích teda.
V: A ještě bych se tě chtěla zeptat, jakej ty máš, jakej ty máš vztah k ochráncům zvířat? Jako
považuješ se třeba za ochránce zvířat ty sám?
R3: Jasně! Já jsem ochránce zvířat! Ne, já myslim , jo, hlavně, jako věc, která mně, no, to je dobrá
otázka, věc, která mně zásadně vadí je nebo v čem zásadně nesouhlasím, když se oddělujou ochránci
přírody a ochránci zvířat. No, to je jako, to mi přijde úplně nelogický, nepochopitelný, protože to je
jako kdyby, jako kdyby prostě se ty, já nevim , kdyby prostě (.) ochránci hmyzu řekli: „My nejsme
žádný
ochránci
přírody
my
jsm e
ochránci
hm yzu!“
a naopak. Prostě zvířata jsou naprosto jasná, nedílná součást přírody, ať už jsou to zvířata hospodářský
nebo prostě takový zvířata, u kterejch jako už to ani není zřejmý, vzhledem k tomu, jak s nima člověk
zachází. A le to je samozřejmá věc, no, jinak jako jeden z hlavních projektů, který, kterejma se teďka
poslední rok zabejvam, tak, tak je prostě snaha o prosazení (.) nějakých změn konkrétních ve stavbách
pro hospodářský zvířata, a to ne, nejenom z hlediska ochrany životního prostředí, ale i z hlediska
života těch zvířat samotnejch. Nó, a tak samozřejmě jsem asi, já nevim , ( ...) nó, nevim , tak asi ňáký
3 nebo 4 roky jsem vegan a tak. A le m yslim, že vopravdu to je jako jedna věc, že to nejsou dvě věci.
V: Co tě motivuje pro práci v organizaci?
R3: Tak samozřejmě, samozřejmě za prvý se chci zviditelnit, abych byl slávnej a za druhý chci si
vydělat strašný peníze na úplatcích vod všech těch investorů, který se m i vobčas nabízejí.
V: A teď vážně...
R3: A teď vážně: ((sm ích)) no, tak (.) co m ě motivuje? N o tak (.) v podstatě (.) tak určitě samozřejmě
to prostě vychází z ňákýho názoru, kterej na ty problémy mam a (.) to je asi, tak už je asi taková,
taková věc, co v podstatě vychází z povahy jako že někteří lidi prostě když nejsou s něčim spokojený,
tak se snaží to změnit, no.
V: A jak si se k práci v tý organizaci dostal?
R3: N o , to je dobrý, no. Tak, tak m y tam vlastně řešíme, my se zabejvám e tim, že máme málo lidí, tak
si furt m yslím e jako, kde se prostě berou ty aktivisti, že jo a nikdy jsm e na to pořádně úplně nepřišli,
ale tak u mě to vzniklo nějak, že samozřejmě, samozřejmě ty prostě, že jo, jako problémy, prostě
ekologický problémy, tak jako od chvíle, kdy jsem nějak, kdy jsem nějak začal jako vnímat svět a tak
dále, tak prostě m ě zajímaly, tak, tak jsem vo tom č e ť v novinách a tak. A přišla mě zajímavá
organizace ((respondentova organizace)), tak jsem jim jednou poslal e'm ail, že bych chtěl bejt člen.
Nó, a pak, pak jsem prostě (.) věděl jsem , že prostě v ((název m ěsta)) pořádaj ňákou akci, tak jsem,
tak jsem tam přijel a, a tam s tou akcí jsem jim pomáhal. To byl nějakej, to byl takovej jako, takovej
větší infostánek. Nó, a pak už jsem přišel do kanceláře v ((název ulice)) a řekl jsem , no tak
samozřejmě přesně jsem to neřekl, ale: „No, tak jsem tady!“ že jo, tak já nevim, ale nevim, jak to
funguje u ostatních lidí, teda, nó.
V: A máš přátele spíš v oblasti organizace anebo jako mimo? Nebo v oblasti ochrany
a ekologie?
R3: N ó, tak mam přátele tam i tam. Je určitě, určitě je třeba, třeba snažit se mít hromadu přátel, který,
který nedělaj ochranu přírody anebo, anebo něco podobnýho, protože potom ty lidi maj tendenci, jako
když, jako když prostě pracujou, tak se bavit vo těch pracovních problémech. A to není dobrý, protože
člověk
vobčas
potřebuje
taky,
taky
řešit
něco
jinýho
a to přeci jenom tak zbůhdarma pokecat, což samozřejmě může bejt potom problém, když, když by
měl ty přátele jenom, jenom, jenom , jenom prostě v týhletý oblasti, tak, tak do toho člověk hrozně
zabředává a jako není to dobrý rozhodně.
V: A jaká je tvoje funkce? Co všechno děláš pro ((respondentova organizace))?
R3: A le, no, tak, tak oficiálně jsem místopředseda, nó. A (.) co dělám všechno? - Tak, jasně tak
vlastně v ((jméno města)) pobočce, tak teďka dělám vícem éně tři projekty. Jeden je ten, jeden už jsem
zmínil. Ten se týká těch velkokapacitních chovů hospodářských zvířat. Tam se hlavně prostě
zúčastňuju těch správních řízení u konkrétních projektů a snažim se tam prosazovat ňáký zlepšení.
Druhá věc v tomhle projektu v letošním roce, tak, tak doufám, že se podaří vydat, vydat ve většim
nákladu nějakej, nějakej leták, kterej se teda bude týkat chovu drůbeže. Ten by m ěl bejt pro nejširší
veřejnost. A teďka eště asi za m ěsíc tak, tak se vydá taková brožura primárně pro stavební úřady, která
je na to samý téma, který b y ... Protože se ukázalo, že některý stavební úřady prostě ani neznají ty, ty
příslušný právní předpisy o tom, jak mají bejt vlastně hospodářský zvířata vybavený a co všechno
mají mít. Tak to je jeden projekt. Druhej projekt je takovej možná spíš krátkodobej, ale tak jako třeba
budou zajímavý výsledky a bude se v něm pokračovat. Ten se týká billboardů. A tam je cílem , cílem
prostě vytipovat, vytipovat nelegální billboardy a snažit se, snažit se je sprovodit ze světa. Jako, ne že
bych, ne že bych je obcházel s pilou, jakkoliv, jakkoliv by to m ohlo bejt zábavný, ale samozřejmě
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snažim se to prosadit před ty příslušný úřady. Tak ten, ten projekt začal teďka prvního ledna, takže je
teprve na začátku. Zatím se snažím e získat informace o tom, který billboardy jsou legálně povolený.
A ukázalo se to jako M NOHEM větší problém, než jsem čekal. Nó, a třetí projekt je, ten už tady
v ((jméno města)) je strašně let. Ten právě dělal přede mnou ((jméno)). A to je to ((název projektu)),
kde prostě se na nás tam obracej různý lidi, ať už se jednoduchejma dotazama, kam mají vodvézt
starou ledničku, až po nějaký veliký kauzy - že prostě u vesnice se jim má rozšiřovat lom a prostě, že
prostě tam bude strašnej hluk a, řetěz dopravy a že prostě se tam nebude moct dát žít. A chtí prostě
pomoct. Což je takovej projekt, kterej (.) kterej je ob ča s... Za prvý je to dost náročný, protože, protože
to jako jsou všechny témata prostě, takže jako často člověk se tam potýká s problémama, jako
s tématama, o kterejch a je zapotřebí shánět spoustu odborníků a za druhý občas, občas vopravdu,
občas vopravdu ty lidi, kterým se nějak snažím e pomoct, tak sou dost nevděčný, až jako m usim říct,
že, že jako někdy s tim musim seknout, protože, protože třeba. Jó, se třeba vozvou ňáký lidi
a já pro ně něco udělám a voni se třeba ani nevozvou nebo eště řeknou, že, že jsem jim teda moc
nepomoh' vlastně a tak, i když jim, když jim hodinu třeba vykládám, jaký jsou m ožnosti a co můžou
dělat, ale zase na druhou stranu, když, když se podaří ňáký ty kauzy vyhrát a ty lidi jsou spokojený,
tak je to moc pěkný, no. (.) Nó, a tak to jsou, to jsou projekty v ((jménota města)). A potom (.) potom
eště dělám ňáký věci jako v rámci celorepublikovejch ((respondentova organizace)). A to je
předevšim distribuce materiálů, prostě publikací a letáků a tak dál, (.) který od nás nás objednávají.
Potom, potom částečně správa ňáký, ňáký prostě databáze členů a přispěvatelů, potom všechny věci
kolem peněz, to znamená správa, že jo, pokladny a že jo nošení dokladů účetní a řešení problémů,
který s tim souvisí. Taky vyřizuju všechnu poštu, co nám dojde na centrální e'm ail a na, na centrální
adresu, což jsou všechny m ožný věci různý. Teďka kolega jede na m ěsíc do Chile, takže m ěsíc budu
mít na starosti webový stránky. A, jo a ještě jsem zapomněl, že taky dělám v plzeňský pobočce taky ty
všechny, všechny takový ty centrální věci, že třeba svolávám schůzky a taky mam na starosti finance,
že jo, mam tam ňáký účetnictví a tyhlety věci. A kromě toho v podstatě během posledních asi dvou
let, tak, tak, tak v podstatě nijak jako neplánovaně, tak jsem si vytvořil takovou funkci takovýho jako
krizovýho manažera. To znamená, když je někde ňákej průšvih, tak to nějak řešim, no, což teda může
bejt dost hrozný, ale...T ak to je v současný době už naštěstí je to jenom jeden problém, kterej není tak
hroznej a ten se týká pobočky v ((jméno města)), kde, kde v podstatě se řeší problém, kterej se, kterej
se tam týká klubu ekologický výchovy, kterej tam m ěl vzniknout. Jenomže, jenom že tam začaly ňáký
majetkový problémy s objektem bejvalejch kasáren, kde to m ělo bejt, protože ten objekt se převeď na
město. Oni vypsali ňákej obrovskej grant na, na rekonstrukci tý budovy a tudíž nás vodtamtuď
vystěhovali, takže tam samozřejmě bylo jako spousta věcí a relativně jako ho-, hodně majetku,
protože zase před tim už byl grant na vybavení toho střediska ekologický výchovy,takže tam byly věci
jako keramická pec a takový jako, takovýhle věci. No, a tohleto (.) takže to se hlavně řešilo minulej
rok, kam se to všechno vodstěhuje. V podstatě, ač se to nezdá, tak to taky bylo docela náročný.
A teďka, teďka vedeme ňáký jednání s m ěstem, jestli nakonec nám tam, jestli nakonec tam to
středisko ekologický výchovy tam budeme moct mít, a případně za jakejch podmínek, no. (.) Tak já
nevim, tak asi, v podstatě, tak asi rám cově snad všechno, no. Samozřejmě je ještě spousta takových
drobností, no.
V: A když se vrátíme k těm billboardům - proč vám vadí billboardy? To je taky nějakej ekologickém
důvod nebo tvůj osobní n eb o ...?
R3: N o , tak samozřejmě, tak, tak jako když, tak když, když na to mam řict ňákej svůj osobní názor, tak
rozhodně billboardy prostě ve volný krajině (.) jsou, jsou významnej zásah do krajinného rázu a zvlášť
u těch dálnic. Tak vona už ta samotná dálnice je zásah do krajinného rázu a potom když se staví
takový, že jo, zvlášť takový ty billboardy, co maj třeba 30x10 metrů, tak, tak prostě (.) je to, prostě ten
zásah
do
toho
krajinného
rázu
je
nepřiměřenej
a hlavně zbytečném, protože nemaj prostě, nemaj žádnou funkci, která by, která by sloužila
komukoliv jiným u než tomu, kdo má na tom billboardu tu reklamu.
V: A ještě bych se tě chtěla zeptat, dalo by se říct, že máš za svojí práci, že máš nějakou odměnu? Teď
nemyslím jenom finanční třeba.
R3: (.) Finance nemam rozebírat, jó? N e b o ...
V: No, nemusíš - jako jakoukoliv odměnu. Třeba dobrej pocit nebo co za to máš?
R3: N o, tak samozřejmě, no tak, tak samozřejmě spousta lidí m ě nemá rádo, ale ((sm ích)) ale zase tak
možná je pár lidí, který třeba mě né úplně nenávidí a tak jako vo tom dobrým pocitu nemluvím, tak to
vychází už, už z toho m otivu prostě proč to člověk dělá, že jo, tak jako to je samozřejmý, když potom,
když potom jako se povede i něco m alýho tak, tak samozřejmě je to, jedna ( ) tak je třeba spíš, spíš
jako hodně m yslet na ty úspěchy ((sm ích)) a tak dál. No, jako něco jinýho ještě (.) než tyhlencty věci,
který jsou samozřejmý. N o, já nevim, tak určitě jsem poznal spoustu skvělejch lidí, nó. A strašně moc,
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strašně moc jsem se toho naučil - to je úplně hlavní věc prostě, prostě že od ((respondentova
organizace)) jsem se toho naučil tolik, že vůbec to ... Kdybych dělal cokoliv jiného, ta k ...
V: Zkušenosti?
R3: Zkušenosti vopravdu v nepřeberným m nožství oborů prostě.
V: A když jsm e u těch oborů - pracujou pro vás nějací odborníci nebo jako profesionálové? A jestli
jo, tak jsou placený, nebo spíš dobrovolně?
R3: Pracujou. Pracujou pro nás odborníci, to je samozřejmý, protože je to, je to v podstatě ze dvou
důvodů - za prvý samozřejmě jako zdaleka všemu nerozumíme a je pro nás hrozně důležitý, aby, aby
ta naše činnost byla na ňáký odborný úrovni. (.) To je, to je jako zásadní věc, takže, takže to je
z tutoho důvodu a druhá věc potom je sam ozřejmě i v kauzách, kde, kde, kde jako je to, kde je to jako
jasný a není třeba, není třeba odbornej posudek, tak ten odborném posudek je k dispozici, tak
samozřejmě, tak samozřejmě je velkej argument prostě. Ty odborníci - je to samozřejmě obojí ale (.)
v podstatě jako ve velký většině případů, tak ty odborníci to pro nás dělaj buď zadarmo, anebo za
ňáký sym bolický peníze. A je to tak, že máme v podstatě ňáký odborníky, ňáký odborníky už
spřátelený, takže s nima prostě můžem různý věci konzultovat a občas se, občas se to povede
i nahodile. Třeba teďko zrovna řeším e kauzu stavby supermarketu ((název)), kde se mají kácet nějaký
stromy a oslovili jsm e jednoho, jednoho soudního znalce z Prahy na ekologickou újmu s tou kauzou
a on prostě řek', že má, že jenom za cestovný, že nám prostě, že nám prostě udělá odbornej posudek.
No, a v podstatě co se týče těch placenejch, v podstatě m ě teďko napadá, že asi, že asi těch už je
v podstatě minimálně. Spíš, no, nevim, tak jako jed ině v rámci nějakejch konkrétních projektů.
V podstatě je to míň častý třeba. Nebo jestli třeba, třeba, třeba když máme nějaký, nějaký klienty
s kterýma řešíme nějakou kauzu a ty klienti na to maj třeba dost peněz a nechaj si zpracovat odbornej
posudek a sami si to zaplatí, no, tak třeba jim dodáme ty odborníky, který je třeba. A le pak vlastně
většinou to dělaj pro nás zadarmo anebo jenom za, jenom za náklady nebo tak.
V: A jaký máte zkušenosti s m édii?
R3: N o , tak samozřejmě velice různý. Tak prostě (.) v podstatě m yslim si, že tak je to, je to na celý
škále vod, vod m édií, který prostě, který prostě jako, jako sympatizujou s našima cílem a a, a sou
k nim vnímavý, a jsou média, který jako, jako možná m ůžou bejt prostě zmanipulovaný a (.)
V: A kym zmanipulovaný?
R3: N o , tak jako, jako je to asi, je to asi z části vo třeba ňákejch ekonomickejch vztazích, ale tak jako
to bych musel, to já nemůžu tvrdit samozřejmě. To jako netvrdím, že médi-, některý média jsou
zmanipulovaný, protože na to nemam žádný důkazy, takže jako, jako nedá se to vyloučit, jó. Ale
prostě, prostě některý média jako, jako když jsm e jim prostě předložili jako, jako způsobilý,
podložený argumenty, tak prostě napíšou, tak prostě napíšou tak negativní článek, že prostě to, to
vůbec nezapadá do rámce jakýkoli aspoň základní objektivity těch médií. No, a tak, tak ty m édia jsou
na
celý
škále
prostě
od
toho
jednoho
konce
k druhýmu.
A určitě teda jako, jako je úplně zřejmý, že prostě se osvědčilo jako s těma médiama fakt pracovat
a věnovat tomu hodně úsilí, protože potom, potom v podstatě ten článek je potom lepší, prostě když,
když je ňáká kauza, která je med-, prostě m ediálně důležitá a tim hle způsobem se nějak profiluje
a prostě, že jo, vydává se hodně tiskovejch zpráv a prostě často se vo tom informuje, tak ty novináři
prostě si vo tom vytvoří, vytvoří ňákej, ňákej, ňákej přiměřenej obrázek a ty výsledky v těch médiích
sou potom lepší, no. Nehledě na to, že potom samozřejmě, když, když nás novináři znají, tak jako
třeba i vobčas volají a ptají se na věci jako třeba, který děláme, který souvisí s ochranou životního
prostředí a prostě chtěj vědět názor, kterej na to máme, no.
V: A ještě se zeptám, kolik ti je let?
R3: Kolik mi je let? No, tak m ě bude ((věk)) let.
V: A nej vyšší dosažený vzdělání?
R3: Nej vyšší dosažený vzdělání - no, tak, tak já mam vystudovaný osm iletý gymnázium. Pak jsem byl
na právnický fakultě, pak jsem studoval archeologii, ale ani jedno z toho jsem nedokončil, protože na
to nějak nebyl čas. A teďka přemejšlim, jestli nemam jít na, na dálkový studium na zemědělskou
univerzitu v souvislosti s tim projektem. Tak jako ještě si to musim rozmyslet, protože ty rozpočty
a jestli na to bude vůbec čas.
R3: Tak to je všechno. Děkuji!

Rozhovor č.4
(25.1.2006, kavárna, 18.30 - 19.10, středně velká ekologická organizace)
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Také v tomto rozhovoru se projevil „negativní“ vliv diktafonu - jak respondent po
ukončení rozhovoru sám přiznal, diktafon ho tak trochu znervózňoval. Jinak ho
výzkum velice zajímal a rozhovor bavil.
R 4 - respondent (dobrovolník)
V - výzkumnice
V: Takže já bych se zeptala, čím se tvoje organizace zabývá, ((respondentova organizace)),
a jaký máte hlavní cíle?
R 4: Jo, takže organizace se zabývá ochranou přírody a současně životního prostředí čili tady je jako
ňákej aspekt jako jak na přírodu, tak na fungování člověka v ní. A hlavní cíle asi máme vytyčený
v programech ((názvy programů)). V podstatě ta dopravní část se zabejvá sítí dálnic převážně, ((název
programu)) ochranou dravců třeba nebo nerostných surovin. A ((název programu)) je v podstatě jako
podpora nějakejch občanskejch aktivit MÍSTNÍCH, většinou lokálních prostě ňákejch aktivistů, jako
takový právní poradenství a tak, nó.
V: A který z těch problémů bys označil jako ten nejpalčivější? Ten nejhorší, nej větší?
R4 : ( ...) Mmm, no, tak já si m yslim , že asi, asi problém, no (.) já nevim, no. Vono se to teďka asi, asi
je to jako muj pohled, není to ňáký stanovisko organizace, ale ( ...) v podstatě jako nadměmej,
nadměmej konzum, s nadměrným využíváním prostě m ožností, co se, co se týče třeba dopravy
a obrovskej, obrovský využívání m ožností individuální dopravy, který prostě ta doprava poskytuje,
takový jako, já nevim , asi, asi jako bezohlednost k tý přírodě prostě nebo vono to je jako, vono se
nedá říct bezohlednost. Bezohlednost je taková ňák jako, jako takový zlo moc. Já bych to takhle
neviděl. Spíš si m yslim , že je to u většiny lid í prostě jako, jako nevědom ost prostě asi nebo něco
takovýho.
V: A vlastně jaký by si návrh' řešení tohohle? Jako nějakou alternativu n e b o ...
R4 : ((sm ích)) Nó, to je (.) to je ( ...) strašně složitý, takže (.) Jako samozřejmě první m ě napadá, že to
je politická záležitost, že prostě do těch státních koncepcí se m usí zjed n ý strany provrtat ty aspekty
trvale udržitelnýho rozvoje. Z druhý strany to je informovanost lidí, aby, aby si uvědomovali třeba
důsledky těch svejch různejch aktivit. Nevim nó, asi, asi prostě technologicky částečně, využívání
nějakejch dostupnejch technologií, já nevim, výchova dětí v tomhletom směru asi taky.
V: A dal by se někdo označit jako jako by viník?
R4 : No, tak my všichni, no. ((sm ích)) ( ...)
V: A koho by si ozn ačil... Dal by se označit někdo jako nepřítel nebo oponent vaší organizace? - Může to bejt skupina lidí obecně ve společnosti n eb o.. .K do ti tak přijde?
R4 : Nó, já si asi m yslim , že prostě v tom současným světě se nedá už jako prostě, že ten současnej svět
se nedá rozdělovat na, na ňáký jako nepřátele, že, já nevim , asi prostě je to taky hodně důsledkem
globalizace, že jako v podstatě nepřítel. Prostě neoznačoval bych nepřítele. M yslim si, že ten nepřítel
není ten problém. Nepřítel je globální oteplování, nepřítel je asi zbytek surovinovejch zdrojů. No,
prostě teď bych tady m oh' vyjmenovávat různý ty ekologický problémy dál.
V: A kdo, kdo třeba u nás vám klade největší překážky v naplňování těch cílů? - Taky skupina lidí
n ebo...
R4 : No, tak určitě, určitě jako s tim se, s tim se v nějakých třeba diskusích potýkáme, tak jsou to
ředitelství silnic a dálnic samozřejmě a všechny, všechny teda odvětví, odvětví od výstavby těch, těch
staveb. Tam je zase, zase třeba propojení s tou těžbou těch nérostnejch surovin. Zatím, zatím nebylo
doceněný, já nevim, recyklace třeba stavebních surovin. S tim že prostě to začíná zase vod shora,
v podstatě zase vod toho státu, kde jsou přidělovaný ňáký zakázky, který prostě jdou do, do
obrovských částek bez nějakýho jako hlubšího výběru. Jako kdyby byl kladenej důraz na to, co, jaký
aspekty se požadujou od těch zhotovitelů těch zakázek. Pak následně na to není třeba zájem upravovat
daně, dělat ekologickou, ekologickou daň a tak dál, takže ( ...) v podstatě bohužel je to, je to, je to jako
takový jako nepříjemný svým způsobem, ale dalo by se říct, že to je jako velká část podnikatelského
sektoru, ale na druhou stranu prostě dá se v tom najít něco pozitivního, že třeba jako vznikaj
podnikatelé, nebo existujou podnikatelé, který se tim ekologickým programem nějak cíleně se
zabývaj. Takže m yslim si, že to je vo tom spíš aby vopravdu o tyhlety věci byl zájem. No, a pak jsou
to samozřejmě politici, ((smích))
V: A kdo by podle tebe patřil m ezi vaše sympatizanty nebo spojence? - Taky m yslim obecně ve
společnosti.
R 4: No, tak asi jsou to lidi, který se ňákym svým aktivním způsobem snažej, snažej prostě žít
ekologičtějším způsobem. (.) Jsou to, jako můžou to bejt klidně jako firmy nebo politici, který se
snažej prosazovat nějaký zásady trvale udržitelnýho rozvoje. A jako předevšim je to veřejnost prostě.
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Snažíme, snažím e se v první řadě opírat o ňáký jako jednotlivce a to je, to je vlastně třetina tý naší
činnosti zhruba. To je právě ta ((název programu)), kde se snažím e spolupracovat s aktivníma lidma,
který samy nějakým způsobem chtěj chránit přírodu a tak.
V: A dovedl bys třeba popsat, jak by m ěl vypadat jako by ideální člen vaší organizace? Jaký by měl
mít třeba vlastnosti?
R4 : A si n e...((sm ích ))
V: Nedá se říct?
R4 : No, to asi, to nevim, to bych se fakt asi bránil něčemu jako ideální člen!
V: A máš třeba ty osobně nějakej vzor v oblasti ekologie, ochrany přírody? Nějakýho člověka? - Kohokoliv.
R»: Nó, to bych musel asi dlouho přemejšlet, nó jako. Blízký (.) blízkej je m i, teďka nevim, jestli si
dobře pamatuju jméno, pan Lowin, propagátor různejch energetickejch, nízko-, nízkonákladovejch
domů ( ...) A si svým způsobem nějaký lidi třeba, co ve svý době zakládali Greenpeace, zase, zase teda
úplně z jiného aspektu - taková ta, takovej ten aspekt toho svědectví nebo podání ňáký výpovědi. ( ...)
Hodně sympatickej je mi třeba George Soros ((multimiriardář)) z hlediska toho, že financuje tyhlety
věci.
V: A kdybych se tě zeptala na tvůj žebříček hodnot? C o by bylo jako ta nejvyšší hodnota pro tebe?
Obecně myslim.
R4 : ( ...) No, já nevim, no. Tak, tak já si m yslim , že ten žebříček hodnot maj lidi jako svým způsobem
podobnej, nó. Tak prostě na prvnim m ístě je jako spokojenost prostě nebo takovejhle nějakej
subjektivní pocit a pak, pak prostě záleží na tom, jestli, prostě jakým způsobem toho dosahujou, jestli
ten způsob, jakým, jakým dosahujou nějakýho jako spokojenýho pocitu, tak jestli je prostě v podstatě
spojitelnej s realitou, no. To, to si m yslim , že je hodně, hodně o tom životním prostředí zase. Z a seje
to v podstatě o tom, že lidi v podstatě žijou způsobem, o kterým by si při troše přemejšlení dávno
museli vodvodit, že neni, neni v podstatě dlouhodobě možnej, že jo. Já nevim, teďka poslední zpráva,
která mě, nevim, teďka se mi to vybavilo, co jsem někde čet', že se, že se naprosto vážně m luví vo
tom, že přestane fungovat Golfskej proud, což je věc, o který se vědělo už prostě někdy před
pětadvaceti lety, s tim, že pokud něco takovýho nastane, tak tady bude doba ledová. A prostě takový
(•) n o ...
V: A tedy jestli jsem to dobře pochopila, když jsi m luvil vo tý spokojenosti, to vlastně je hodně
subjektivní, takže to znamená, že třeba pro tebe by znamenala spokojenost jako dobrej vztah
k životnímu prostředí nebo co by pro tebe byla spokojenost?
R4 : Nó, tak určitě.
V: Jako pochopila jsem to dobře?
R4 : Jo, tak určitě, nó. Jako je to, je to takovej ňákej relativně konformní život, kterej, kterej, já nevim,
prostě poskytuje ňákej pocit jako bezpečí, s tim, s tim že nějakým způsobem m ůže trvat dál, no.
V : A jakej třeba ty máš vztah k ochráncům zvířat? Označil by ses taky za ochránce zvířat ty sám?
R4 : No, já (.) bych se určitě nedal označit za ochránce zvířat, protože, protože jim, jim maso
a (.) v podstatě jako aktivně nic pro ty zvířata nedělám, takže ani z tohohle důvodu se nemůžu označit
za ochránce zvířat. Nicm éně, ( ...) m yslim si jako, že to je nějaká jako důležitá složka (.) toho,
takovýho toho aktivistickýho hnutí, prostě, je to jedna z věcí, která do toho nějakým způsobem patří,
protože se to dotýká jako etickejch záležitostí. V podstatě se to taky dotýká ňákýho jako způsobu
života nebo prostě něčeho takovýho. ( ...) Pak je otázka, co je ochrana zvířat, jestli se tim m yslí
ochrana hospodářskejch zvířat nebo volně žijících. ( ...) Nevim . To je docela, docela jako pro mě, pro
mě to je složitá otázka, no.
V: A jako (.) ochránci zvířat a ekologové jsou jedna skupina podle tebe?
R4 : No, tak to určitě. Jako m yslim si, že v těchhletěch oblastech, tak mají ňákym způsobem blízko (.).
N evim nó. To je takový. To by bylo fakt na ňákej rozbor prostě, co jsou ek o lo g o v é...
V: Mně jde hlavně o tvůj p ocit...
R4 : No, tak určitě to ňákym takovýmhle způsobem vnímam, nó.
V: A co tě teda motivuje pro práci v ((respondentova organizace))? Jaký jsou ty hlavní m otivy...
R4 : Jo. No tak asi, asi jako s tim, že když vzpom enu takovýto takovýto, co je základní náplní
((respondentova organizace)) jakože ochrana, ochrana životního prostředí a přírody, tak m ě asi
motivuje nějakej styl, styl práce, kterej je poměrně volnej a jako v podstatě poskytuje to nějaký
možnosti seberealizace. A ( ...) asi, asi jako vztahy m ezi lidma, který jsou tam jako díky zase tý
volnosti jako (.) m yslim i m ezi nevládkama jako poměrně dobrý. ( ...) Asi, asi prostě, nó. Je to, je to
taková jako výzva, ((sm ích))
V: A máš třeba pocit, že za tu práci máš pro sebe nějakou odměnu? Teď nem yslím finanční, prostě
vnitřně n eb o...?
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R4 : No, určitě, určitě se člověk spoustu věcí naučí a prostě naučí se takový věci, který ( ...) k jakým by
se asi prostě v normální práci nedostal prostě. N evim . Prostě dělat rozhovory třeba ((sm ích)).
V: A jak jsi se dostal k práci v tý organizaci?
R (: No, já jsem vlastně nějak... Jak jsem se dostal k ((respondentova organizace))? - N o, já jsem byl
u ((respondentova organizace)) na civilce, pak jsem tam nějakou dobu pracoval. Teďka, teďka teda
funguju jako dobrovolník. V podstatě už to dělám, já nevim, asi osm let nebo, ňákou, ňákou takovou
dobu. Jako když jsem se v ňákejch osmnácti jako rozhod' k tomu, že by m ě ochrana životního
prostředí zajímala, tak jsem ňákou chvíli byl v Greenpeace a tam jsem právě došel k tomu, že
tenhleten styl, jako ty kampaně jako že to je vono. A le v Greenpeace se m i (.) v tý době jako
nevyhovoval takovej ten hodně profesionální styl. Dneska si m yslim , že už se ten profesionální styl
snažim prosazovat v ((respondentova organizace)) ((smích)).
V: A pro Greenpeace, jak jsi se dostal ke Greenpeace? Sám vod sebe?
R 4: Nó ňákym úplně takovým tim, no nejstupidnějšim způsobem ((sm ích)), že jsem našel ňákej
letáček na Free W illyho v kapse. N o, a tam bylo zachraňte W illyho, nó a ten film vo tom byl. Já
nevim, to je, jako to se musim přiznat, že jako v tý době mně se to strašně, im ponovalo jako, jak
jezděj na lodích a zachraňujou ty velryby. To se m i zdálo strašně dobrý.
V: M yslíš si, že máš přátele spíš v oblasti organizace nebo ekologie, nebo spíš m imo tu oblast?
R4 : (.) Nó, asi obojí. Nó, to si m yslim , že tak napůl s tim, že, s tim, že některý jsem jsem do tý
ekologie přitáh'. A některý jako dál zůstávaj m im o tu oblast eště z předchozí doby, než jsem se tim
zabejval já.
V: A jaká je ted a.. .Ty jsi jako dobrovolník, a co teda všechno děláš, konkrétně třeba?
R4: J o . N o , já jsem vlastně takovej nestandardní dobrovolník, protože já jsem tim, že jsem v tý
organizaci vlastně od začátku pracoval, jsem teďka jako v ((orgán v respondentově organizaci)) a co
dělám, nó. Teď jsem , pomáham třeba s ňákejma případama teďka ( ) , kreslil jsem obrázky do brožury.
Teď jsem psal třeba výroční zprávu, takže takový ňáký jako. Před tim, před tim jsem, nebo co mě jako
hodně bavilo, tak byla práce s médiama, takže, takže jako ňáký tiskový zprávy a takový věci.
V: A když m luvíš o těch médiích, jaký teda máte zkušenosti s m édii? Dá se to nějak zobecnit?
R4 : Nó, výborný! No, to je, jednak m y bysme se bez m édií neobešli prostě, ((sm ích)) Fakt prostě
u těch občanskejch sdruženích si m yslim specielně, že to je jako nějaká v podstatě hlavní opora tý
jejich činnosti, protože to je něco, co si normálně teda jako kom erční firmy draze platěj jako, jako
ňáký PR ((public relations)) a takovýhle věci, zatím co prostě tyhlety nevládky zň á k ý h o důvodu
veřejně
prospěšnýho
důvodu,
to
maj
prostě
zdarma,
takže
jako
i jako v tomhletom smětu teda musim říct, že ve většině, kdybych vzal prostě ňáký články, jestli byly
podle mýho názoru jako aspoň částečně objektivní nebo se tam prostě aspoň objevil ten náš názor
v ňáký třeba přijatelný podobě, tak si m yslim , že ve většině případů to tak bylo, jó, že prostě občas se
objeví jako ňáký nedorozumění nebo prostě třeba i záměrný zkreslení, ale jako je jich minimum
prostě. Nevim prostě, nedokážu už teďka odhadovat, ale prostě jako to je výrazná menšina prostě, nó.
V: Pracujou pro ((respondentova organizace)) nějaký jako profesionálové nebo odborníci na něco?
A jestli jo, tak jsou placený nebo spíš dobrovolně?
R4 : Nó, tak pracuje. Já teďka nevim, kolik máme zaměstnanců, ale ( ...) tak předseda organizace je, je
vyštudovanej přírodovědec.
V: A ten je teda placenej?
R4 : Ten je placenej na základě toho, že si m usí sehnat na sebe peníze, ((sm ích)) takže tak
a jako podobně teda fungujou většinou zaměstnanci v ((respondentova organizace)), že, že většinou
pokud je někdo zaměstnanej, tak jako na základě grantů a případně teda pracuje pro nějakej projekt,
ale jako nem áme v podstatě jako ňákej způsob financování, který by, který by jako bylo schopný
udržet jako ňákej pracovní tým prostě. Většina tý práce je na dobrovolný bázi. Leckdy mají ty lidi
jako ňáký vlastní zaměstnání. A jinak odbornici jsou v čestný radě. Tam máme ((jméno)), máme
čestnou radu, tam je jako ((jm éno)), člověk, kterýho si velm i vážim, bejvalej ministr životního
prostředí, a, já nevim, bejvalej disident třeba a člověk, kterej rozvíjí dál m yšlenky trvale udržitelnýho
rozvoje, a jinak prostě jako m yslim si, že spolupracujeme s dobrovolníkama standardně. Nebo aspoň,
aspoň teda si m yslim , že ve většině případů bysm e se, m yslim si, že téměř v žádný kampani bysme se
vůbec neopovážili použít ňáký argumenty, který by, který bysm e nevěděli, že se za ně může jako
nějakej odborník, kterej se tý věci věnuje postavit, no.
V : No, a teď už se tě teda zeptám jenom , kolik ti je?
R4 : Jo. ((věk)), ((sm ích))
V : A nejvyšší dosažený vzdělání?
R4 : Základní, ((sm ích))
V: Tak jó, díky!
R4 : Není za co!
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Rozhovor č.5
(2.2.2006, kancelář organizace, 13.50 - 14.15, větší ekologická organizace)
Na respondentovi bylo vidět, že už je výzkumy unavený. Jak mi sám s nadsázkou
řekl - neustále je chodí někdo „zkoumat“ a skoro jim ani nezbývá čas na vlastní
práci. Tento pocit se možná projevil ve stručnosti respondentových odpovědí. I přes
to se však snažil podat mi co nejpřesnější informace na mé otázky.
R5 - respondent (zaměstnanec)
V - výzkumnice
V: Tak já bych se vás chtěla zeptat, čím se vaše organizace zabývá a jaké jsou její hlavní cíle?
R5: N o , cílem je dosáhnout konkrétních změn v řadě oblastí vlastně života společnosti.
A m im o jiné teda i toho, aby se o to snažili lidi obecně. A bysm e se o to nesnažili jenom my, jó jako
organizace nadšenců a v podstatě změna té společenské kultury směrem k tomu, aby se lidi víc
věnovali těm DOPADŮM své činnosti na životní prostředí.
V: A co byste vy sám považoval za nejpalčivější problém, který by, který byste chtěli vyřešit? Jako
ten úplně největší jako nějaký konkrétní...
R5: T o je, já nevim, jestli se dá říct nejpalčivější problém. A le obecně si m yslím , že je to plýtvání
zdroji a vůbec neúcta k těm přírodním zdrojům, které jsou nám k dispozici samozřejmě. Jako hlavní
výsledek by byl dosáhnout ňákými DEM OKRATICKÝM I způsoby toho, aby lidé tohleto začali brát
vážně, jó? A užívali věci s rozmyslem.
V : Hm, takže se je to snažíte jako by naučit? Ukázat jim , jak se to ...
R5: N ó, to je jedna z těch věcí - ukázat lidem , že to jde, ale druhá věc, že se m usí změnit to vnímání
těch věcí tak, aby se nad tím zam ýšleli sami, jó. Člověk věci, které jsou z toho pohledu potřebné.
V: A dal by se označit někdo jako, jakoby viník těch problémů?
R5: M yslím , že ( ...) jako že by to bylo tak všeobecné, že těžko, těžko.
V: Že jsou to v podstatě lidi sami. Dalo by se to tak říct?
R5: N o, tak jako lidi se rodí do nějakejch struktur, které je předurčují ktom u, že spíš dělaj to, co je
pohodlnější a že jsou krátkozrací. No, jsou krátkozračejší, ale jako já bych nedokázal tvrdit, že za to
m ůže jenom byznys nebo že to je prostě n ěk d o... V lastně m yslim si, že to je kom plexnější a že je to,
je to spíš daný tim, že se ten ( ...) ty lidi v tom bohatém světě narodili do podmínek, v kterých jsou
zvyklí fungovat, aniž by dom ýšleli ty dopady.
V: Jasný. A jakými prostředky dosahujete těch vašich cílů nejčastěji, nejčastější?
R5: ( ...) No, tak v zásadě je to projekt na získání veřejnosti, tak na to, aby ten zájem veřejnosti byla
někam nasměrován a aby podpořili ňáká konkrétní opatření. Takže z velké části míříme na státní
správu a na parlament, na rozhodování věcí na krajské úrovni a podobně, nó. Je pro to podstatný ten
tlak lidí, tudíž ono je, oni se tam trochu míchaj ty prostředky a cíle v tom, že
i to, aby se lidi vlastně sami začali zajímat a požadovat je svým způsobem cíl a je to zároveň
i prostředek k tomu, aby se dalo něčeho dosáhnout.
V: Jo, a ty lidi teda třeba informační letáky nebo jak si získáváte ty lidi?
R5: N o , tak to je, tak velice často mají na to bezprostřední zájem, protože se to velice často týká jich
osobně. Je to v jejich zájmu. Takže se s nima spolupracuje i na úrovni osobní, schůzky, nějaké jako
cílené kampaně. A samozřejmě jako v některých případech se používají i ty metody, že dostanou leták
nebo lépe teda petici nebo korespondenční lístek, který, můžou ho odeslat, anebo když se ta kampaň
vede dobře, tak se ta podpora toho požadavku shromáždí, no.
V: A dal by se označit někdo jako, kdo by byl oponentem vaší organizace? Kdo vám nejvíc brání
v prosazování těch cílů? - M yslim jako obecně ve společnosti třeba.
R5: N ó, tak já myslim , že to jsou hlavně zaběhlý m echanismy, protože prostě všude jsou třeba,
řekněme část lidí se snaží působit v tom směru, který m y požadujeme. Vlastně velká část lidí s tim
třeba nesouhlasí, ale nejsou jako schopni samostatně vyvinout aktivitu. A pak, pak je to část, které jde
o
to
hlavně
mít
ten
byznys
a
nerušeně,
nerušený
ten
svůj
zaběhaný
styl
a i tohleto jsou vlastně ty největší překážky, protože ty taky samozřejmě aktivně lobujou za svoje
záležitosti a prostě u těch rozhodovacích struktur a, je obtížný ňákym způsobem ten jejich zájem jako
by převážit tím zájmem veřejným.
V: A naopak přívrženci? Kdo podporuje vaši organizaci? Kdo to je?
R5: ( ) takže my vycházím e jednak z různých průzkumů veřejného mínění, kde, kde to zase ukazuje,
že většina obyvatel podporuje obecně ty věci, které dělají ekologické organizace a já m yslim , že jsou
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tam jako některé skupiny zastoupeny víc, já nevim , což jsou asi tak ženy středního věku nebo m ladší
lidi a podobně, ale já m yslim , že se to nedá úplně říct, protože velice často jsou to třeba rodiny, že
prostě to se nedá tak jako nějak přesně vymezit, jaká je ta skupina. A le spíš bych řek', že jsou to lidi
z města, ale zas je to zkreslený tim, že jako většina lidí žije ve městech. A samozřejmě mnohem m enší
dosah někoho ulovit jako podporovatele na vesnici, takže ani takto se to nedá úplně.
V: Jasný. A dovedl byste popsat, jak by měl vypadat ideální člen vaší organizace? Jaký by měl mít
třeba vlastnosti podle vás?
R5: Já m yslim , že ideální člen v podstatě neexistuje, že to je tak, že ideální je, když ty lidi jsou
schopný spolupracovat, dělaj to rádi a jsou jakoby kooperativní, že jsou schopný vlastně ty svoje
vlastnosti, který se hodí do toho, do toho kolektivu, tak je tam jako přidat, aby to fungovalo jako
organizace. To si m yslim , že neexistuje jako ideál (.) člena. Já si ho ani nijak nepředstavuju.
V: Jasný. A máte třeba vy sám nějaký vzor v oblasti ekologie? Někoho?
R5: Tak, tak určitě. Někteří lidi jsou takový inspirativní a člověk by, jako většinou jsou to lidi, který to
berou hodně radikálně a který dokazujou, že to opravdu jde tak, takovým způsobem prostě dělat
a pracovat na těch věcech. A le není to třeba jako, že bych m ěl jako ňákej jeden vzor, kterého bych
jmenoval jako ž e ... Spíš v tom prostředí se objevujou lidi, který vopravdu jsou takový TAHOUNI
jako názorový z hlediska toho přístupu.
V: Jo, a dovedl byste říct, jaký hodnoty jdou pro vás nejdůležitější? M yslim jako nějakej žebříček
hodnot.
R5: N o , já to vždycky řikam: sex, drogy a rokenrol! ((sm ích)) Ale, nó, pro m ě je fakt jako asi
nejpodstatnější v tom, aby se na tom nepracovalo dogmaticky a aby vůbec jako i to vnitřní
rozhodování o tom, co se bude dělat a jakým způsobem, probíhalo na základě nějaký shody, že to
nebude ňáký vedení, který se rozhodne a ostatní by nem ěli m ožnost se k tomu vyjádřit. Tak to buď
musej dělat, anebo naopak jsou z toho prostředí jako vypuzeni, protože neposlouchaj, neposlouchaj to,
to, co jako řek' někdo nahoře. Což je teda jako interní záležitost a že, nó, ale m yslim si, že je tam jako
důležitá ta spolupráce a pozitivní přístup. M oc se mi v tom stylu práce některejch organizací
nezamlouvá takovýto zdůrazňování těch negativ a taková ta křečovitost v kritizování všeho možnýho.
Takhle to nefunguje...
V: Takže spíš pozitivní přístup ke všemu:
R5: N ó.
V : A jak, jaký máte vy třeba vztah k ochráncům zvířat? Označil byste se třeba za ochránce zvířat?
R5: Já nevim přesně, kdo do tý škatulky přesně spadá. Takže já bych, já bych to jako teda upřesnil. Já
třeba si m yslim , že úplně jako souhlasím s ochráncem těch hospodářskejch zvířat, ale takový ty různý
spolky, co jako jim jde vo to, aby pejskům a kočičkám bylo dobře, tak ty mi jsou dost ukradený.
V : A proč?
R5: Protože mi přijde, že to je spíš jako, jako maloměšťácká záležitost. Protože prostě je to zvířátko
jako ta hračka a my bysm e se vo ní m ěli starat...
V: Jo, takhle. A co říkáte na to, že vlastně, ještě jste chtěl něco říct?
R5: Ne, ne, n e...
V: ...ž e vlastně ekologický organizace v sobě zahrnují i ty organizace na ochranu zvířat. Je to pořádku
podle vás?
R5: N ó ( ...) já jsem vlastně nikdy nepřemejšlel vo tom, kam jinam by ty organizace na ochranu zvířat
spadaly, jó? A le z tohohle pohledu je to v pořádku, spíš je to otázka pro organizace na ochranu zvířat,
jestli oni si m yslí, že je to v pořádku, že patří do týdletý skupiny.
V: Taky jsem se jich ptala... ((sm ích))
R5: Vy jste z je d n ý z nich, né?
V: Nó.
R5: Já tam totiž jako nevidim , mně jsou ty organizace hrozně jako sympatický, protože upozorňujou
na věc, kterou tady jako všichni tak jako opomíjím e, včetně nás, co o tom vlastně vím e jako třeba já,
že jo? A m yslim si, že je možný k tomu najít přístup a že se to časem prosadí. Zas jako když jsem
mluvil vo tý křečovitosti, tak jako některý ty organizace mi nesednou, nó. A le nevim, m yslim si, že to
dělaj prostě v rámci m ožností. A le ( ) jako problém ty koncentráky pro zvířata.
V: A jaké jsou vaše hlavní motivy pro, pro to, co děláte, pro tu práci?
R5: Nó, tak ( ...) já m yslim , že pořád jsem ještě jako nepřišel na nic jako srovnatelně pro mě
důležitýho, co bych jako chtěl nebo byl schopném dělat, takže si myslim, že tohleto je důležitý dělat
a (.) tak to prostě dělám, nó.
V: A jak jste se k tý práci dostal úplně na začátku?
R5: Úplně na začátku jsem chtěl začít dělat něco a nakonec to dopadlo tak, že jsem začal pracovat
v ((respondentova organizace)), nó. A pak teda v ňákejch dalších organizacích, kterým s tim nějak
souvisejí nebo s programem.
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V: Takže jste sem přišel sám jakoR5: Já jsem kdysi začínal jako dobrovolník a ( ) účastní, ale před tim, než jsem začal bejt dobrovolník,
tak jsem měl pocit, že je potřeba něco dělat a m ěl jsem ( ) takže ta hlavní m otivace byla, že jsem chtěl
něco dělat v souladu s tim, co jsem tehdy jako m yslel.
V: A máte přátele spíš v oblasti organizace anebo spíš mimo oblast nebo v oblasti vlastně ekologie?
R5: N ó, to je tak různě, ale to prostředí je takový dost nasávací jako v tom smyslu, že když se tam
člověk vyskytne, tak jako mu ty lidi přijdou zajím avější, než, než ty lidi, co znal před tim, takže
z tohohle pohledu jako určitě většina kontaktů je v rámci toho prostředí, těch lidí, co se nějak zabývají
životním prostředím. Třeba to není nutně jako, že jsou to lidi z ekologickejch organizací, ale prostě ty,
který vo to nějak jeví zájem.
V: A jaká je tady vaše funkce v organizaci? Co všechno děláte?
R5: N ó, tak m y máme čtyři programy hlavní tematický, co ž je program zaměřený na lesy, program
zaměřený na energetiku a program zaměřenej na, já jsem řekl čtyři, jó? Voni jsou jenom tři.
A program zaměřenej na finance a životní prostředí, pod kterej spadá taková velká část, což jsou
odpady
a já
mam
na
starosti
tenhleten
program
finance
a
životní
prostředí.
A pak mam na starosti ((název m ěsta)) kancelář. M y máme hlavní kancelář v ((název města)), tam
sídlí. Nó, a pak, pak už mám jenom samý takový ty čestný funkce další, ((sm ích))
V: A ještě: máte pocit, že za tu svojí práci dostáváte nějakou odměnu? A teď nemam na mysli jenom
finanční prostě.
R5: Jó, já m yslim , že jó. Jinak bych tady asi nebyl nó. Mně to takhle vyhovuje, že jsem v prostředí
těch lidí, kterým jde primárně o to prostě ovlivňovat nějak pozitivně ten stav světa a to je dost
podstatný. M yslim si, že bych měl problém pracovat pro nějakou komerční firmu jenom tak.
V: Takže je to jako by dobrej pocit n eb o...?
R5: N ó. Jako obecně jó. ((sm ích))
V: Já jenom, jestli tomu dobře rozumím.
R5 : Jo.
V: A pracují pro vaší organizaci nějací specialisté? - Asi nejspíš.
R5: Jo, no tak jsou to, m y jednak teda hodně konzultujeme věci s experty a čerpáme z odbornejch věcí,
ale ty lidi, co tam jsou tak mi přijde, že tomu rozum í celkem.
V: A jsou to spíš dobrovolníci n eb ojsou placený?
R5: N ó, to většinou jsou zaměstnanci.
V: Zaměstnanci?
R5: Když pominu studenti, který jsou tu často jako dobrovolníci, ale zase to zase nevim, jestli spadají
do kategorie odborníci, když nejsou vystudovaný.
V: A ještě bych se vás chtěla zeptat, jaký máte zkušenosti s médii? Jestli se to dá nějak obecně říct.
R5: N ó, média (.) jsou strašný.
V: Strašný? ((sm ích))
R5: Né, já si m yslim , že, já jako média, fakt jim nemůžu moc věřit, protože s nima mam zkušenost, že
si všechno překroutěj. Tak samozřejmě jsou výjimky, ale obecně jako vim jako, co udělaly ze mě
kdysi v ňákejch rozhovorech a prostě je to vopravdu svět, kterej ne že by m i vadil, m y ho samozřejmě
potrebujem a využívám e, ale chovám k němu docela despekt, nó.
V: Jasný. A ještě - nó? Chtěl jste něco říct?
R5: Ne, ne.
V : A ještě jsem se chtěla zeptat, kolik vám je let, jestli můžu?
R5: ((věk)).
V: ((věk)). A jaký máte nejvyšší dosažený vzdělání?
R5: Vysokoškolský.
V: A můžu se zeptat jakej obor?
R5: Užitá geofyzika.
V: Tak jó, to by bylo všechno.
R5: Tak skvělý.
V: Mockrát vám děkuju!

Rozhovor č.6
(17.2.2006, kancelář organizace, 10.45 - 11.15, větší ekologická organizace)
Respondent projevoval velký zájem o výzkum. Neustále se vyptával a bylo vidět, že
ho interview těší. Vše se mi snažil co nejlépe vysvětlit, o čemž svědčí i 2 krátké

48

textové zprávy a e'm ail, které mi po rozhovoru ještě poslal, aby doplnil jednu ze
svých odpovědí (texty sms uvádím na konci transkriptu).
Ré - respondent (dobrovolník)
V - výzkumnice
V: Tak já bych se tě chtěla zeptat, čím se vlastně ((respondentova organizace)) zabývá a jaké jsou její
hlavní cíle?
R*: No, tak jako máme vlastně ty cíle nebo tu činnost máme rozpracovaný v naší strategii, ale to je
takovej jako dost neurčitej dokument. A si jako a psanej v takovejch jako ještě v různejch formulacích.
A le tak jako přeloženo do normální řeči, tak se snažím e prosazovat praktický řešení pro různý
problémy životního prostředí, který prosazujeme teda jak na lokální, tak na národní úrovni. A jsm e
zapojení teda i do sítě vlastně mezinárodní. A zabejváme se hlavně několika tématy: odpady,
energetika, lesy, částečně zem ědělství a občas i jako nějakými dalšími dílčími tématy.
V: A ty cíle by byly?
Ró: Ty cíle - jako asi prosazovat...
V: Ty nejdůležitější...
R^: Ty nejdůležitější? Jako m yslíš vyloženě ty, který se daj nějak kvantifikovat anebo obecně?
V: Obecně.
R/,: Tak jako nedá se říct asi opravdu ty nejdůležitější - jako zajistit lepší recyklační služby, zlepšit
lesní
hospodářství
jako
v hospodářskejch
lesích,
zajistit
lepší
ochranu
přírody
a prosazovat energetický úspory a obnovitelný zdroje energie. A teďko vedeme taky kampaň za
prosazování biopotravin.
V: A dovedl bys říct, který z těch problémů, pro tebe představuje ten nejhorší, ten nejpalčivější
problém?
R^: M yslíš jako z hlediska Český republiky nebo, nebo vzato jako vyloženě globálně?
V: No, to je jedno. (.) Možná v Český republice teda.
R<v No, tak jako je velkej problém, je určitě ta energetika v Český republice. A le jako i to lesní
hospodářství. To má jako velký prostě důsledky, ale m yslim si, že ta energetika,že tam zaostáváme
nejvíc. A to je rozhodně třeba řešit.
V : A dal by se někdo označit jako, jako VINÍK toho problému? Nebo kdo za něj může?
Rň: Nó, to je, to se dá asi dost těžko říct. Je to daný, třeba v tý energetice, i vývojem , kterým to prostě
procházelo ve druhý polovině dvacátého století. Že tady ten průmysl není prostě, není třeba, je jako
ohromně energeticky náročnej a prostě tady je pořád jako dost konzervativní m yšlení se dá říct třeba
k hledání těch přístupu k těm novem zdrojům energie. A le jako konkrétně vztáhnout to třeba na jeden
subjekt myslim, že se asi úplně nedá.
V: Hni. A jak by se teda ten problém, tenhle konkrétní, m ěl řešit?
R<,: No, já se jako zabejvam spíš teda těma lesama, jó, ale zas vnímam tu energetiku, že to je jako
vopravdu velkej problém, jó, ale já zase jako do tý energetiky, prostě do těch konkrétních řešení
vopravdu tolik nevidím. Určitě by pom ohlo třeba, kdyby se už třeba zavedla nějak pořádně ta
ekologická daňová reforma. Tak to by tomu určitě dost pomohlo. To právě m yslim je jako hodně
důležitá věc a doufám, že to, že s e j í podaří nastartovat co nejdřív, nó.
V: Hm. A jakými prostředky vlastně se snažíte dosáhnout těch vašich cílů? Teď m yslim jako obecně
třeba.
Rň: No, ta činnost je hodně pestrá. Snažíme se, aby ty kampaně byly, vzájemně se jako doplňovaly,
jak ta lokální, tak národní úroveň. Píšem e třeba články. Tam velkou roli hraje ta m ediální práce,
oslovujem e politiky, vydáváme k tomu informační materiály, pořádáme různý akce. Je to prostě
takovej mix. Nedá se říct, že bysme asi něco úplně jako preferovali, ale snažíme se jako nacházet spíš
systém ový řešení, že prostě jdem e spíš po těch příčinách a ne jenom jako že bysm e řešili následky,
proto třeba taky se snažím e pracovat na tý legislativě nějak a oslovovat ty politiky. To je asi hodně
důležitý.
V: Takže lobbing především dalo by se říct?
R,: No, nedá se říct asi především loobbing, jak říkám - m y se snažím e já nevim ty kampaně, tak aby
se to vzájemně doplňovalo, aby to m ělo, abysme získávali podporu veřejnosti, to je jako pro
prosazování vůbec jako v oblasti toho životního prostředí nějakejchch řešení, to je jako hodně důležitá
věc, ale zároveň je třeba prostě mít ten kontakt s těma politikama, je zároveň důležitý prostě oslovovat
tu veřejnost a informovat ji o těch problémech, nó.
V: Takže to znamená pomcí letáků n eb o...?
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Re,: Vydáváme letáky, články, vydáváme tiskový zprávy, který se pak třeba dostávaj do těch médií.
Pořádáme akce - jak vyloženě akce třeba jako typu demonstrace, tak třeba akce pro, pro veřejnost spíš
jako zase informačního charakteru, třeba na tý ((název pohoří)) pochody napříč národními parky a tak.
V: A dal by se najít někdo, kdo by se dal označit jako oponent vaší, jako vaší organizace? Kdo vám
nejvíc brání v prosazování těch cílů?
R<,: No, ono je to jako, v každým tom programu by se určitě dali najít jako určitý skupiny, skupiny
prostě subjektů, který, který jdou prostě proti nám. Já nevim, třeba v těch lesích, tak já se zabejvám
třeba tou, tou ((název pohoří)) nebo Národním parkem ((jméno)) docela dost, tak tam dokonce už
vznikla i organizace, která se prostě jako staví role vyloženě názorového oponenta. A N I TO, A N I TO
nijak nezakrývají prostě. Je to ((název „anithnutí“)) a oni jako říkají, že chtějí být názorová protiváha
((respondentova organizace)), a tady z toho důvodu vznikli, jó. A le jako je vidět, že třeba i ty oponenti
jsou docela dost, nebo já si to aspoň m yslim , že jsou propojeni třeba na krajský úrovni obce a tak,
takže třeba co se týče toho Národního parku ((jméno)), kterým se já jako zabejvám, tak je vidět, že
tam ta spolupráce je. A potom jsou to i nějaký další lesnický sdružení, najdou se poslanci a jako
politici třeba i na těch vyšších úrovních, který prostě s těma našema názorama nesouhlasej, nó. Takže
to, je to taky dost pestrá skupina.
V : A třeba v tom sdružení, jak jsi řikal v tý ((název pohoří)), tak to je, to jsou třeba úředníci nebo kdo
to je?
R/,: Jsou to především, jsou to především lesníci a je to, oni se jako, aspoň to deklarujou jako lesnický
sdružení, takže je tam hodně lesníků, který působili třeba na ((název pohoří))
a hlavně, hlavně tadyhlenc z tý skupiny se rekrutujou, nó.
V: Hm. To je zajímavý. A proč si m yslíš, proč jim vadíte jakoby tam na tý ((název pohoří))?
R/>: Nó, voni (.) je to, je to, je to prostě úplně jinej pohled na, na ochranu přírody. Zatímco m y prostě
chcem e, aby ty národní parky sloužily především k ochraně přírodních procesů, oni chtějí za každou
cenu zachovat prostě ((název pohoří)) zelenou. To jsou prostě takový, oni vycházejí z úplně jinejch,
dá se říct, paradigmat. Voni maj představu vo tom, jak by ten les m ěl vypadat a podle toho se to snaží
přizpůsobovat a možná je to částečně i taková jako (.) skoro až někdy taková vyloženě truc záležitost,
že to možná nemá i jako racionální opodstatnění, ale jako to bych spekuloval. A le rozhodně, rozhodně
je to jinej přístup. Oni si m yslí, že aktivním přístupem k těm zásahům, třeba i v prvních zónách se dá
předejít tomu, aby se kůrovec rozm nožil, což já si teda nemyslím.
V: A na druhou stranu naopak sympatizanty - obecně ve společnosti? Kdo, kdo m ezi ně podle tebe
patří?
R,: Nó, tak rozhodně m ezi tako-, takovou tu aktivní část by se dali zařadit často studenti, který třeba
i vlastně v ((respondentova organizace)) pracujou nebo přinejmenším jako dobrovolníci, tak jako
hodně asi sympatizantů by se dalo najít mezi studentama, zvláště těma vysokoškolskejm a nebo
i středoškolskejma. Pak jsou to lidi se zájmem vo přírodu. Dá se říct, že často i třeba turisti, to bych
řek' v těch lesích, že, že to ... Jsou to, v těch dalších programech, to bych řek', že jsou to lidi třeba
z těch obcí, kterých se týkají konkrétně nějaký ty, ty problémy, jó. Já nevim třeba v tý energetice jako
třeba URČITĚ s náma sympatizuje dost lid í z těch severočeskejch obcí, kde vlastně jim i pomáháme
zachování těch jejich jako domovů. Takže kolikrát je to jako podpora z těch míst, který jsou
nějakejma jako těma problémama přímo dotčený. Je to taky docela i dost jako s vědcema
spolupracujeme, takže i m ezi vědci se dá najít jako lidi, který nás třeba přímo nepodpořej, ale jako na
který se třeba m ůžem e obrátit, zeptat se jich na něco. Takže tam by se to určitě dalo najít, nó.
A možná by se dalo i říct, že čtenáři určitejch časopisů jako m ezi náma asi, jako s náma sympatizujou
asi třeba jako. Si m yslim m ezi čtenáři ((název tiskoviny)), kdo to teda ještě dneska čte, tak možná by
se, možná by se tam našlo dost taky jako sympatizantů, ale jako to si tak úplně jistej s tim nejsem, nó.
V: A proč si m yslíš, že zrovna u těch ((název tiskoviny))?
Rň: Nó, on to, on to dlouhou dobu vedl ((jméno)), on tomu dával, on tedy vlastně ((respondentova
organizace))založil, a jako on tomu dával takovej vlastně tón, jakej zároveň, i když tak třeba už pak
moc nepůsobil, jakej vlastně ((respondentova organizace)) mívala by se dalo říct nebo já jsem takovej
dojem z toho teda nabyl a m yslim si, že třeba jako rozhodně to nejsou, jsou to lidi, který třeba vo
různejch problémech přemejšlej asi m ožná víc třeba do hloubky a jako, že je to rozhodně zajímá, když
to čtou, tak m yslim si, že tam těch článků, jako který se týkaly třeba tý ((název pohoří)) se tam
objevilo docela dost, nó.
V : Pak taky ((název časopisu)), že jó?
R/,: Nó, ((název časopisu)) a jako, jak jsem říkal obecně prostě lidi, který tyhlencty problémy zajímaj
a čtou, prostě zajímaj se vo tu problematiku, tak mezi nima se vyloženě jako sympatizanti
((respondentova organizace)) daj asi jako najít, nó.
V: Jasný. (.) A dovedl bys mi popsat, jak by měl vypadat ideální člen vaší organizace? Jaký by měl
mít třeba vlastnosti podle tebe?
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R^: Nó, tady u nás je to, chtělo by to, aby ten člověk byl pokud m ožná co nejvíc samostatnej, aby těm,
aby dokázal ty problémy prostě řešit sám nebo ty úkoly. Je důležitý, aby se v tom docela dobře
i odborně orientoval, protože kolikrát ty věci jsou jako opravdu odborně velice náročný, nebo aspoň já
si to m yslim, že to je důležitá věc. Pak je zapotřebí SPOLEHLIVOST. A by na něj byl spoleh. Aby
dokázal, aby měl m ožnost a dokázal tomu věnovat dost času, protože ta práce prostě je, je vidět, až
když tomu dá člověk hodně času a trpělivost, nó, protože ty výsledky se jako dost často nedostavujou,
nó, aby se dokázal třeba vyrovnávat s tim, že se kolikrát nedaří a že prostě to jde vod desíti k pěti
v některejch věcech. A tak to jsou, to jsou m yslim takový hlavní jako vlastnosti, nó. Aby dokázal
prostě jako něco, něco pro to obětovat, nó aspoň trochu.
V: Jasný. A máš třeba ty sám nějakej vzor v oblasti ekologie?
R^: Jako nějakýho konkrétně člověka?
V: Třeba.
Rť,: No, já si m oc na, na vzory takhle jako v lidech ne-, jako neupínam, jó. Třeba jako na někom se mi
líbí ňáký vlastnosti, jó, a tak. A le že bych konkrétně měl někoho, kde bych jako, kdo by byl ňákej
ekologickej guru, to teda jako říct nemůžu, ((sm ích))
V : A kdo se ti třeba takhle, tak né jako vzor, a le ...
R<v No, třeba jako tady v ((název města)), tady v ((název m ěsta)) vede jako ten lesní program
((jméno)) a m yslim si, že on, on jako je třeba poměrně charismatická osobnost a on dokázal myslim
dost lidí přitáhnout do toho lesního programu, že třeba on prostě je tim svým jako osbonim nasazením
je tim vzorem. Jako dokázal, vopravdu jako ty lidi do toho přitáhnout. Já třeba, když jsem do
((respondentova organizace)) přišel, tak mě třeba mnohem víc zajím aly odpady nebo tak, ale protože
asi možná v ((název m ěsta)) tak úplně jako nefungovaly, nebo tak, že tady působila i ta ((název
města)) skupina hlavně jako v lesích, tak jako nás dost lidí jako přetáhnul a jako vlastně v těch lesích
pracujeme, jó. M yslim si, že třeba von tady hrozně, na hodně lid í jako zapůsobil, nó.
V: A dovedl bys říct, kdybych se tě zeptala na tvůj žebříček hodnot, nějaký úplně nejdůležitější
hodnoty, který by byly, teď m yslim jako obecně, u tebe na prvním místě?
R(,: Nó, tak by (.) nó, aby byl člověk jako duševně vyrovnanej, aby se nenechal jako rozhodit. To je
hodně důležitá věc aby se prostě nenechal moc věcm a rozhodit. To m yslim , že je jako pro mě docela
důležitá, důležitá věc. Nó, a aby byl člověk zdravej, nó.
V: A ještě bych se tě chtěla zeptat, jaký máš vztah k ochráncům zvířat? Protože vlastně, co říkáš na to,
že jste vlastně řazený do jedný skupiny jako ekologický organizace. Jetsli by si se i ty sám označil
třeba za ochránce zvířat?
Rr,: Nó, jako určitě, určitě s nima jako sympatizuju, ale m yslim si, že tam trošku rozdíly jsou. Jako
v těch cílech se asi shodneme. M yslim si, že třeba jako v těch vyloženě ekologickejch organizacích
zaměřenejch třeba na ochranu přírody nebo tak, tak že tam jako se shodneme na těch cílech, že třeba si
jako nikdo jako z nás rozhodně nepřeje jako aby ta zvířata trpěla nebo aby trpěla zbytečně. A le jako
myslim si třeba jsou tam, možná i kdyby to člověk zkoumal víc, tak jsou tam i jiný třeba prostředky,
jakejma pracujeme, i když ty, ty m odely jsou asi dost podobný, ale my třeba, nebo aspoň mám ten
dojem, třeba nemáme jako, že nemáme tolik jako přímejch akcí a jako (.) i, i jako co jsem třeba čet'
některý, některý letáky těch ochránců zvířat, tak já bych to třeba jako osobně tak em otivně jako zas
nepsal, jó, že m ožn á... A le to je zas jako muj trochu subjektivní názor. Zas třeba já nemam tak úplně
čas to sledovat i ty akce jako ochránců zvířat, ale dá se říct, že s nima třebas sympatizuju.
V : A když jsi m luvil o těch přímejch akcích - tím m yslíš konkrétně... ?
Rň: Nó, oni třeba jsou schopný pořádat mnohem víc třeba demonstrací a i některý věci, aspoň co jsem
slyšel, vlastně často, často, prostě, nebo né často, ale u některých akcí docházelo třeba i vlastně, dá se
říct, k porušování zákona nebo vlastnickejch práv a to je takový diskutabilní. Já si m yslim jako, že
v některejch ohledech to použitelný je, ale že ( ) . N echci to nějak hodnotit, jó. Já jenom, že my si na to
možná dáváme větší pozor nebo že u nás se to vyskytuje m éně často, no.
V : A proč?
R*: Asi jsm e opatrnější, možná jsm e méně akceschopní ((smích)). Nevím .
V : A jaký jsou tvoje hlavní m otivy pro to, co děláš, pro tu práci v ((respondentova organizace))?
R^: No, když jsem jsem přišel, tak prostě jako m i, člověk to nějak jako vnímal, že třeba s tim životním
prostředím asi všecko v pořádku není nebo, že, že by se asi pro to m ělo něco dělat
a konkrétně třeba v těch lesích, mně tady zaujalo, že tady ten ((jméno)) vedl tu kampaň k ((název
pohoří)), nebo on jí stále vede, a já třeba vlastně jsem se na ((název pohoří)) narodil a často tam, často
tam bývám, tak mě to jako osobně je to tak důležitý prostě. Jako m yslim si, že jako hodně pomůže,
když člověk k těm problémům, který řeší v tý organizaci, má nějakej trochu osobní vztah, že ho to
dokáže potom víc jako pro tu ptáci nakopnout, jó. A le jako m yslim si, že když jsem do
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((respondentova organizace)) přišel, tak že za tim nic jiného nebylo, že prostě jsem jako vyloženě
pomáhat jako za zlepšení toho životního prostředí nebo k ochraně přírody, jó.
V: A máš třeba pocit, že za tu práci máš nějakou odměnu? Teď nem yslím finanční, protože ty jsi
dobrovolník, ale nevim n ěco ...?
R/,: Nó, jako když, nó, jako těch odměn jako vyloženě se toho kolikrát m oc nedostává, ale třeba když
se nám podařilo v roce ((rok)) udělat blokádu vlastně na pramenech ((název řeky)) a když jdu kolem
a vidim, že ten suchej les tam pořád stojí, tak jako si říkám, tak jako kdybych tenkrát třeba se někde
válel a nedělal jsem monitoring na ((název pohoří)), tak to třeba m ohlo bejt taky všecko úplně jinak.
Tak jako si řikam, že to je, možná malej úspěch. Jsou to jenom ňáký tři hektary lesa, i když ve svejch
důsledcích vlastně toho m ůže bejt víc, že jo. Kdyby třeba přišly polom y a tak, ale jako že mě to tak
jako trochu uspokojí, že si říkám tak A SPO Ň něco prostě za ty, za ty roky jako možná tady je. Jako že
to nějakej efekt mělo.
V: A jak jsi se teda dostal k tý práci? Ty jsi přišel sám?
R/,: Přišel jsem , přišel jsem sám, nó. M yslíš konkrétně do ((respondentova organizace)) n eb o ...?
V: Nó, n ó ...
Rí,: No, já jsem, já jsem jako si, prostě jsem k tomu nějak jako tíhnul m yslim už jako delší dobu nebo
už jako i na začátku těch devadesátejch let, kdy se vo těch problémech životního prostředí mluvilo, tak
jsem, byl jsem jako hodně malej, ale nějak jsem to, nějak jsm e to VNÍM AL, třeba jsem vždycky,
vždycky jako s tim ekologickým hnutim m yslim sympatizoval nebo že m i to bylo nějak, nějakým
způsobem blízký a tak jsem pak nějak později na tý střední jsem si říkal, že už by bylo zapotřebí
udělat, nebo jako že už se nějak jako vopravdu to toho vobout a ((sm ích)) tak jsem jako zkoušel, třeba
jsem byl i jako u Greenpeace krátce, ale tam oni práve třeba s těm dobrovolníkama v tý době
nedokázali pracovat nebo m ně přišly ty témata takvý míň hmatatelný. A jako ta ((respondentova
organizace)) mi přišla, že jako fakt, když jsem třeba čet' ty materiály, taková jako dobrá argumentace
a přišlo mi to takový jako hrozně seriózní, tak jsem jsem přišel a jako že mi bylo sympatický, že tady
člověk nějakou tu práci m oh' přímo, přímo jako D ĚLAT a mít jako za něco ňákou trochu
zodpovědnost, a že se na tom m oh' nějak aktivně docela podílet nebo že ty témata byly takový
hmatatelný a blízký. A to, a to m i přišlo dobrý, nó. A le přišel jsem teda úplně jako sám.
V: Takže jsi se rozhod' a přišel j s i . ..
R ,:N ó .

V: A co se týče tvých přátel — m yslíš si, že máš přátele spíš v oblasti třeba ((respondentova
organizace)) anebo jako ekologie anebo spíš m im o tu oblast?
Re,: Nó, myslim , že to je tak (.) Nó, rozhodně, rozhodně jsem tady našel jako dost přátel. To je, to je
fakt - jako lidi, který bych jinak jako nepoznal. A tak m yslim si, že to je jako m ožná tak půl na půl.
Možná že už třeba i v tom ekologickým sektoru kolikrát, co jako tý intenzity jako těch vztahů s těmi
lidmi týče, tak to už m ožná třeba kolikrát převažuje nad tim, nad tim okolím , nebo kolikrát se nebo jak
často se vídám s těma lidma m im o ten ekologickejc sektor. A le m yslim si, že to je pořád vícem éně
vyrovnaný.
V: A co teda všechno děláš? Ty děláš tu kampaň za ty le s y ...
R*: Nó, pomáham předevšim v tom lesnim programu a tam nejvíc jako pomáham v tý kampani
v ((název pohoří)) nebo týkající se ((název pohoří)).
V: Takže ty jsi jako koordinátor?
Rr,: Ne, nejsem toho koordinátor, ale jako oficiálně toho koordinátor je pořád ((jméno)), ale já se,
prostě jsm e dohodlý, nebo snažim se tam přebírat pokud m ožno co nejvíc těch věcí, ale protože to je
i časově hrozně náročná věc, tak m yslim si, že to ani jako v budoucnu nebo v dohledný době prostě
jako nepřevezmu určitě celý, jó. A le třebas se tam účastnim jako těch správních řízení a připravuju
ňáký papíry pro nás, jó, který tam budem prezentovat a takhle. Takže jako snažim se toho přebírat co
nejvíc, ale rozhodně jako nebudu v dohledný době to určitě víst.
V: Hm. A pak bych se ještě chtěla zeptat, jestli pro vaší organizaci pracují nějaký specialisté? A jestli
jsou placený anebo jestli pracujou jako zadarmo pro vás? Nějaký odborníci...
R*: Jako odborně vzdělánim m yslim , že tady jako máme lidi, který prostě dělaj vyloženě na tom, co
třeba vystudovali. M yslim , že tady jako specialisty máme.
V: A jsou, a jsou teda placený anebo...?
R^: Jsou, jsou placený a s některejma lidma teda spolupracujeme třeba externě, že se jich třeba na
něco můžem zeptat nebo tak, že to je taková volnější ta vazba, ale m yslim si, že tady jsou lidi, který je
možná označit za specialisty nebo aspoň já je tak teda za specialisty považuju.
A který jsou teda i placený, který jsou tady zaměstnaný.
V: A to jsou teda biologové n eb o...?
R*: Jsou to, jsou to třeba, jsou to třeba lidi, který maj právnický vzdělání, který maj jako co se týče tý
energetiky třeba nějaký technický, aspoň částečně technický vzdělání. Ten ((jméno)), ten třeba se, ten
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se jako na ty odpady, s tim jeho vzdělání taky souvisí. A jsou tady lidi jako třeba vyloženě
s ekologickým vzděláním, který maj třeba vystudovanou i ochranu životního prostředí i ekologii jako
tu, takovou tu vyloženě tu biologickou jako tu ekologii. Takže to tady je, nó. Přírodovědci jako
obecně biologové, máme tady taky.
V: A ještě bych se chtěla zeptat, jaký máte zkušenosti s médii jako obecně?
R^: Obecně? Nó, média to je taková zapeklitá věc, taková černá skříňka, z který dokáže vylízt ledacos.
Nó, (.) to je, to je dost jako, ten vztah je jako takovej ambivalentní. Jsou prostě lidi, který dokážou
napsat
dobrá
články
a
jsou
prostě
lidi,
který
dokážou
něco
zmatlat.
A o některejch novinářích si myslim , že i lehce byli proti nám, jó, nebo i, i m yslim , i m yslim třeba
jako že jsou prostě novináři, který s náma jako nikdy m oc nesym patizovali a z těch článku to vobčas
tak jako vyplývá. A le jsou prostě lid-, jako novináři, který se třeba o ta témata jako i živě dokážou
zajímat
a
třeba
na
nějaký
akce,
který
připravujeme
jako
přijedou
a jsou ochotný tomu věnovat i nějakej čas. To je jako docela dobrá věc potom.
V: Takže je to spíš vo tom, jestli se vo to téma zajímají nebo ne. N ení to vo žádný jako objektivitě?
Tam by m ěla bejt nějaká objektivita přece u těch novinářů...
R*: Jako rozhodně jo, ale je třeba problém právě jako i aby, i aby se v tý problematice i jako trošku
orientovali, protože... To je právě jako problém vůbec v těch našich denících, že jako novináři nejsou
moc placený jako SPECIALISTI na ňáký určitý témata nebo zvlášť třeba právě na to životní prostředí,
myslim , že to tam kolikrát jako vázne a těžko říct nó. Takhle m édia to je vopravdu, to je takkový
nepředvídatelný a jako nedá se vo tom vynést jako opravdu nějakej jednoznačném rozsudek a prostě
říct jako, jak to vopravdu s těmi médii je.
V : A dalo by se říct, který ty zkušenosti převažujou? Jestli ty kladný nebo ty záporný?
Ré: Já myslim, že možná lehce kladný. Jako řekl bych, že, řekl bych že asi kladný možná lehce, řekl
bych že možná kladný, že ja k o ... Nebo spíš takhle: člověk když nem á jako už zas tak velký očekávání
tak jako to bere tak jako realisticky, takže m ožná jako spíš lehce kladný.
V: A ještě bych se tě chtěla zeptat, kolik ti je let?
R*: Mně je ((věk)).
V: A jaký máš nejvyšší dosažený vzdělání?
Rf): Zatím středoškolský.
V: A teďko studuješ něco?
R<,: Práva.
V: Práva. Tak jo, děkuju moc!
R*: Jasný. Za málo!
Text sms:

„...jen jsem si uvědomil, že jsem možná, když jsem se zastavil u ((název „antihnutí“)), zapomněl
zmínit protivníky obecně: konzervativní lesníky a hlavně dřevaře... “
„...Jinak na ((název pohoří/lesa)) jsou problém y je ště s obecními politiky... “
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