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Abstrakt 

Práce analyzuje potřeby měst, škol a místních církevních sborů zapojených do kampaně 

Fairtradová města. Tato práce je koncipována v širokých souvislostech, které jsou v 

jejím úvodu představeny od globálních témat, přes koncept fair trade, až k předmětu 

výzkumu. Autor uvádí, jak nad postupem práce přemýšlel a proč si jako interpretační 

rámec analýzy dat vybírá systémovou teorii a teorii autopoiesis. Metodicky práce 

navazuje na přístup analýzy potřeb, jehož interpretační možnosti jsou také později 

využity. Před samotnou realizací kvalitativních rozhovorů, jakožto hlavní výzkumné 

metody, se autor zaměřuje na tvorbu hypotéz, které mu  slouží jako vodítka pro 

výzkum. Používá k tomu zejména analýzu dostupných zdrojů. Pro tvorbu hypotéz jsou 

využity i výsledky vlastní kvantitativní analýzy dat využívající konfirmační faktorovou 

a logistickou regresní analýzu. Jsou provedeny kvalitativní rozhovory a po tematické 

analýze je celý problém důkladně analyzován výše zmíněnými postupy. Byly zjištěny, 

popsány a zhodnoceny potřeby subjektů zapojených do kampaně. 

 

Abstract 

The thesis provides a need assessment of towns, schools and local religious 

congregations that joined the Fairtrade Towns campaign. It is framed into a broad topic 

beginning with global issues, going through the concept of fair trade to the subject of 

this research. The author reflects his approach and explains why the system theory and 

theory of autopoiesis was chosen as an interpretive framework for analysing data. 

Having regard to the methods, the thesis uses needs assessment approach. Its 
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interpretive possibilities are later used. The author focuses on the formulation of 

hypotheses before the implementation of qualitative interviews as the main research 

method. Final hypotheses served as a guide for research. The author performs analysis 

of available resources and uses his own quantitative data analysis findings that used 

confirmatory factor analysis and logistic regression. Qualitative interviews were 

conducted and thematic analysis was made. Than aforementioned analyses approaches 

were used too. The needs of subjects that joined the campaign were found out, described 

and assessed. 
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autopoiesis, systémová teorie 
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1. Úvod 

1.1 Rámec práce 

Současný svět a společnost se potýká s problémy, které lze označit za globální. 

Jejich řešením nebo řešením jejich dopadů se zabývají jak jednotlivci, tak různá 

aktivistická hnutí a organizace, národní a nadnárodní politiky a mezinárodní organizace. 

Využívají při tom různé nástroje a koncepty. Tyto problémy můžeme definovat přes 

jejich vliv na velké množství lidí v různých státech, význam pro většinu států světa a 

nárok na globální řešení [Bhargava 2006: 1]. Světová banka mezi takovéto problémy, na 

které se snaží reagovat, zařazuje mimo jiné záležitosti spojené s životním prostředím, 

udržitelným rozvojem nebo hladem [Tamtéž: 26]. Na nadnárodní úrovni na globální 

problémy reaguje také Organizace spojených národů, která při jejich řešení postupuje 

například přes strategii své Agendy 21 [Agenda 21, 1992].   

Globální a společenské problémy lze vnímat přes jejich společenské nebo 

odborné konstrukce. Takové vymezení nemá přesné hranice, významy globálních 

problémů se vzájemně přesahují. Podle Rossiho [2004: 107] jde o konstrukce, které 

„obsahují předpoklad, že určité podmínky představují problémy, které vyžadují veřejný 

zájem a na zlepšení zaměřené programy.“ [Tamtéž: 107] Někdy je přístup k nim 

vymezován opačně – přes řešení. Pokud si vezmeme příklad hladu, jednou z odpovědí 

na něj je snaha o dosažení potravinové bezpečnosti. Problém hladu je zde vymezován 

přes jídlo. Na úrovni Organizace spojených národů je definované právo na jídlo, které je 

možné odvodit přímo z deklarace lidských práv [WWW: FAO, 20.6.2016] a které bylo 

interpretováno později takto: „Právo na přiměřené jídlo je realizováno, když každý muž, 

žena a dítě, samostatně nebo společně s jinými, mají fyzický a ekonomický přístup za 

všech okolností k přiměřené výživě nebo prostředkům pro její pořízení“ [WWW: FAO, 

General Comment 12 1999: 3, 18.6.2016] V souvislosti s tímto se mluví například o 

demokracii v oblasti spotřeby jídla [WWW: The Conversation, 12.6.2016]. Právo na 

potraviny je spojeno s reakcí na globální problém hladu, který se však v životech lidí, 

kteří hladoví, překrývá i s globálním problémem chudoby. 

Spontánní reakcí na řešení globálních problémů, např. právě haldu nebo 

chudoby, může být dodání potřebného jídla a dalších věcí z míst, kde jich je relativní 

nadbytek, do míst, kde chybí. Jde o klasické řešení, které má svou jasnou uplatnitelnost 
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například při velkých humanitárních krizích, jako jsou hladomory apod. Už ale ze snah 

o něco, jako je potravinová bezpečnost, může být vidět, že akutní humanitární pomoc 

není jediné možné řešení. Nabízí se možnost nahlížet tyto a podobné problémy 

v globálních souvislostech a různých perspektivách a najít jim více systémová řešení. 

Jiný pohled a přístup k řešení těchto globálních problémů lze získat přes 

významnou součást lidského života, která je výrazná zejména v současné době. Tou je 

spotřeba. Spotřeba je významnou otázkou i pro sociologii, která se tématu spotřeby 

věnuje zejména v rámci problematiky konzumerismu. Tato problematika odkazuje na 

roli narůstající intenzivní spotřeby spojené se současným životem společnosti a na 

dopady takového spotřebního chování. Beránková [2011: 7-10] ve své práci vztahuje 

zájem o tyto problémy již k sociologickým klasikům, jako byli Weber nebo Simmel, a 

dále ukazuje, že zájem o problematiku konzumerismu je v sociologické teorii a praxi 

stále živý. Přestože rozměr vnímání konzumerismu je velmi široký a už i v běžném 

diskurzu bývá někdy spojován dokonce s komodifikací vztahů mezi lidmi, je zde stále 

důležitý i důraz na spotřebu běžného zboží. Jedním z obecných přístupů, jak lidé 

přistupují k řešení globálních problémů, je tzv. zodpovědná spotřeba. Její hlavní 

myšlenka spočívá v tom, že lidé významně ovlivňují, co spotřebovávají a nakupují. 

Britský časopis Ethical Consumer, který reprezentuje tento přístup již 25 let [WWW: 

Ethical Consumer, 20.6.2016] stručně definuje myšlenku jako snahu o změnu 

globálního businessu směrem k větší míře udržitelnosti pomocí tlaku spotřebitelů 

[WWW: Ethical Consumer, 21.6.2016]. Je zřejmé, že dopady intenzivního konzumního 

chování, které nevěnuje pozornost svým externalitám, má dopad na tyto problémy. Také 

proto je pro současná řešení těchto otázek charakteristický důraz na souvislosti včetně 

například vlastních návyků spojených s jídlem [Destree 2015: 4]. Nejde však pouze o 

jídlo, ale o všechny další produkty. Snahy o řešení zde mají přesah až do obecných 

ekologických témat, proto může jít prakticky o jakoukoliv spotřebu, která má dopad na 

prostředí. 

 

1.2 Fair trade 

Jednou z možností, jak zodpovědnou spotřebu realizovat, je využít koncept fair 

trade. Jeho stručná charakteristika by mohla znít jako „na trhu založený přístup 

k propojení společenské zodpovědnosti a globálního obchodu.“ [Linton 2012: 9] Fair 

trade se snaží reagovat na široké spektrum problémů včetně těch globálních. Často jsou 
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v souvislosti s fair trade zmiňovány problémy jako chudoba [WWW: WFTO, 

23.6.2016] nebo důstojné pracovní podmínky [WWW: Na Zemi, 23.6.2016]. Mimo jiné 

by ze své logiky měl tento přístup přispívat ale například i k výše zmíněné potravinové 

bezpečnosti. Zástupci konceptu fair trade ho v tomto ohledu definují jako přístup 

k řešení problémů globálního Jihu. Přístup fair trade spočívá v alternativě k běžnému 

obchodu, která je založena na partnerství mezi producenty a zákazníky. 

Vznik fair tradu je spojován s společností a iniciativou Ten Thousand Villages 

[WWW: Ten Thousand Villages. 21.6.2016], která je v současné době členskou 

organizací WFTO (viz níže) a vznikla z iniciativy Edny Ruth Byler v první polovině 20. 

století. Myšlenkově fair trade pochází z prostředí menonitské církve, křesťanské 

denominace, která klade zvláštní důraz na pomoc lidem [Jindrová 2015: 31-36]. 

Principy, na kterých je fair trade postaven, shrnuje Charter of Fair Trade 

Principles [WFTO a FLO 2009], která vychází ze sdílených zkušeností fair trade 

organizací. Principy fair trade jsou podle ní tyto: (i) přístup na trh pro znevýhodněné 

obchodníky, (ii) udržitelné a spravedlivé obchodní vztahy, (iii) budování kapacit a 

posílení postavení organizací výrobců, (iv) zvyšování povědomí spotřebitelů a zastávání 

se jich, spravedlivý obchod jako sociální smlouva (partnerství změny a rozvoje skrze 

obchod) [tamtéž: 7-8]. Fairtrade Česko a Slovensko uvádí o něco širší výčet těchto 

principů: (a) vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné pěstitele a výrobce, 

(b) transparentnost a odpovědnost, (c) férové obchodní praktiky, (d) vyplácení férové 

ceny, (e) vyloučení dětské a nucené práce, (f) nediskriminace, rovnost příležitostí, 

podpora ekonomické soběstačnosti žen a svoboda shromažďování, (g) dobré pracovní 

podmínky, (i) budování kapacit, (j) propagace fair trade (k) ochrana životního prostředí 

[WWW: Fairtrade Česko, 20.6.2016]. Další zastřešující fairtradové organizace používají 

ještě o něco odlišná vymezení. 

Prakticky jsou tyto koncepty naplňovány skrze systém standardů a certifikací 

spojených pro výrobce a jejich družstva a následně provázeny výhodami, které zapojení 

se do systému fair trade výrobcům přináší. Takovými výhodami jsou sociální příplatky, 

poradenství apod. Například ochrannou známku Fairtrade® (od Fairtrade International) 

mohou získat produkty výrobců, od kterých jsou tyto produkty získávány pomocí 

speciálních kritérií, kterými jsou zejména: „stabilní minimální výkupní cena, fairtradový 

sociální příplatek, žádná nezákonná dětská a nucená práce“ atd. [WWW: Fairtrade 

Česko, 21.6.2016]. Fairtrade Česko a Slovensko uvádí, že ochranná známka „slouží 

jako komunikační nástroj mezi fairtradovými producenty a spotřebiteli“ [Tamtéž]. 
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Výhodou známky je pak identifikovatelnost produktů na trzích globálního Severu, která 

tamním spotřebitelům umožňuje realizovat etickou spotřebu. Ne všechny fairtradové 

produkty mají však tuto certifikaci. Existuje ještě celá další řada různých známých a 

speciálně zaměřených certifikací. Pak lze hovořit ještě o World Fair Trade 

Organization, která neudílí certifikáty, ale přijímá členy, kteří musí, podobně jako 

certifikovaní partneři Fairtrade International, splňovat konkrétní kritéria a jsou určitým 

způsobem auditováni. [WWW: WFTO, 29.6.2016] Dále existují různé produkty, o 

kterých je deklarováno, že jsou fairtradové. 

Na mezinárodní úrovni koncept fair trade reprezentují zejména tyto organizace.: 

- Fairtrade International – resp. Fairtrade Labeling Organization se, jak už bylo 

zmíněno výše, zabývá udělováním certifikací s ochrannou známkou Fairtrade®. 

Krom toho se věnuje také realizaci dalších programů na podporu fair trade. 

[WWW: Fairtrade International, 29.6.2016] 

- World Fair Trade Organization – „členská organizace obchodníků fair trade“, 

která se, krom již zmíněného, snaží například podporovat „výměnu inovativních 

nápadů a dobrou praxi“ spojenou s fair trade  [WWW: WFTO, 30.6.2016]. 

- The Fair Trade Federation – asociace podporující organizace zaměřené na fair 

trade v Severní Americe. [WWW: Fair trade federation, 30.6.2016] 

- A další. Napříkald European Fair Trade Association, která je však členem 

World Fair Trade Organization [WWW: EFTA, 30.6.2016].  

Podporou konceptu fair trade se v Česku zabývají zejména tyto tři uskupení, která 

iniciují většinu celostátních aktivit a představují v tomto organizační strukturu pro 

mnoho dalších subjektů: 

- Fairtrade Česko a Slovensko – zastupující v Česku a na Slovensku Fairtrade 

International a věnující se zájemcům o certifikát Fairtrade®. Zabývá se 

podporou místních trhů s fair trade produkty. [WWW: Fairtrade Česko, 

30.6.2016] 

- Ekumenická akademie – snažící se prosazovat „alternativní přístupy při řešení 

současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů“. [WWW: 

Ekumakad, 30.6.2016] Kromě toho také podporuje nejen náboženský dialog. 
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- NaZemi – nevládní organizace snažící se hájit „důstojné pracovní podmínky“. 

[WWW: Na Zemi, 30.6.2016] 

Je nutné poznamenat, že podporou fair trade se v Česku aktivně zabývají i další 

subjekty a to i zcela nekomerčně, právě kvůli sdíleným hodnotám zodpovědné spotřeby 

apod. 

Fair trade se snaží čelit důsledkům globálních problémů, které jsou i důsledky 

v rámci globalizovaného světa. Výrobní společnosti v něm snadno mohou unikat od 

vlivu svého jednání, které je přitom místně vázané. Fenomén snadného odpoutání firem 

od prostředí, ve kterém podnikají, popisuje například Bauman [1998 : 3-9]. Extrémní 

případ mohl ukázat kolaps oděvní továrny Bangladéši v roce 2013 [WWW: Wikipedia, 

30.6.2016]. V této globální situaci fair trade na protest říká, že od důsledků výroby 

fairtradových produktů utíkat nechce, naopak chce budovat lokální partnerství a 

postupně se snažit sociálně-environmentální situaci v místech výroby zlepšovat. 

Přístupy k řešení globálních problémů jsou však různé. Sylla, Leye [2014] 

dokonce uvádí, že fair trade ve skutečnosti zvýhodňuje bohaté. Kritika konceptu fair 

trade je vedená z mnoha stran. Uznávám důležitost některých těchto otázek v různých 

kontextech, jako předmět své práce si je však neberu. Vzhledem k níže zvoleným 

přístupům interpretace dat je však pro mě kritika důležitá kontextuálně. Popisem této 

kritiky se přímo zabývá například Kolská [2010: 35-66], která mimo jiné uvádí finanční 

a administrativní náročnost získání certifikátu Fairtrade®, neúměrně vysokou cenu fair 

trade, zneužívání konceptu fair trade neeticky obchodujícími firmami, obecnou 

neoliberální kritiku fair trade apod. 

 

1.3 Podpora konceptu 

  Zodpovědná spotřeba se však ani přes koncept fair trade nedělá sama. 

Zodpovědně mohou jednat spotřebitelé, pokud jim někdo takovou příležitost nabídne. 

Fair trade začíná být už i v české společnosti stále rozšířenější alternativou, ale stále 

pouze alternativou. Podle reprezentativního výzkumu INESAN českých spotřebitelů 

v roce 2014 znala koncept fair trade a deklarovala, že ví, o co se jedná, pouze čtvrtina 

české dospělé populace (vlastní výpočet, data INESAN, více viz níže). Organizace 

reprezentující přístup fair trade se proto snaží rozšířit jak znalost konceptu, tak zvýšit 

penetraci fairtradových výrobků na trh. Klíčový je zde právě posun spotřebního chování 

lidí k zodpovědné spotřebě. 
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Organizace reprezentující, nebo aktivně podporující fair trade v Česku, se snaží 

mimo jiné o propagaci těchto témat a jejich představování české veřejnosti. Pořádají 

například různé vzdělávací programy a realizují další projekty na podporu fair trade a 

jiných řešení globálních problémů. Na říjen roku 2016 je například naplánovaná 

Výstava na stromech, která se má věnovat tématu důstojné práce [WWW: Na Zemi, 

18.6.2016], které pod ideu fair trade také spadá. Mezi realizované projekty patří 

například Férové květiny [WWW: Ekumakad, 18.6.2016]. Průběžně se koná Férová 

snídaně a „piknikový happening“ [WWW: Férová snídaně, 18.6.2016]. 

Dalším přístupem, který se jak v Česku, tak ve světě, propaguje, jsou různé 

druhy kampaní. Mají pomoci zapůsobit nejen na spotřebitele, ale také na prodejce a 

další subjekty, které by k zvýšení spotřeby fair trade mohly pomoci. Patří mezi ně 

například loni dokončená mezinárodní kampaň Za férovou čokoládu (Make Chocolate 

Fair). Ta v sobě pro představu zahrnovala happeningy, prezentovala svoje požadavky, 

petici, záměrem kampaně bylo působit zábavně, interaktivně atd. [WWW: Make 

chocolate fair, 18.6.2016] V současné době probíhá relativně intenzivně kampaň Za 

férové banány [WWW: Za férové banány, 18.6.2016]. Ve své diplomové práci jsem se 

rozhodl zaměřit na kampaň Fairtradová města, ve které města, školy a církevní sbory 

mohou získat status Fairtradové město, škola, církev. 

1.4 Předmět a cíle práce 

Kampaň Fairtradová města funguje mezinárodně a v současné chvíli (červen 

2016) je fairtradových měst na světě 1829 [WWW: Fair trade towns international, 

18.6.2016]. V České republice tato kampaň probíhá od roku 2011. „Cílem kampaně je 

osvěta fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Status je 

udělován nejen městům a malým obcím, ale univerzitám, školám nebo církvím.“ 

[WWW: Fairtradová města, 18.6.2016] Projekt je přes podporu národní sítě Zdravých 

měst propojen s například s již zmíněnou Agendou 21 a podporuje ho i Ministerstvo 

životního prostředí atd. [Tamtéž] Tyto subjekty1 mohou usilovat o status a stát se tak 

například Fairtradovým městem. Pro získání statusu musí tyto subjekty naplnit určitá 

kritéria, přičemž proces plnění těchto kritérií by měl být významným nástrojem pro 

dosahování cílů kampaně a potažmo celého konceptu fair trade. V současnosti je 

v Česku 14 měst, 36 škol a 12 místních církevních sborů, které usilují, nebo již drží 

zmíněný status [WWW: Faitradová města, 19.6.2016]. Ke kampani přibyla časem také 

                                                 
1 Zjednodušme pro další postup jejich výčet na města, školy a místní církevní sbory. 
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možnost zapojení pro úřady, zatím však žádný úřad není ani jako žadatel, ani jako 

příjemce na stránkách kampaně uveden. 

   

Při specifikaci své práce jsem se zaměřil na to, aby mohla být výzkumně a 

sociologicky hodnotná a přitom byla přínosná i mimo univerzitu, a tento předmět se mi 

zdál pro můj záměr vhodný. Jako předmět své diplomové práce jsem si vybral 

konkrétně potřeby těchto měst, škol a církevních sborů. Zaměřil jsem se především na 

ty potřeby v souvislosti s realizací kampaně. Mým cílem bylo zjistit, jaké tyto potřeby 

jsou a jaký je vztah mezi nimi a realizací kampaně. Značný důraz jsem přitom kladl na 

další souvislosti. 

 

Hlavní výzkumná otázka 

Jaký je vztah mezi realizací kampaně Fairtradová města a potřebami subjektů 

usilujících o získání statusu? 

 

 

Z praktického hlediska by měla moje práce naplnit účel analýzy potřeb 

využitelné organizátory iniciativy Fairtradová města, kterou by tito organizátoři mohli 

využít pro úpravy své činnosti. Zvolené zaměření práce jsem si vybral také proto, že mi 

koncept fair trade připadá vhodné podpořit. Kromě toho považuji za zajímavé sociální 

souvislosti týkající se spotřeby, které dle mého názoru vstupují stále více do našich 

životů. Kampaň Fairtradová města je pak snahou, kde se všechny tyto body prolínají a 

kde lze vykonat užitečnou práci. 

Cílem práce naopak není vyhledávání informací o potřebách jiných aktérů, např. 

maloobchodníků. Takovéto a podobné potřeby mohou mít na kampaň a potřeby 

subjektů usilujících o status také vliv, ale práce se jim bude věnovat zprostředkovaně, 

pokud to bude pro cíle práce důležité. 

Moje diplomová práce se zabývá spíše konkrétní výzkumně-analytickou otázkou 

spojenou s touto kampaní. Zaměření kampaně je však natolik specifické, že bylo 

potřebné vědět, v jaké oblasti na jaké vyšší kontexty sociálních problémů reaguje. To 

byl i jeden z důvodů proč jsem výše široce rozebral úvod do problematiky, na který 

v práci také odkazuji, a proč v průběhu práce uvádím další kontextuální informace, 

které jsou pro pochopení tématu důležité. 
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1.5 Způsob provedení 

Ve své práci jsem se s předpokladem dosažení kvalitnějších výsledků snažil co 

nejvíce využít možností, které sociologie nabízí. Využitím možností zde mám na mysli 

zejména oblast teorie a oblast výzkumných metod. Mým původním záměrem bylo spíše 

(v rámci určitého implicitně vnímaného paradigmatu) co nejdůkladněji využít 

výzkumné metody a přístupy k dosažení cílů práce. Zřejmě by to bylo do nějaké míry 

možné. Na důkladné využití výzkumných metod jsem nerezignoval, zjistil jsem však, že 

se mi daří lépe popsat svůj předmět za využití systémových teorií.  Stále bych chtěl 

svoji práci prezentovat jako empiricky-výzkumnou, teorie nijak neověřuji, ani nijak 

samotné teorie nerozpracovávám, ale spíše (v radikálně konstruktivistickém rámci) 

využívám. Primárně se jedná o práci sociologickou, která jako jiné vědecké práce 

s teoriemi pracuje z jejich definice. Pokud jde o definici používaných pojmů, některým 

se věnuji ve východiscích své práce a některé vymezuji až v průběhu. Postupuji přitom 

podle toho, jak jsou které pojmy důležité pro rámec práce, nebo pro dílčí vysvětlení.  

Následující kapitola se věnuje východiskům mnou zvoleného postupu. Další 

kapitola se důkladně věnuje metodice – zejména metodice analýzy potřeb, která je 

specifickou a málokdy detailně pojednávanou metodou. Vzhledem ke specifickému 

charakteru zkoumaného předmětu jsem byl nucen metody eklekticky propojit a vytvořit 

si vlastní postup analýzy potřeb, který by lépe odpovídal mojí situaci a zkoumanému 

předmětu. V další kapitole uvádím kvantitativní analýzy a analýzu některých zdrojů a 

podkladů pro nastavení hypotéz. Po stanovení hypotéz následuje kapitola věnující se 

samotné analýze sebraných kvalitativních expertních rozhovorů společně se získanými 

zjištěními, které nakonec ještě shrnuji. Pak už následuje pouze závěr a další povinné 

přílohy. 

 

 

 

2. Východiska zvoleného postupu 

2.1 Volba tématu a prvotního přístupu 

Vzhledem k tomu, že využívám relativně specifické přístupy pro interpretaci 

svých zjištění, rozhodl jsem se co nejvíce představit své uvažování a výzkumný postup. 

Jako první východisko pro mě v této práci bylo pnutí [Jeřábek 1992: 11] spojené s výše 

zmíněným prolínajícím se souborem globálních problémů. V běžném životě jsem se 

setkával s různými pokusy a nástroji k jejich řešení a (jako občan bohatého globálního 
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Severu [WWW: Varianty, 19.6.2016] především zprostředkovaně) s jejich dopady. 

Patřil mezi ně i fair trade, se kterým je v současné době možné se ve veřejném prostoru 

setkat právě i díky různým kampaním, ale také díky jeho rozšiřující se dostupnosti v 

obchodech. 

Během studia jsem měl možnost seznámit se s tímto konceptem blíže při práci 

na datech z výzkumů zabývajících se znalostí fair trade a spotřebou fair trade produktů. 

Všiml jsem si v té době i kampaně Fairtradová města a rozhodl jsem se svoji 

diplomovou práci zaměřit právě na ni. Důležité pro mě bylo měřítko externí validity 

mého výzkumu a v tomto rámci zejména otázka užitečnosti výsledků mé práce. Zároveň 

jsem si však samozřejmě uvědomoval zcela základní požadavek na akademický rozměr 

mé diplomové práce. Tato vodítka mi pomohla nalézt předmět výzkumu ve studiu 

potřeb subjektů zapojených v kampani. Z logiky předmětu jsem se rozhodl jako svoji 

hlavní výzkumnou metodu využít analýzu potřeb.  

Analýzu potřeb lze zařadit mezi evaluační metody. Přímost nároku na užitečnost 

využití evaluačních výstupů, který vznáší Patton [1997: 3–18], mě ve spojení 

s dostupností představ o mechanismech kampaně vedly k analýze potřeb spojených se 

základními požadavky kampaně na zapojené subjekty usilující o status. Předpokládal 

jsem, že ve způsobech udělování statusu v kampani mohou být neužitečné prvky a 

bariéry, jejichž změnou by mohli její realizátoři zlepšit průběh kampaně, a tím i její 

zamýšlený dopad. Tento záměr mi zůstal, ale moje původní interpretace potřeb se 

v průběhu výzkumu ukázala jako do jisté míry nedostatečná, což je ale při důkladnějším 

zkoumání nějakého problému zřejmě nevyhnutelné. 

 

2.2 Potřeba změny východiska 

Hlubší zkoumání problému rozbilo mé pokusy využít klasické přístupy, na které 

jsem byl ze svých předchozích sociologických zkoumání zvyklý, a odpovědět na 

výzkumnou otázku postupným popisem jednotlivých lineárně-kauzálních vztahů 

problematiky. Předpokládal jsem, že bych mohl vyjít postupně ze souhrnu popisů vlivu 

jednotlivých potřeb a míry jejich naplnění na realizaci kampaně. To však bylo možné 

jen ve velmi malém rozsahu. Otázka, kterou jsem si kladl, mi přišla natolik vnitřně 

složitá, že tento přístup k řešení neumožňovala. Dostatečně se mi do něj nedařilo zapojit 

všechny důležité kontexty, a to ani s využitím některých možností, které k tomu nabízí 

přístup evaluace vedené teorií [Chen 2005]. Rozhodujícím krokem pro vhled dalších 
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rozměrů zkoumaného předmětu mi poskytlo metodické dělení potřeb na cílové2 a 

instrumentální [Davidson 2005: 23-52] a také jejich zasazení do širších kontextů 

sahajících až k řešení globálních problémů. Rozhodl jsem se proto pro svou malou 

revoluci v pohledu na celou věc. 

Změny paradigmat jsou obecně spojovány spíše s velkými změnami v chápání. 

Khun [2008: 15-22 a 115-136] jako původní interpret tohoto děje vysvětluje změny 

pohledu na svět jako spíše historické události a přes rozdíly mezi jmény Aristoteles a 

Galilei apod. Sociologie je však věda „multiparadigmatická“ [Jandourek 2003: 16] a 

ostatní sociální vědy také. Automaticky to však neznamená, že si svoje paradigma budu 

volit zcela volně. Nástroj pro jeho zodpovědnou a vědeckou volbu mi ale dává radikální 

konstruktivismus a tímto prohlašuji, že nad veškeré využité teorie a metody v této práci 

stavím tuto meta-teorii jako (s mírnou nadsázkou) svůj pevný bod ve vesmíru.  

Teorie a přístupy využívané v této práci pro zkoumání jejího předmětu a 

interpretaci výsledků za pomoci této meta-teorie vnímám jako užitečné pro práci 

s příslušným problémem. [Glasersfeld 2001: 31]. Důležité pro mě bylo, nakolik se dalo 

pro daný účel práce problémy logicky vysvětlit. Na základě toho nepojímám informace 

jako objektivní pravdu nezávislou na mojí zkušenosti, ale jako „funkční spojení“3 

s prostředím a tudíž i s problémem a předmětem [Tamtéž: 39-41]. Podle Glasersfelda 

[1991: 12] „konstruktivismus nepřináší žádná ontologická tvrzení a není zamýšlen jako 

nic víc, ale také nic méně, než užitečný model poznatků a činnosti s vědomím…“. Toto 

tvrzení se vztahuje k radikálnímu konstruktivismu jako přístupu k vědě, já si z toho však 

odvozuji důsledky pro svoje uvažování nad zvoleným tématem. Podle tohoto vzoru ve 

své práci využívám přístupy k analýzám a interpretaci svých zjištění. Takto jsem si pro 

práci vybral systémovou teorii zejména v zastoupení teorie autopoiésis. 

2.3 Sebereflexe výběru 

Tímto přístupem jsem chtěl dosáhnout toho, abych si mohl vybrat takový rámec, 

který nejlépe popisuje a interpretuje realitu k cílům práce. Abych toho dosáhl, bylo 

třeba v tomto pojetí pokračovat a radikálně dojít skutečně ke kořenům (radix – lat. 

kořen) svého poznání (tzn. i výstupů své práce). Zejména využití zvolených teorií pro 

interpretaci získaných dat jsem podrobil důkladné reflexi. Svůj přístup jsem potřeboval 

očistit od vlastního podezření, že systémovou teorii (potažmo další teorie) využívám 

                                                 
2 Performance needs jsem se zde rozhodl překládat jako cílové potřeby. 
3 V originále functional fit [Glasersfeld 2001: 40]. 
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k interpretaci dat kvůli svému současnému zájmu o ni v rámci systemického výcviku. 

Myslím si, že do té míry, do které mi to dovoluje „cyklický“ [Heyligen a Joslyn 2001: 

8-11] charakter této sebereflexe, se mi podařilo ospravedlnit svůj výběr. Posloužil mi 

k tomu Galsersfeldův [1974: 1-12] výklad Jean Piagetových pojmů asimilace, jež je 

„inkorporací dat z prostředí do již existujících kognitivních struktur“, a akomodace, což 

je pojem znamenající „vnější stimulaci a vede k adaptaci vnitřních struktur organismu 

na realitu prostředí“ [Tamtéž: 3].4 Svůj postup popsaný výše jsem se pokusil vysvětlit 

pomocí těchto pojmů. Jako „organizmus“, zde rozumím sebe a své analýzy. Mým 

závěrem na základě toho je, že jsem se původně naopak ze získaných dat snažil udělat 

informace a důkazy [Lincoln 2002: 5] pro klasické postupné lineárně-kauzální 

vysvětlení, tzn. asimilovat je na toto vysvětlení. Systémovou teorii a teorie 

autopoietických systémů jsem využil až následně. Akomodoval jsem svá vysvětlení 

(resp. kognitivní struktury), když původní asimilace na postupné lineárně-kauzální 

vysvětlení nebyla vyhovující. Nebo ještě jinak – šlo o asimilaci na jinou teorii, ale na 

takovou, která byla více vyhovujícím návodem k řešení problému. Důležité je zřejmě 

říci, že pokud by předmět práce bylo možné vysvětlit relativně jednodušším souborem 

lineárně-kauzálních vysvětlení, bylo by to zřejmě vhodnější – zejména vzhledem výše 

uvedenému nároku na užitečnost a tudíž i na snadnější využitelnost výstupů práce mimo 

univerzitu. 

 

2.4 Systémová teorie 

2.4.1 Obecné principy 

Získaná data a vzájemné vazby, které jsem nacházel mezi identifikovanými 

mezerami, potřebami, hodnotami atd. ve mně totiž stále vzbuzovaly dojem, že by pro 

jejich vysvětlení byl vhodný jiný model interpretace. Potřeboval jsem nějaký, který by 

dokázal zahrnout všechny tyto aspekty i jejich kontexty a který by mi pomohl vyřešit 

otázku instrumentálních a cílových potřeb. Rozhodl jsem se proto využít přístup 

systémových teorií. Jde o jeden z přístupů v sociálních vědách prakticky využívaný 

spíše okrajově. Jádrem této teorie je systém, který může být definován jako „… 

organizovaný celek sestavený z částí interagujících mezi sebou odlišně než s jinými 

entitami a které nějakou dobu přetrvávají.“ [Anderson et al. 1999:4 podle Friedman a 

                                                 
4 V originále assimilation a accomodation [Glasersfeld 1974: 3]. 
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Allen 2014: 7] Klíčový je zde právě „systém vzájemných souvislostí“ [Pattonová a 

McMahonová 2015: 193] v tomto ohledu je kladen důraz ne tak na prvky, jako na 

vztahy mezi nimi, což v praxi znamená především na komunikaci a komunikační 

vzorce. Při rozkladu celku na části a zkoumání částí odděleně by došlo ke ztrátě 

plynulosti fungování systému, která je pro výklad důležitá [Tamtéž: 196-204]. 

Kořeny této teorie lze hledat u systémově uvažujících sociologů, jako byli Émile 

Durkheim, Talcott Parsons, Robert K. Merton a dalších. Za jejího „původce“ [Friedman 

a Allen 2014: 3] je však označován Ludwig von Bertalanffy. Jeho obecná systémová 

teorie však není pouze sociální teorií, mělo by ji podle jejích autorů být možné využít 

kdekoliv, resp. pro jakékoliv systémy „…bez ohledu na to jestli jsou fyzikální, 

biologické nebo sociologické povahy.“ [Bertalanffy 1968: 33] Existují podle něj 

„univerzální principy aplikovatelné na systémy obecně“ [Tamtéž: 32]. Výčet některých 

dalších těchto principů / prvků (krom zmíněného důrazu na vztahy), které však 

odpovídají již současnějšímu stavu systémové teorie na základě jejího rozvíjení různými 

autory5, uvádí například Pattonová a McMahonová [2015: 203-209]: 

- Vzorce a pravidla tvoří síť vzájemných vztahů, která je vnímána jako celek. 

Lze zde identifikovat strukturu. 

- Akauzalita je princip upozorňující na omezenost jednoduché kauzality. 

Představa, že věci mohou mít jednu společnou příčinu, je zde nedostačující. 

Zejména živé systémy „fungují spíše jako proces, než jako struktura“ 

[Tamtéž: 204]. Kauzalita však není zcela zavržena, její vysvětlení je však 

třeba chápat jako omezené. 

- Rekurzivnost je pojem snažící se nahradit lineárnost. Vyjádřit rekurzivnost 

v jazyce však naráží na jeho možnosti. Snaží se vyjádřit, že vlivy na sebe 

působí vzájemně a více směrně napříč časem a prostorem. 

- Diskontinuitní změna je typ změny charakteristický pro systémy 

uskutečněný na základě informační výměny s prostředím, který však spočívá 

v tom, že ji systémy kvůli udržení vlastní stability sami regulují. Je zde ale i 

možnost náhlé změny při neudržení procesů adaptace na okolí. Systémy se 

takto mění v novou formu. 

                                                 
5 Např. Senge, Plasová, Capra, Bateson atd. 
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- Otevřenost a uzavřenost systémů odkazuje k tomu, jak jsou systémy 

otevřené přijímání informací. Abychom mohli chápat např. člověka jako 

otevřený systém, musíme ho chápat i s jeho okolím. 

- Abdukce je alternativa k induktivnímu a deduktivnímu usuzování, které jsou 

lineární, zatímco abdukce „souvisí s procesy laterálního myšlení a týká se 

vzorců a vztahů“ [Tamtéž: 208]. Jde o usuzování v podobnostech. 

- Příběh je nástroj pro sdělení a uchopení vzorců a vztahů. 

Potom, co jsem provedl výzkumné rozhovory, začal provádět tematickou 

analýzu a sestavovat schéma potřeb a hodnot, jsem zjistil, že lineární kauzalita není pro 

má data a vysvětlení dostatečná. Nabyl jsem přesvědčení, že by mnou identifikované 

vztahy bylo možné vysvětlit spíše systémově. Zejména mě v tomto ohledu zaujaly 

principy akauzality a rekurzivnosti společně se základním popisem systémů a důrazem 

na vztahy a komunikaci. Výhodou systémové teorie je i to, že nezavrhuje dílčí 

jednoduchá vysvětlení provedená např. i za pomoci lineární kauzality. Jen omezuje 

jejich vysvětlující sílu pro celý systém a v dalších kontextech. Prvky systému mohou 

být další (dílčí) systémy, a pokud jsou tyto jednoduché, lze je i jednoduše vysvětlit, ale 

pouze v jejich vlastním rámci. Připadá mi, že spíše než aby systémová teorie kladla 

překážky jednodušším vysvětlením, obohacuje je z úrovní komplexnějších systémů ve 

chvílích, kdy k vysvětlení těchto vyšších systémů mají přispět. Systémová teorie může 

takto sloužit jako rámec pro vysvětlení jednodušších vtahů v širším kontextu, k čemuž ji 

v analýzách využívám. Ve své vlastní práci tedy používám systémovou teorii jako 

samostatnou teorii pro analýzu a interpretaci i jako meta-teorii pro zarámování dílčích 

vysvětlení. Využívám v tomto duchu například svá kvantitativní zjištění, která jsou 

završena provedením regresních analýz, která jsou klasickým představením lineárně 

kauzálního modelu, a která mi slouží jako vstup do mého výzkumu. Dále využívám 

některé další sociologické teorie jako vysvětlení dílčích oblastí zkoumaného předmětu. 

Považuji to za relevantní postup, který systémová teorie umožňuje. Jeho příkladem je 

relativně obsáhlá a důkladná práce Pattonové a McMahonové [2015], které se tímto 

způsobem snaží vytvořit rámec pro přístupy a teorie kariérního rozvoje. Původní pro 

komplexní výklad kariéry však roztříštěné teorie nezavrhují a nesnaží se je nějak 

překonat, ale snaží se nabídnout pro jejich harmonické spojení nástroj, kterým je právě 

systémová teorie. 
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2.4.2 Autopoiésis 

Během dalšího promýšlení využití systémové teorie a také vzhledem k tomu, že 

jsem cítil potřebu více se přiblížit sociologii, jsem si k standardnímu pojetí systémové 

teorie jako jejího reprezentanta přibral teorii autopoiésis. Nešlo však o úlitbu oboru. 

Autopoiesis zde vnímám jako speciální systémovou teorii, která poskytuje další 

konkrétní pojmy pro moji analýzu dat a interpretaci. Výše uvedené pojmy a 

charakteristiky podle vymezení Pattonové a McMahonové [2015: 204-209] jsou s teorií 

autopiesis kompatibilní a obě vymezení se vhodně doplňují. Tyto teorie chápu jako 

jedno paradigma, jednu tradici, která se zabývá řešením metodologických hádanek 

(srov. kap. „Normální věda jako řešení hádanek“ v [Kuhn 2008: 46-61]). Vycházím 

přitom z pojetí Maturany a Varely [1980], kteří teorii autopoiesis zkonstruovali, a 

Niklase Luhmanna [1995], který autopoiesis přenesl do sociologie, kde měla být spolu 

s dalšími částmi jeho systémového přístupu základem „univerzální teorie pro 

sociologické studium společnosti“ [Balon 2006: 469]. 

Autopoiesis se zaměřuje na vztah organizace živého systému a jeho jednotnosti. 

Její důležitou vlastností je to, že je homeostatický. Vlastnost udržovaná v této 

homeostázi je právě vlastní organizace systému [Beer 1980: 65-66]. Pro pochopení 

živých systémů se Maturana s Varelou [1980: 7-9] zaměřují poznání a ptají se na proces 

a funkci poznání. Nástrojem pro toto řešení je jim pojem pozorovatele. Dochází k tomu, 

že „pozorovatel je žijící systém a jakékoliv pochopení poznání jako biologického 

fenoménu musí pro pozorovatele znamenat jeho roli v tomto.“ [Tamtéž 1974:  48] Nebo 

řečeno jinak, slovy pozdější kybernetiky druhého řádu: „Pozorovatel a pozorované 

nemůže být odděleno“ [Heylighen a Joslyn 2001: 4]. Povaha systému je tedy „sebe-

referující a cirkulární“ [Maturana a Varela 1980: 48]. Živý systém je zde definován 

především jako autopoietický stroj, který je jednotný a organizovaný přes „síť procesů 

produkce, transformace a destrukce částí, které produkují části, které: (i) přes své 

interakce a transformace regenerují a realizují síť procesů (vztahů), které je produkují; a 

(ii) ustanovují ho jako pevnou jednotu v prostoru, ve kterém existují specifikováním 

topologické domény jeho uskutečnění jako takovéto sítě“ [Tamtéž 135]. Funkci 

jednotlivým částem nebo celku přiřazuje pozorovatel. Je definována ve vztahu 

k nějakému celku a vypovídá o cíli, který mají přinést změny dané části [Maturana a 

Varela 1980: 136]. 
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Maturana s Varelou jsou biologové a v této své rané práci systém chápou ještě 

především přes klasický živý organizmus nebo jeho součásti (např. nervový systém). 

Stanovují nicméně, že „autopoiéza je nutnou a dostatečnou podmínkou charakterizování 

organizace živého systému.“ [Tamtéž: 82] Odtud už byl pouze krok k abstrakci 

autopoiézy na další domény systémů, čemuž se později věnuje například i Maturana. Do 

sociologie a blíže k sociálnímu prostředí přinesl teorii autopoiésis Niklas Luhmann. Pro 

Luhmannovo pojetí je klíčové uvést, že „systémy, které operují na základě vědomí 

(psychické systémy) nebo komunikace (sociální systémy) potřebují smysl (Sinn) pro 

svoji reprodukci.“ [Knodt v Luhman 1995: XXIV] Sociální systémy se „ustavují pouze 

prostřednictvím komunikace“ [Luhmann 2002: 23], a to za pomoci „symbolicky 

zobecněných médií komunikace o sémantické aparáty, jež dovolují dosáhnout úspěchu i 

v nepravděpodobných komunikacích.“ [Tamtéž: 23] Médiu komunikace, které je pro 

daný systém typické, k tomu pomáhá specifický binární kód. Konstruováním svého 

smyslu se systémy ustavují. Na základě těchto rozdílů mezi hodnotami kódu jsou 

určovány hranice systému. Ze svého okolí si jeho selekcí (redukcí komplexity) systém 

vybírá se sebou slučitelné možnosti. [Šámal 2009: 35-45] Ve svém díle Láska jako 

vášeň si Luhmann [2002: 99] bere jako symbolické médium právě lásku, za jejíž kódy 

považuje například amour (lásku) a plaisir (potěšení).  

 

2.5 Teorie jako nástroj 

Závěrem představení svých východisek bych chtěl zdůraznit, že moje využití 

systémové teorie a teorie autopoiésis v této práci nesmí být chápáno jako pokus o jejich 

důkaz nebo vyřešení jiných teoretických sporů v sociologii (viz např. Balon [2006: 469-

479]). Také je nevyužívám v celé jejich mohutnosti. Systémový přístup Niklase 

Luhmanna a další příspěvky k systémové teorii nabízí ještě mnohé další pojmy a 

koncepty, které jsem však pro svůj výklad nepotřeboval. Myšlenky těchto přístupů 

používám jako nástroje pro dosažení cílů své práce. Systémový přístup zde používám 

pro interpretaci a jako vhodnější vysvětlení daného předmětu. Podařilo se mi tak 

například vyřešit otázku, zda jsou konkrétní potřeby instrumentální nebo cílové, a udělat 

si celkově lepší přehled, jak kampaň Fairtradová města funguje, což mělo pozitivní 

dopad na kvalitu mých zjištění. Na úrovni sociologické teorie by samozřejmě bylo 

možné mou volbu kritizovat v tradici sporů, které zvolený přístup vedl  s jinými 
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přístupy. Tím jsem se však ve své práci rozhodl nezabývat a spokojit se se svým 

výběrem tak, jak jsem ho ukázal výše. 

 

3. Metodika 

3.1 Analýza potřeb 

3.1.1 Jádro analýzy 

Předmětem mé práce jsou potřeby, a proto budu metodicky vycházet z analýzy 

potřeb. Jde spíše o výzkumný přístup, než o konkrétní metodu. Analýza potřeb totiž 

poskytuje především vodítka k vhodné konceptualizaci výzkumu zaměřeného na 

potřeby. Existují dvě základní pojetí analýzy potřeb, a to analýza potřeb (need analysis), 

která odkazuje k samotné analýze jako rozboru potřeb a jejich popisu, a hodnocení 

potřeb (need assessment), která je častější a která k pojetí analýzy potřeb (need analysis) 

připojuje v různé míře zhodnocení výsledků této analýzy a doporučení pro jejich řešení 

[Altschuld et al. 2010: 154]. Moje práce se pohybuje někde na pomezí těchto dvou 

přístupů. Snažil jsem se ji profilovat co nejblíže k pojetí hodnocení potřeb (need 

assessment), přesto však nemůže jeho možnosti, tak jak o nich píše např. Altschuld et al. 

[2010: 115-143], zcela naplnit. Takový přístup si totiž vyžaduje realizaci analýzy potřeb 

interně v organizaci, která realizuje činnost, jíž se analýza týká. Předpokládá se zde 

zapojení členů organizace, která má dané potřeby naplňovat, a taková práce s rozměrem 

strategií a plánů organizace, kterou jsem nemohl externí realizací výzkumu naplnit. 

Mojí práci by to však nemělo ubírat nic na kvalitě, naopak se při hodnocení potřeb 

snažím včas zastavit, abych nedělal rozhodnutí, která mi nepřísluší. Sám Altschuld 

[Tamtéž: 155] fáze, které zcela vynechávám, nazývá jako „postassessmet“. V této práci 

o svém přístupu píši jako o analýze potřeb, protože jde o termín, který je v českém 

prostředí běžnější. 

 Analýza potřeb je přístupem používaným napříč obory a jejich užitím. Sociální 

vědy jsou pro její použití klíčovou oblastí a někdy se zde toto užití může s jinými obory 

dokonce překrývat. Za vyšší rámec analýzy potřeb lze však považovat evaluační 

výzkum. Nejčastěji je zde její použití spojováno s různými druhy projektů, resp. 

intervenčních programů. Podle Rossiho et al. [2004: 429] by měla analýza potřeb 

„odpovídat na otázky o sociálních podmínkách na ně zaměřeného programu a potřebách 

tohoto programu.“ Programy mohou poskytovat neodpovídající nebo neefektivní 
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služby. Analýza potřeb pomáhá lépe nastavit programy pomocí systematického 

zhodnocení sociálního problému, cílových skupin a jejich potřeb. [Tamtéž: 55, 102, 

104] 

 Rossi et al. [2001: 119] dále upozorňuje, že cílové skupiny takových programů 

mohou být přímé nebo nepřímé podle toho, jak přímo na ně program působí, a z tohoto 

hlediska je kampaň Fairtradová města zcela specifická. Je velkou otázkou, ke které 

cílové skupině kampaň vztahovat. Má sice ve výsledku pomoci k důstojné práci na 

globálním Jihu, ale tento dopad je velmi nepřímý. Cílovou skupinou by měly být spíše 

města, školy a místní církevní sbory, které jsou v rámci realizace kampaně z velké části 

spíše spolupracujícími subjekty. Potřebuji proto o něco jiné pojetí než klasicky 

projektově orientované. Napojení na sociální problém však vnímám jako důležité a při 

své práci jsem se ho držel. 

 Obecnější definici nabízí například Watkins [WWW: Need Assessment, 

13.6.2016]: „Analýza potřeb je systematický proces pro dotazování otázek, srovnávání 

odpovědí a informované rozhodování o tom, co dále udělat pro zlepšení lidského a 

organizačního výkonu.“ Jádrem Analýzy potřeb jsou, jak vyplývá z názvu, potřeby. 

Přičemž pojem potřeba je zde pojímán specificky a právě pohled na něj může vysvětlit, 

co je pod analýzou potřeb skutečně chápáno. Potřeba je v jejím rámci pojímána jako 

mezera mezi (1) současným stavem či současně dosahovanými výsledky a (2) žádanými 

nebo očekávanými výsledky. Důležitá je zde představa mezery mezi současným a 

žádaným. Spojení „analýza mezer“6 je dokonce považováno za synonymum pro analýzu 

potřeb [Watkins et al. 2012 : 15]. „Měření diskrepancí nebo mezer je pro analýzu potřeb 

základní.“ [Hung, Altschuld 2013 : 13] Royse [2009 : 3-9] potřebu vnímá jako relativní 

pojem, při kterém záleží na úhlu pohledu, respektive konkrétním případu analýzy. Ve 

své práci však také hovoří o nedostatcích a mezerách. 

 Podobně o analýze potřeb uvažuje i Altschuld et al., který potřebu definuje jako 

„měřitelnou mezeru mezi dvěma stavy – „co je“ a „co by mělo být“ [2010: 3] S touto 

mezerou je podle něj spojená představa, že je třeba opravit faktory, které ji způsobují.  

Klíčové je by však mělo být rozlišit mezi potřebou a řešením. Při analýze potřeb by se 

měl výzkumník ze začátku ptát spíše na popis mezery, než na to, co se zdá potřebné.  

[Tamtéž: 3-4] K řešení by měl dojít až v dalších fázích hodnocení. Vzhledem 

k zaměření mé práce především na kvalitativní metody, nemohu vytvářet jednoduchá 

                                                 
6 „Gap analysis“ 
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číselná tabulková srovnání mezi současnými a žádoucími stavy. Lépe mi pomáhá 

kvalitativní pojetí mezery uchopit Davidson [2005: 33-34], která upozorňuje na to, že 

potřeby jsou něco chybějícího, co způsobuje nějaký neuspokojivý výkon. Toto pojetí, 

jsem si při své práci vybral jako klíčové. 

Mezery se analyzují a jejich důležitost se hodnotí různými způsoby. Zaměřoval 

jsem se na pochopení současného stavu a zamýšlel se nad tím, co by mělo být / bylo 

akceptovatelné / je očekávané / je dosažitelné / je nějak normativně vymezené atd. 

[Altschuld 2010: 1-28] Watkins et al. [2012 : 19-22] navazují na Rogera Kaufmana a 

podle něj uvádí dva způsoby pro hodnocení potřeb a to podle (1) důležitosti a velikosti 

mezery mezi současnými a požadovanými výsledky a (2) podle nákladu, který by bylo 

nutné vynaložit na jedné straně pro naplnění potřeby a na straně druhé nákladu, který by 

bylo nutné vynaložit, kdyby potřeba naplněna nebyla. 

 

 Největším přínosem přístupů analýzy potřeb k jejich hodnocení jsou různé 

konstrukce jejich rozdělení. Základní přináší například Bradshaw 2010 [1-11], který 

potřeby dělí na: 

- Normativní potřeby – jsou vztažené k nějaké normě 

- Pociťované potřeby – reprezentují potřeby na základě vlastního přístupu 

cílových skupin a jejich subjektivního pociťování 

- Vyjadřované potřeby – cílové skupiny je nějakým způsobem přímo vznášejí 

(např. požadováním nějaké služby, deklarováním atd.) 

- Srovnávané potřeby – vychází ze srovnání stavu podskupin cílových 

populací 

Royse et al. [2009: 9-14] krom tohoto vymezení zmiňuje ještě další pohled, ze 

kterého může vycházet práce s identifikací potřeb a to přes nabízené služby, u kterých 

jsou podle něj klíčové tyto body:  

- Povědomí o službě 

- Dostupnost služby 

- Dosažitelnost služby 

- Přijatelnost služby 
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V případě své práce si za „službu“ mohu snadno dosadit kampaň Fairtradová města a 

její součásti. 

 Další vhodné rozdělení potřeb přináší Davidson [2005: 23-52], která rozděluje 

potřeby podle trojího binárního dělení na: 

- Uvědomované a neuvědomované - Jde o podobné dělení jako při sledování 

toho, zda jsou nějaké potřeby (viz výše). 

- Dosažené a nedosažené – Zde je dobré si uvědomit, co by hypoteticky 

nemělo chybět. Davidson tedy nevztahuje potřeby pouze přes „chybění“, ale 

také přes pojetí způsobování nežádoucího stavu, jak už bylo naznačeno výše. 

- Instrumentální a cílové7 - Zde jde o rozdělení podle toho, k čemu se potřeby 

vztahují. 

 

 

3.1.2 Další rozměr pojmu potřeba 

Vzhledem k zaměření kampaně na podporu tématu souvisejícího se 

spravedlností, souvisí některé níže identifikované potřeby s otázkou hodnot. Pokud se 

na fair trade podíváme perspektivou některých předchůdců systémových teorií, např. za 

pomoci strukturálního funkcionalismu a jeho pojetí kulturně-hodnotových vzorců a 

jejich alternace [Kubátová 2010: 38-42], mohli bychom tvrdit, že se podpora fair trade 

snaží čerpat a navázat na tyto některé vyšší vzorce. (V systémové teorii plní funkci 

v rámci různých systémů při udržování jejich hranic.) 

 Mimo jiné bude přínosné popsat potřeby ještě z různých sociálně-

psychologických perspektiv. Nakonečný [2009a: 249-262] definuje potřeby jako 

„základní formu motivu, a to ve smyslu nějakého deficitu (nedostatku) v biologické či 

sociální dimenzi bytí.“  Motiv pak lze vymezit jako vědomý záměr nebo cíl jednání, 

případně ale i jako jeho nevědomý účel [Tamtéž: 246]. Jedná se o „obsah uspokojení“, 

který lze popsat jako „hypotetický konstrukt, vysvětlující, proč se jedinec chová tak, 

aby něčeho dosáhl.“ [Nakonečný 2009b: 177]. Podle klasicky uváděné Maslowovi 

klasifikace potřeb, existují i metapotřeby. Jde o vyšší rovinu potřeb, jejichž obsahem 

není puzení k biologickému zajištění organizmu, ale tzv. seberealizace. Jejich obsahem 

mohou být životní hodnoty včetně různých ideálů [Nakonečný 2009a: 249-250]. 

                                                 
7 Cílové – performance need 
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Nakonečný uvádí jedno z psychologických pojetí motivace, které se mi zdá pro 

vysvětlení některých mých otázek níže vhodné. Jedná se o motiv spravedlnosti. Pro 

výstižnost zde uvádím krátkou pasáž z jeho knihy Sociální psychologie: „M. J. Lerner 

(1980) vyvodil z předpokladu, že lidé touží žít ve spravedlivém světě, motiv 

spravedlnosti, který je aktivován pozorováním nespravedlnosti a vyvolává vnitřní 

disonanci. Znovunastolení spravedlnosti je pak možné: 1. aktivní pomocí obětem 

nespravedlnosti, 2. pasivním přetvořením událostí, například tak, že si to oběť 

nespravedlnosti zasloužila.“ [Nakonečný 2009b: 193] 

I když lze předpokládat, že některé myšlenky spravedlnosti jsou ve společnosti 

sdílené, resp. podle sytémové teorie jsou komunikovány hranice spravedlnosti, 

konstrukce spravedlnosti se u jednotlivých lidí v různé míře liší. Existují například 

protichůdné přístupy k jejich sociálnímu a odbornému popisu [Morawski 2005: 237-

251]. Potřeby, které lze definovat přes motiv spravedlnosti, jsou pro kampaň 

Fairtradová města významným faktorem úspěchu a neúspěchu, jak se tomu věnuji níže 

v analýzách. 

 

3.2 Dílčí metody 

Metodicky je analýza potřeb přístupem umožňujícím využít různé metody 

standardního sociálního výzkumu podle charakteru výzkumné otázky. Design mojí 

práce je smíšený. Po zhodnocení základní výzkumné otázky, dostupných informací o 

předmětu výzkumu a svých možností k jeho provedení jsem se rozhodl práci realizovat 

především za pomoci kvalitativních metod. Realizoval jsem však i řadu kvantitativních 

analýz pro normativní vymezení některých potřeb. 

 

3.2.1 Vstup do výzkumu a analýza dostupných zdrojů 

Abych ve výsledku dosáhl co nejucelenějších výsledků, snažil jsem se 

postupovat ve své práci „od základu“. Realizoval jsem desk research, ve kterém jsem 

začal s požadavky na udělování statusu, které jsou v první řadě reprezentovány na 

internetových stránkách kampaně. Důkladně jsem procházel internetové stránky 

kampaně Fairtradová města s částečným přihlédnutím k jejich mezinárodní alternativě. 

Na internetové stránky jsem se zaměřil se zvláštním přihlédnutím k těm jejich částem, 

které se věnují podmínkám udělení statusu a popisu subjektů usilujících nebo již status 

držících. Snažil jsem se tuto analýzu doplnit o všechny další dostupné zdroje, mezi které 
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patřily některé dokumenty, které mi zaslali oraganizátoři kampaně. Šlo například o 

různá vodítka k hodnocení splnění kritérií apod. Hlavním účelem této fáze bylo ujasnit 

si požadavky kampaně na subjekty usilující o status a také získat představu o hlavních 

oblastech, ze kterých mohou logicky vyplývat potřeby subjektů. Podle toho jsem pak 

vytvořil některé hypotézy a otázky pro svůj kvalitativní výzkum. 

 Na začátku výzkumu jsem se také sešel se zástupcem organizátorů kampaně 

z Fairtrade Česko a Slovensko (došlo ke změně názvu – tenkrát ještě Fairtrade ČR) a 

probral s ním priority podpory Fairtrade v ČR a priority a nastavení kampaně 

Fairtradová města. Krom toho jsem se v rámci práce na výzkumu zúčastnil konference 

pro subjekty kampaně Fairtradová města, která proběhla v roce 2014 v Brně [WWW: 

Fairtradová města, 15.6.2016] a na které se probíraly otázky spojené s fair trade a 

kampaní. Měl jsem zde možnost mluvit s některými zástupci měst a škol. Kvůli 

nenarušování průběhu konference, na kterém jsem se domluvil s jejími organizátory, 

jsem na ní nedělal žádné formální výzkumné rozhovory, ale věnoval jsem se 

zúčastněnému pozorování. Byl jsem přítomen například skupinovým diskuzím na různá 

související témata, ze kterých jsem si přinesl vlastní zjištění pro další postup ve 

výzkumu. Do svých analýz jsem zahrnul také textové interní shrnutí konference od 

jejích organizátorů, které mi po konferenci poskytli. Dále jsem se v roce 2014 zúčastnil 

dvoudenního vzdělávacího programu zaměřeného na vzdělávání v oblasti etické 

spotřeby a fair trade, které pořádala Ekumenická akademie, jeden z organizátorů 

kampaně. Měl jsem zde možnost setkat se s některými zástupci fairtradových škol. 

Zaměřil jsem se ze začátku zejména na části zdrojů, které se přímo týkaly 

procesu udělování statusů. Mohl jsem také nahlédnout do vyplněných přihlašovacích 

dokumentů jednoho z měst. Probíral jsem se i stránkami měst a škol, které jsou do 

kampaně zapojeny. Analýzu zdrojů jsem prováděl ze dvou hlavních důvodů, a to zaprvé 

za účelem popsat požadavky na certifikaci, a za druhé na základě analýzy upravit a 

dotvořit konkrétnější otázky výzkumu a na nich založené scénáře výzkumných 

rozhovorů. Celkově by mi analýza zdrojů a dalších výchozích bodů měla pomoci 

k naplánování cílů mé práce. Odborná literatura upozorňuje na základě praktických 

zkušeností na potřebu pečlivého plánování při provádění analýzy potřeb [Hung, 

Altschuld 2012 : 16]. K dispozici jsou k tomuto účelu i ucelené rámce pro postup v 

jednotlivých krocích [viz Peterson, Alexander 2001 : 26-37]. 
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3.2.2 Kvantitativní analýzy 

Během Výzkumného kolokvia při studiu jsem pak realizoval relativně obsáhlá 

kvantitativní šetření na datech z výzkumů agentury INESAN z let 2011 a 2014 

zaměřujících se na etickou spotřebu, znalost fair trade a spotřební chování s ním 

spojené. Cílem těchto analýz bylo získat určitý pohled na normativní zhodnocení potřeb 

a získat tak i další vstup pro kvalitativní výzkum subjektů. Analýzy zde uvádím. 

Výsledky mi společně s analýzou dalších dokumentů umožnily stanovit hypotézy pro 

vedení mého výzkumného postupu. 

 V analýzách jsem používal metody shlukové analýzy, metody konfirmační 

faktorové analýzy a logistickou regresi. Šlo o relativně rozsáhlou činnost, proto některé 

metody pouze popisuji, avšak ty, které byly přímým vstupem pro mé kvalitativní 

šetření, uvádím podrobně. Blíže se popisu využitých kvantitativních metod věnuji 

v příslušné kapitole. 

 

3.2.3 Kvalitativní metody 

Další částí mého výzkumu bylo provedení kvalitativních výzkumných rozhovorů 

tematicky zaměřených na předem definované okruhy. Scénář rozhovorů uvádím 

v Příloze č. 1. Při sestavování scénáře a formulaci otázek jsem vycházel ze standardní 

praxe kvalitativních rozhovorů realizovaných v sociologii a evaluačních přístupech 

[Patton 2015: 421-517; Hendl 2008: 164-190]. Můj scénář měl nakonec formu průvodce 

rozhovorem8, který charakterizovalo několik otázek reprezentujících hlavní témata 

následovaných vodítky pro doptávání se na detaily. Při rozhovorech se ukázalo, že je 

pro dané téma relativně těžké držet jednotnou strukturu více standardizované podoby 

rozhovoru, kterou jsem se snažil použít u prvních rozhovorů. Jednotlivá témata se 

natolik prolínala, že nebylo možné zůstat vždy pouze u jednoho tématu bez ztráty 

informací o skutečné struktuře zkoumaného problému. 

Rozhovory jsem prováděl s těmi, kteří by měli vědět o potřebách subjektů 

usilujících o udělení statusu nejvíce, tedy s těmi, kteří přímo pracují na získání statusu a 

pracují v rámci řídících skupin (jeden z požadavků pro města a školy) nebo odpovídají 

za propagaci a nákup fair trade (jeden z požadavků pro církevní sbory). Považuji tyto 

osoby za experty z praxe, kteří mají největší koncentrovaný vhled do problematiky, jak 

co se týče získávání statusu, tak co se týče fungování subjektu, který zastupují. 

                                                 
8 Angl. interview guide 
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Rozhovory s nimi mi mohou přinést zhuštěné [Bogner et al. 2009 : 2] informace, které 

hledám. Vzhledem k praktickým nárokům na cíle výzkumu využívám pojetí rozhovorů 

jako expertních (viz níže), zároveň se však snažím reflektovat pozici těchto informantů 

– expertů - z hlediska systémové teorie. 

Při rozhovorech které jsem uskutečnil se zástupci subjektů, jsem se odrazil od 

tradice expertních rozhovorů [Bogner et al. 2009]. Meuser a Nagel [2009 : 17] expertní 

rozhovory označují za „metodu kvalitativního empirického výzkumu, vytvořenou 

k objevování expertních znalostí“. Expertnost mých informantů je v mém pojetí 

založena na jejich praxi s procesem získávání statusu a realizací dalších jejich aktivit – 

zejména těch spojených s fair trade. Nárok na plnou expertnost v tradičním slova 

smyslu měli navíc zejména zastupitelé a zaměstnanci měst, případně ředitelé a učitelé 

škol, u kterých proces získávání statusu zapadá do jejich celkové práce. 

 Expertní rozhovory jsou v literatuře zaměřené na analýzu potřeb chápány spíše 

jako způsob pro získání externího pohledu na problematiku [Watkins et al. 2012 : 89-

94]. Já jsem však v této práci expertní rozhovory používal pro získání informací 

z interního pohledu s ohledem na každodenní zkušenost. Interní pojetí expertů je 

v obecném rámci expertních rozhovorů standardní [Bogner et al. 2009: 2]. Metodicky se 

odrážím nejen od tradice standardního kvalitativního dotazování v sociologii, ale také 

právě od přístupu typického pro expertní rozhovory [Wroblewski, Leitner 2009 : 235-

251; Trinczek 2009 : 203-2016 atd.]. Řešil jsem například otázku, které všechny typy 

respondentů za jednotlivé kategorie subjektů dotazovat. Na tento problém upozorňuje 

např. Dexter [2006: 43-45], který varuje, že jednostrannost v této otázce skýtá jistá 

rizika - zejména nebezpečí přílišného ovlivnění nebo možnost nechat se izolovat prvním 

expertem (jeho typem / skupinou) od těch ostatních, proto jsem vždy pro jednotlivé 

skupiny střídal typy expertů. 

 Rozhovory jsem realizoval nejprve osobně. S určitým předstihem jsem se 

domlouval se svými informanty, a pak je v domluvených termínech navštěvoval po 

různých místech v Česku v jejich standardním prostředí. Výhodou bylo, že na mě 

většinou měli relativně dost času a v některých případech jsem mohl zaznamenat i 

některé jejich fairtradové snahy, jako různé instalace nebo přípravy na prezentace ve 

školách a v městech. Cestování za rozhovory však bylo relativně náročné, a proto jsem 

se rozhodl část rozhovorů realizovat telefonicky. 

 Expertním telefonickým rozhovorům se metodologicky věnuje například 

Christmann [2009: 157-183], podle jejíchž rad jsem se snažil rozhovory realizovat. 
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Christmann doporučuje realizovat rozhovory cca v délce 20-30 min, což byla zhruba i 

délka těch mých. Rozhovory přes telefon jsou podle ní pro výzkumníka náročné 

zejména v tom, aby dokázal vyvážit své vstupování do pauz ve výpovědích 

dotazovaného experta a vycítil, kdy je to vhodné a kdy by ho přerušoval. Tento bod se 

skutečně ukázal jako výzva, ale mám pocit a rád bych tvrdil, že se mi tento bod podařilo 

zvládnout natolik, aby to neovlivnilo negativně má zjištění. Oproti Christmann byla 

však moje zkušenost velmi pozitivní z hlediska domlouvání rozhovorů. Moji informanti 

byli ve většině ochotní realizovat rozhovory ihned a nezdálo se, že by s jejich délkou 

měli jakýkoliv větší problém. Původně jsem předpokládal, že telefonní rozhovory budou 

mít výrazně nižší kvalitu. Nakonec bych ale kvalitu zjištění hodnotil jako zcela 

srovnatelnou, pouze ochuzenou o ony „etnografické“ prvky, které jsem mohl zažít 

v prostředí mých expertů, kterých jsem však pro hrubou představu pro mé cíle viděl 

dostatečné množství. Výhodou telefonních rozhovorů byla naopak vysoká efektivita při 

jejich realizaci a, jak tvrdím, bez významnější ztráty kvality. Problémem byly však dva 

telefonické rozhovory, které byly pořízeny v nižší technické kvalitě kvůli špatné 

dostupnosti signálu informantů a které byly tak i celkově kratší (cca 10-15 min). 

Rozhovorů jsem realizoval dohromady 19. Z toho bylo 8 osobních a 11 telefonických. 

Průměrná doba osobního rozhovoru byla asi 40 min a průměrná doba telefonického asi 

20 min. Doba telefonických rozhovorů byla však zkrácena i „vyřešením“ některých 

témat, do kterých jsem ze začátku výzkumu potřeboval proniknout, díky čemuž jsem se 

v pozdějších fázích mohl ptát více věcně. Informanty jsem sháněl přes stránky kampaně 

Fairtradová města, přes internetové stránky zapojených subjektů a za přes kontakty od 

informantů. 

Chtěl jsem při analýze dosáhnout co největšího srovnání a přenositelnosti svých 

zjištění. Proto jsem se jako výběrový soubor snažil vybrat co nejpestřejší skupinu 

informantů. Neuvádím zde však jejich přesný výčet a zařazení např. tabulkově ve 

větším srovnání, což by bylo sice vhodné pro transparentnost výzkumu, bylo by však 

také možné některé informanty a jejich organizace identifikovat. Výzkum jsem 

uzpůsobil jako anonymní a parametr etiky výzkumu je zde podle mého odborného 

názoru důležitější. Proto uvádím omezený popis subjektů a informantů, které jsem 

dotazoval:  

- 4 místní církevní sbory 

- 10 škol (všechny stupně) 
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- 5 měst 

Z toho všeho bylo: 

- 9 žadatelů 

- 10 držitelů 

Za tyto subjekty jsem dotazoval tyto typy informantů: 

-  2 Občany 

- 2 Pracovníky obce 

- 1 Zastupitele 

- 6 Pedagogů a dalších zaměstnanců školy 

- 2 ředitele 

- 2 studenty  

- 4 členy místních církevních sborů 

 

Myslím, a vývoj mých rozhovorů z hlediska tematického nasycení tomu 

nasvědčoval, že tento výběr byl dostatečně pestrý, aby mohl poskytnout (jistě sice ne 

reprezenatativní zjištění v klasickém kvantitativním smyslu, ale) uspokojivě široký a 

hluboký vhled do problematiky, který mohl poskytnout dostatečná data pro naplnění 

cílů mého výzkumu. 

Audio záznamy rozhovorů, které jsem si vždy se svolením informantů pořizoval, 

jsem nejprve přepsal, abych dokázal co nejvíce vstřebat získaná data a lépe jim tak mohl 

porozumět. Jejich analýzu jsem se rozhodl dělat za pomoci přístupu tematické analýzy. 

Vycházel jsem přitom z přístupu, jak ho shrnují King a Horrocks [2010: 143-159]. 

Snažil jsem se zachycovat témata, která vypovídala o „opakovaných a rozlišujících 

vlastnostech“ [Tamtéž: 150] na straně informantů a jejich subjektů ve vztahu k mé 

výzkumné otázce. Při analýze jsem postupoval od popisného kódování, přes 

interpretativní kódování až k vytváření přesahujících témat s dopadem na mou práci. 

Cílem pak bylo přímo získávání informací o mezerách mezi dosahovanými a 

očekávanými výsledky a zachycení klíčových podmínek, jejichž změna by mohla mít 

nežádoucí vliv na realizaci (tudíž informací o potřebách subjektů). 
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3.2.4 Výpovědní schopnost výzkumu 

Praktickým účelem výzkumu je využití výsledků pro případné zhodnocení a 

úpravu činnosti kampaně Fairtradová města. Vzhledem ke smyslu práce by 

idealistickým požadavkem bylo zjistit potřeby subjektů usilujících o udělení statusu 

v rámci iniciativy Fairtradová města a jejich vztah k obecné realizaci kampaně, 

například i k budoucím žadatelům různého druhu. Takový požadavek je však za použití 

jakýchkoliv metod nereálný. Absolutní nárok na reprezentativitu klást nelze, ať už 

s jakýmkoliv designem výzkumu. 

Prakticky byla cílová populace v mém výzkumu zúžena na subjekty, které 

podstupují nebo již podstoupily proces získávání statusu, a důraz mého výzkumu je 

v kvalitativní rovině, což je pro reprezantativitu další obtíž. Kvalitativní metody jsou 

využívány spíše pro získání zjištění o významu určitých fenoménů [Patton 2015: 2-44]. 

Pokud se však vrátím opět k praktickému významu práce, nelze zde nárok na 

reprezentativitu zcela odmítnout a i vzhledem k charakteru studie to není třeba. Naopak 

jsem předpokládal, že vzhledem k velikosti populace bude možné potřebnou míru 

reprezentativity zajistit. Opírám se zde o předpoklady prezentované Falkem a 

Guentherem [2007], kteří tvrdí, že reprezentativitu u kvalitativních šetření nemusíme 

odmítat. Připomínají, že i když kvalitativní výzkumy nejsou primárně zamýšleny ke 

generalizaci zjištění, jejich čtenáři je přesto generalizují, což by sice nebyl důvod 

k přijetí tvrzení, že je generalizovat lze, ale autoři ve své práci uvádí podmínky, za 

kterých je možné zobecnění připustit. Sám se ve své analýze potřeb nechci vydávat 

cestami, které se zdají, že jsou pro tyto autory klíčové, což jsou různá propojením 

s kvantitativním přístupem (smíšený design, kvantifikování kvalitativních zjištění nebo 

jejich dostatečné opakování). K odmítnutí tohoto přístupu mi dává částečně oporu 

například Lareau [2012: 675], která tvrdí, že v rámci kvalitativního přístupu velký 

vzorek, blížící se kvantitativním výzkumům, omezuje výzkumníkovi možnost plně 

využít data, správně zasadit narativy do kontextu a podchytit rodící se výzkumnou 

otázku. 

Chtěl bych předpoklad svého výzkumu založit na jiném bodě, který Falk a 

Guenther [2007] zmiňují. Argumentují totiž tím, že v pohledu na zobecnitelnost hraje 

roli otázka, pro jaké obecenstvo jsou výstupy určeny, respektive jaký je kontext cílové 

populace, a tvrdí i to, že některé kvantitativní studie s nárokem na reprezentativnost 

často tento bod opomíjejí. Důležitá otázka aplikovatelnosti podle nich závisí, bez ohledu 

na typ designu, na smysluplně vybraném vzorku, který může dodat výsledkům 
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vzhledem k účelům studie potřebnou důvěryhodnost [Falk a Guenther 2007 : 8-9]. 

V tomto smyslu je pro tuto práci důležité, co prezentuje Watkins et al. [2012] a co má 

dle nich platit pro studie typu analýzy potřeb. Píší, že „hodnota informací k ilustraci 

nesouladu ve výkonu není definována typem dat. Kvalitativní, kvantitativní, tvrdá a 

měkká data mohou být efektivně využita pro ukázání nesouladu ve výkonu. (…) 

Informace nahlížené z perspektivy nesouladu nezávisí na typu dat, které máme, ale spíše 

na úhlu pohledu, který použijeme pro jejich srovnání s ostatními informacemi.“ 

[Watkins et al. 2012: 63] 

Snažil jsem se z osob zapojených do procesu certifikace v rámci svých 

organizací (většinou členů řídící skupiny za účelem podpory fair trade) vybrat odlišné 

typy expertů – například pro školu nejen studenty nebo učitele, ale oba druhy expertů. 

(viz víše) O sestavení svého souboru respondentů jsem psal již v předchozí podkapitole. 

Snažil jsem se také zohlednit regionální hledisko a hledisko velikosti obcí, ve které 

(nebo kterými) subjekty jsou. Jsem přesvědčen, že i tato opatření vedla ke správnému 

výběru vhodných respondentů, a tudíž je možné moje konečná zjištění využít v praxi. 

Nad rámec co nejvíce všestranného výběru respondentů jsem se reprezentativitu 

výsledků snažil podpořit teoretickým nasycením témat. Požadavek teoretického 

nasycení se budu snažit naplnit do co největší míry a alespoň u hlavních témat 

výzkumu. U některých okrajovějších potřeb, nebo potřeb z nějakých důvodů 

specifických pouze pro daný subjekt, k teoretickému nasycení pochopitelně nedošlo. 

Vzhledem k nákladům by nemělo ani význam provádět cenzus subjektů, které prošly 

certifikací. Všechna zmíněná opatření by měla stačit k zajištění potřebné 

reprezentativnosti výzkumu.  

 

3.2.5 Validita a reliabilita 

Vnější validita mého výzkumu se zakládá na jeho smysluplném zasazení do 

rámce činností kampaně Fairtradová města, respektive subjektů tuto kampaň 

organizujících. Výzkum jsem se snažil realizovat ve spolupráci s organizátory kampaně. 

Návrh výzkumu jsem konzultoval se zástupcem organizace Fairtrade Česko a 

Slovensko, ale v kontaktu jsem byl i s dalšími organizátory. Propojení mé diplomové 

práce s procesy Fairtradových měst a její přínos činnosti této kampaně dá mojí práci 

jasný smysl. Tato spolupráce mi pomohla dosáhnout požadavku na „přiměřenost, 

smysluplnost a užitečnost specifických závěrů“ [Hendl 2009: 54]. 
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Vnitřní validity jsem chtěl ve výzkumu dosáhnout několika způsoby. Za 

nejdůležitější považuji dobře postavené výzkumné otázky / hypotézy a podle nich 

připravenou strukturu expertních rozhovorů. Zde jsem chtěl opět navázat na spolupráci 

s organizátory iniciativy. V průběhu psaní práce jsem sledoval vývoj předmětu svého 

výzkumu i výše popsanou účastí na akcích, kde jsem různé otázky mohl konzultovat se 

zástupci organizací. Dále jsem se vnitřní validity snažil dosáhnout použitím principu 

vyvracení9 a metodou stálého srovnávání10 v podobném smyslu, jak o nich píše 

Silverman [2000: 175-180]. Snažil jsem se vyvracet předpoklady, které jsem si o tématu 

tvořil, a falzifikovat své interpretace získaných dat na základě dalších rozhovorů a 

zjištění. Dosahoval jsem toho mimo jiné právě metodou stálého srovnávání.  Také mi 

v tom pomáhala rozličnost dotazovaných zástupců jednotlivých subjektů. Vnitřní 

validitu by mělo ještě podpořit teoretické nasycení hlavních témat probíraných při 

expertních rozhovorech, což jsem již blíže popsal v předchozí kapitole věnující se 

reprezentativitě výzkumu. Co nejvyšší úrovně validity obecně jsem se snažil dosáhnout 

vytvořením kvalitního výzkumného nástroje v podobě dobrého scénáře pro výzkumné 

rozhovory. Scénář jsem na začátku realizace svých rozhovorů několikrát upravil, aby 

lépe odpovídal zkoumanému tématu. 

Zajištění reliability bylo v mojí práci problematičtější vzhledem k tomu, že je 

její design postaven především na kvalitativních metodách zkoumání. Snažil jsem se 

spíše, jak doporučují například King a Horrocks [2010: 161], místo reliability popsat 

nestabilitu zkoumané problematiky, což se v mém výzkumu ukázalo jako dobrý pohled 

na věc. Krom toho se jistých nároků konceptu reliability snažím dosáhnout sestavením 

co nejlepšího scénáře pro rozhovory, stejně jako u validity. 

Celkové kvality výzkumu jsem se snažil dosáhnout správnou aplikací použitých 

metod, založenou na využití dostupných zdrojů a svém studiu sociologie – zvláště 

v rámci magisterského zaměření na aplikovaný sociologický výzkum a jeho 

metodologii. Zejména bych chtěl využít znalosti a zkušenosti z předmětu Aplikovaný 

sociologický výzkum, Analytické metody výzkumu pro mgr., Výzkumné kolokvium, 

Praktika z kvalitativního výzkumu atd. Pro kvalitu výzkumu ještě může svědčit 

skutečnost, že výzkum by měl být z mé strany nezaujatý. Přestože mě problematika fair 

trade zajímá, fair trade obecně podporuji a zabýval se jím i během svého studia (např. 

Výzkumné kolokvium), nejsem nijak blíže zapojen do žádné organizace nebo hnutí 

                                                 
9 „the refutability method“ [Silverman 2000: 178] 
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zabývající se fair trade a mohu tak, doufám, k předmětu výzkumu přistoupit bez 

osobního zaujetí s čistě vědeckým zájmem. Snažím se tomu napomáhat častou 

sebereflexí výzkumných postojů a východisek. 

3.2.6 Etické otázky výzkumu 

Ve své práci jsem dodržoval etické standardy, které obecně vyžaduje odborný 

sociální výzkum. Snažil jsem se naplňovat všechny hlavní principy, které shrnuje 

například Denzin a Lincoln [2005: 144-145]. Hlavní pozornost jsem zaměřil na to, 

abych informantům poskytl pravdivé informace o výzkumu, na důvěrné nakládání 

s citlivými informacemi, na anonymitu informantů a v neposlední řadě jsem se pokusil o 

co největší přenositelnost prezentovaných výsledků své práce. 

Konkrétně jsem se snažil co nejvíce držet a inspirovat etickým kodexem České 

evaluační společnosti [ČES 2011]. Analýza potřeb je totiž provádění evaluací příbuzná 

[Watkins et al. 2012: 34-35], jak již bylo uvedeno výše. Při dodržování etických 

požadavků jsem se také pohyboval v rámci zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů a s identitou svých respondentů jsem nakládal podle jeho znění. 

 Před začátkem kvalitativních rozhovorů jsem svým informantům sdělil, že 

rozhovory a jejich vyhodnocení budou anonymní. Věcně vzato jsem anonymizoval 

rozhovory změnou jmen informantů – přiřazením pseudonymů do citovaných pasáží a k 

odkazům na přepisy. Dále jsem postupovat tak, že ve chvílích, kdy to bylo potřeba, jsem 

dával přednost anonymitě respondentů před konkrétně odkázanými tvrzeními o 

zjištěných skutečnostech. Ve chvílích, kdy se mi například hodila citace z přepisu 

rozhovoru, ze které by bylo možné odvodit přesnou totožnost respondenta, raději jsem 

její znění uvedl jako obecnější opis a nebo jsem ji neuvedl vůbec. Právě v tomto 

výzkumu to byl častý problém, protože populace, kterou jsem zkoumal, není velká. 

Pozornost jsem věnoval také drobnostem jako přiřazování pseudonymů nebo uvádění 

míst při anonymizaci, na kterou upozorňují Denzin a Lincoln [2005: 145]. Jejich 

varování se týká zejména toho, že zainteresovaní jedinci by mohli pseudonymy 

prohlédnout. Rozhodl jsem se tedy používat pseudonymy typu: InformantČÍSLO_město. 

 Byl jsem si také vědom etických otázek realizace analýzy potřeb. Jde zejména o 

dotazování se na potřeby a s tím spojená vyvolávaná očekávání jejich naplnění [Royse 

et al. 2009: 32-34]. Proto jsem se různými opatřeními snažil, aby informanti tento dojem 

z rozhovorů nezískali. Vzhledem k charakteru tématu to však nebyl takový problém, 

                                                                                                                                               
10 „the constatn comparative method“ [Silverman 2000 : 179] 
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jako to zřejmě může být při hodnocení potřeb spojených s řešením různých 

„existenčnějších“ otázek. 

3.2.7 Diskuze metod 

Pro svou práci jsem se snažil vybrat takové metody, které by nejvíce odpovídaly 

položené výzkumné otázce a předmětu výzkumu [Strauss, Corbinová 1999: 23-24]. 

Hodnotil jsem v tomto ohledu také svoje možnosti, respektive rozsah, který mi nabízí 

formát diplomové práce. Došel jsem k závěru, že nejlepší možná cesta, kterou mohu pro 

svůj výzkum zvolit, je kombinace důkladné analýzy zdrojů a expertních rozhovorů. 

Desk research / analýzu dostupných zdrojů (a další ponoření se do tématu) jsem 

se rozhodl uskutečnit proto, abych na jejím základě mohl rozvinout konkrétnější 

výzkumné hypotézy, podle nichž jsem vytvořil plán dalšího výzkumu a scénář 

rozhovorů. Nepřipadalo mi pro zkoumaný problém adekvátní spolehnout se pouze na 

základní odhad toho, co by pro hlavní část výzkumu mohlo být skutečně důležité, ale 

chtěl jsem tyto předpoklady podpořit metodickou prací. Tento postup by mi měl pomoci 

udělat si představu o důležitosti jednotlivých témat a také podle toho zaměřit rozhovory, 

což mi umožní čas a práci s respondenty lépe zužitkovat. Měl jsem tak příležitost 

odhalit předem některá témata, která nejsou pro moji analýzu na první pohled zřejmá, a 

připravit se na ně. Pečlivá analýza dostupných zdrojů je častým postupem při provádění 

analýzy potřeb pro promyšlení výzkumného postupu [White, Altschuld 2012: 125]. 

Za pomoci výzkumné otázky a hypotéz odrážejících předpoklady, okolo jakých 

oblastí se vyskytují potřeby zkoumaných subjektů, a scénářů rozhovorů, jsem provedl 

rozhovory s experty. Tyto rozhovory jsem uskutečnil s osobami, které se účastní 

procesu certifikace z pozice členů v řídících skupinách, případně s osobami 

odpovědnými za propagaci a nákup fair trade zboží (v případě církví). Svoje 

respondenty považuji za experty, protože tak skutečně v tomto případě budou 

vystupovat, i když někteří z nich, jako například studenti škol zapojení do řídících 

skupin, nemají teoretický rozměr svého expertství, všichni ale disponují „tematickým 

know-how“ [Froschauer, Lueger 2009: 221-222] získaným praktickou prací ve 

skupinách či podporou fair trade. Přístup k rozhovorům jako k expertním [Bogner, 

Littig, Menz 2009: 17-42; Trinczek 2009: 203-2016] a nejen jako k „obyčejným“ 

hloubkovým rozhovorům umožní mé práci zachytit důležitou dimenzi problematiky 

jako předmětu pro analýzu potřeb subjektů takového typu, jako jsou města, školy a 

místní církve. Navázání na tradici expertních rozhovorů mi pomohlo podchytit i důležité 
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metodologické aspekty rozhovorů. Na druhou stranu jsem se snažil vnímat za pomoci 

systémové teorie experty zároveň jako samostatné psychické autopoietické systémy, což 

dalo pohledu na ně jako na experty potřebný nadhled. 

Pro zodpovězení mé výzkumné otázky se nabízí i další metody, které by bylo 

možné použít. Může mezi ně ve fázi analýzy dostupných zdrojů patřit například 

obsahová analýza [Mitchell 1967] nebo kvalitativní obsahová analýza [Elo, Kyngas 

2008; Mayring 2000]. Protože však zhodnocení důležitosti potřeb a částečné 

zobecnitelnosti výstupů mohu dosáhnout jiným způsobem, rozhodl jsem se pro metody 

založené na tematické analýze mající jádro v přepisech rozhovorů. Ze stejného důvodu 

nepoužívám ani jiné kvantitativní metody typu dotazníkového šetření. Účelem studie je 

mimo jiné zjistit podobu jednotlivých potřeb a odhalit potřeby, které mohou být i skryté, 

což je spíše úkol pro kvalitativní metody. V předpokladu, že výsledky bude možné 

aplikovat a že není třeba, aby použité metody měly striktně konfirmační vlastnosti, mě 

utvrzuje Watkins et al. [2012: 63], kteří zdůrazňují, že pro analýzu potřeb není až tak 

důležitý druh dat, jako „úhel pohledu“, ze kterého data vychází. 

 Svůj výzkum jsem formoval za pomoci výzkumné otázky a několika hypotéz. 

Užitečnost a dopady zapojení hypotéz jsou v rámci užití kvalitativních metod otázkou 

[Lareau 2012: 671-677]. Během výzkumu jsem se snažil nástrahy jejich využití 

překonat a vnímat spíše jako dobrá vodítka. Hledání odpovědí jsem však uskutečňoval 

v perspektivě potřeb, faktorů, ze kterých tyto potřeby vychází, a dalších důležitých 

kontextuálních informací. Přínos práce není z logiky metody a zkoumaného problému 

v odpovědích ano / ne, ale spíše ve vhledu do problematiky potřeb, na kterou se svým 

způsobem ptá hlavní výzkumná otázka. Například podle druhé hypotézy11 jsem hledal 

překážky spojené se získávání a udržováním statusu. Nešlo mi zde však o samotné 

překážky, ale o případné potřeby s nimi spojené. Slovem „klíčové“ obsaženým v této 

hypotéze pak myslím právě bariéry spojené s nějakou potřebou a zároveň takové 

bariéry, resp. takovou potřebu, která může mít z různých hledisek významný vliv na 

celkové cíle kampaně (např. subjekt se nestane „městem / školou / církví“, bariéra 

mající negativní dopad na možnosti rozšíření prodeje apod.). 

 

                                                 
11 H2: Subjektům usilujícím o status chybí některé klíčové informace pro naplnění požadavků pro 
získávání / udržování statusu. (viz kap. 4.1) 



   40 

4. Vlastní výzkum 
Analýzou dostupných zdrojů jsem dospěl k prvním hlubším zjištěním o tom, jak 

kampaň Fairtradová města funguje. Základní popis kampaně byl uveden již výše. Jen 

stručně zopakuji, že jejím cílem je osvěta a podpora prodeje fair trade. Snaží se o to 

interaktivní metodou zapojení měst, škol a místních církevních sborů, které se 

v podstatě stávají partnery organizátorů kampaně v podpoře konceptu fair trade. 

Kampaň je nadnárodní, nicméně její česká aplikace je jejím převedením do našeho 

prostředí, které její rozměr rozšířilo na školy a církve. Kampaň se snaží navázat na další 

globální témata. Ve velkém zjednodušení má kampaň základní logiku ukázanou 

v Schématu č. 1. 

 

Schéma č. 2: Konceptuální rámec zdůvodnění programu [vlastní vyplnění] 

 
Podle: Chen, Practical Programe Evaluation [2005: 74] 

 

Je třeba dodat, že neznalost konceptu a nízký prodej, které jsou ve Schématu 2 

uvedeny, jsou relativní. Strategií organizací zaštiťujících podporu fair trade a 

organizujících kampaň je stálé zvyšování jak znalosti fair trade, tak podpora jeho 

dalších průnikům na trh. Celkovou cílovou skupinou kampaně jsou prakticky všichni 

spotřebitelé v Česku, nejen zapojené subjekty, které mají svou participací k dosažení 

výsledků kampaně přispívat. Města, školy a místní církve jsou zvláštní cílovou 

skupinou této kampaně. Plněním kritérií, které jsou podmínkami získání statusu 
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Fairtradové město / škola / církev, by se měly především stát oficiálními propagátory 

fair trade s minimálními standardy této propagace a zároveň vlastní spotřebu fair trade 

zařadit do svého běžného fungování. Tyto subjekty jsou zároveň hlavním vstupem 

kampaně. Pokud se nějaký subjekt již stane držitelem statusu, měl by udržet i kritéria – 

stále spotřebovávat produkty, udržovat vymezený rozsah prodejních příležitostí pro fair 

trade, realizovat akce pro veřejnost atd. Organizátoři kampaně krom standardního 

zajišťování jejího průběhu (komunikace se subjekty, kontrola žádostí apod.) dávají 

subjektům zároveň podporu v jejich aktivitách.  Celá kampaň by měla přispívat 

k nárůstu znalosti fair trade a nárůstu jeho spotřeby v Česku.  

 

4.1 Hypotézy spojené s realizací a hodnotami 

Hypotézy jsem si ve své práci vytvořil proto, aby vedly moje hledání potřeb 

subjektů a souvislostí mezi nimi a realizací kampaně. Vycházel jsem z analýzy 

dostupných zdrojů, se zástupcem Fairtrade Česko a Slovensko (v té době ještě Fairtrade 

ČR) na začátku mého výzkumu a dalšího základního seznamování s kampaní, jako byla 

účast na konferenci v rámci kampaně. Dále jsem vycházel ze svých dalších úvah o tom, 

z jakých dalších okolností by potřeby mohly vycházet. Níže hypotézy uvádím 

s vysvětlením, jak jsem k nim dospěl. 

Hypotézy 1 až 4 se vztahují k  okolnostem spojeným spíše s 

předpokládanými instrumentálními potřebami subjektů při plnění kritérií. Byly prvními, 

ze kterých jsem při uvažování nad kampaní vycházel. Zde je stručný výčet kritérií 

subjektů: 

 

Kritéria pro města [WWW: Fairtadová města, 28.6.2016 a] 

1. Místní řídicí skupina 

2. Oficiální podpora fair trade 

3. Dostupnost fair trade produktů 

4. Místní podpora 

5. Média a práce s veřejností  

Kritéria pro školy [WWW: Fairtadové školy, 28.6.2016] 

1. Řídící skupina 
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2. Oficiální podpora fair trade 

3. Výuka globálních rozvojových témat a souvislostí 

4. Podpora spotřeby fair trade produktů 

5. Práce s veřejností 

Kritéria pro místní církevní sbory [WWW: Fairtadová města, 28.6.2016 b] 

1. Osoby odpovědné za fair trade 

2. Oficiální podpora fair trade  

3. Nákup fairtradového zboží pro vlastní spotřebu 

4. Podpora fair trade 

5. Práce s veřejností 

Řídící skupiny musejí být ustaveny, podporu je třeba deklarovat a spotřebu je nutno 

zavést do vlastního fungování subjektu. Práce s veřejností znamená požadavek na 

realizaci nějaké akce zaměřené mimo školu / církev atd. Kritéria mají svůj stanovený 

obsah, který zde neuvádím, ale který je pro jejich dosažení nutné splnit. Počet 

prodejních míst s fair trade, které v městě musí být pro naplnění kritéria dostupnost fair 

trade produktů, se například stanovuje podle počtu obyvatel města. Předpokládal jsem, 

že dosahování těchto kritérií může být spojeno s překážkami a potřebami, ukazovala to 

také prvotní komunikace se subjekty a organizátory. Největším vodítkem pak pro mě 

byla výše zmíněná konference v rámci kampaně a poznámky ze všech diskuzních 

skupin, které se mi podařilo získat od organizátorů kampaně. 

Po mém vstupu do problematiky jsem se dozvěděl o následujících překážkách, u 

kterých jsem předpokládal, že mohou být spojeny s nějakými potřebami. Na školách je 

problémem zahlcenost tematickými plány, což ztěžuje možnosti vyučovat o fair trade. 

Překážkou spojenou s prodejem fair trade na školách je otázka možností a způsobu jeho 

zavedení do prodeje, což je také jednou z podmínek. Ne každá škola má školní prodejnu 

a tam, kde je, může být těžké provozovatele k prodeji fair trade produktů přesvědčit. 

Každé kritérium může nějaké překážky, a tak i potřeby, generovat, s různými náznaky i 

potvrzeními jsem se při analýze setkal. Může být dobré si uvědomit, že překážky pro 

dosažení kritérií mohou být docela pochopitelné, když si znovu uvědomíme, že jde o 

metodu dosažení cílů kampaně.  
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První hypotézu si stanovím takto:  

H1: Při plnění požadavků spojených se získáváním a udržováním statusu se vyskytují 

překážky znemožňující nebo výrazně ztěžující naplnění statusu. 

 

Vzhledem k rozsahu kampaně a zapojení cílových skupin jako jsou města, školy 

a církve, se svými vlastními „rozměry“, bylo možné se domnívat, že proud informací 

k zapojeným subjektům může mít nějaké mezery. Důvod, proč jsem si postavil tuto 

hypotézu, bylo zjištění, že:  

H2: Subjektům usilujícím o status chybí některé klíčové informace pro naplnění 

požadavků pro získávání / udržování statusu. 

 

Z komunikace s realizátory kampaně a některými zapojenými subjekty na 

začátku svého výzkumu jsem vycítil, že v některých případech může být problémem 

nedostatek nápadů pro realizaci aktivit spojených s podporou fair trade, a to zejména 

pro akce zaměřované vně subjektu k veřejnosti. Za pomoci další hypotézy jsem chtěl 

zkoumat, jakou tento problém může hrát roli a samozřejmě opět, jaké potřeby může 

generovat:  

H3:  Organizátorům aktivit zaměřených na fair trade (v organizacích usilujících o 

status) schází inspirace pro tvorbu aktivit spojených se získáváním nebo udržováním 

statusu. 

 

Výraznou překážkou generující potřeby pro zástupce subjektů mohl a může být 

problém spojený s nemožností prosadit zapojení do kampaně u vedení své organizace.  

Chtěl jsem sledovat, zda se tento problém u některých subjektů objevuje, jak jej 

informanti reflektují a jaké potřeby s tím mohou být spojeny. 

H4: Skupiny osob mající zájem o to, aby se jejich organizace zapojila do kampaně, se 

setkávají s překážkami při prosazování tohoto zapojení u vedení organizace. 

 

 Pátou hypotézu jsem si stanovil kvůli psychologickému rozměru potřeb, kterého 

jsem se již dotknul při metodickém popisu jejich analýzy. Při srovnání této dimenze 

pojmu potřeba, specifického zaměření účelu kampaně, propojení jejích cílů s etickou 

spotřebou a pomocí lidem na globálním Jihu, se zdálo vhodné zkoumat právě roli 

vlastních potřeb jedinců zapojených do kampaně a původních motivů tohoto zapojení. 
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H5: Kampaň Fairtradová města umožňuje subjektům usilujícím o status naplnit jejich 

vlastní potřeby. 

 

Čtyři první hypotézy pro mě měly sloužit jako vodítka pro sledování potřeb 

vzhledem k procesům kampaně jako takovým. Sledování potřeb zaměřených na cíle 

kampaně se už svým způsobem věnuje pátá hypotéza. Vytvořil jsem si však ještě 

dalších pět hypotéz, o kterých pojednávám v následující kapitole a které se přímo 

zaměřují na cíle kampaně ve smyslu prodeje fair trade výrobků. 

 

4.2 Hypotézy spojené s potřebou zvýšení prodeje 

Hypotézy 6 až 10, které vytvářím na konci této kapitoly, by měly vypovídat o 

kritériích úspěšné podpory spotřeby fair trade. Jejich ověření by mělo během pozdějšího 

výzkumu pomoci poskytnout normativní hledisko k potřebám subjektů. 

 Data využitá pro níže uvedené analýzy jsou z výzkumů, které realizoval Institut 

evaluací a sociálních analýz v letech 2011 a 2014 [WWW: INESAN, 5.7.2016]. Pro 

jejich využití ve své diplomové práci jsem získal souhlas od jednatelky společnosti (viz 

Přílohu č. 2). Výběrové soubory výzkumů byly vybrány kvótními výběry, tak aby 

odpovídaly za dospělou českou populaci 18-64 let a to krom věku ještě podle pohlaví, 

velikosti místa bydliště a kraje. Sběr byl proveden metodou F2F za pomoci 

standardizovaných dotazníků. Otázky pro proměnné, které jsem využil v analýzách, 

které zde uvádím, je možné vidět v Příloze č. 3. V roce 2011 se průzkumu zúčastnilo 

1188 respondentů a v roce 2014 to bylo 1327 respondentů. 

Analýzy těchto dat jsem prováděl během svého studia v roce 2014 na předmětu 

Výzkumné kolokvium. Jejich analýzy jsem dopracovával v tomto roce (2016) tak, aby 

mohly sloužit pro tvorbu mých hypotéz, seminární práci z tohoto kolokvia, kterou cituji 

níže, jsem koncipoval přímo tak, aby sloužila jako vstup do mojí diplomové práce. 

Ve svých analýzách [Chmel 2016: 3-4], jejichž výsledky tu uvádím, jsem 

pracoval s následujícími proměnnými (a jejich překódováním, originální otázky viz 

Přílohu č. 3): 

- Nákup fair trade výrobku alespoň občas: dichotomická proměnná rozdělující 

ty, co koupí fair trade výrobek alespoň občas, a na ty, co ještě žádný fair 

trade produkt nekoupili (2011: q25; 2014: q55) 
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- Postoje respondentů ke spotřebě fair trade: zachovávám původní hodnoty 

bez hodnoty nevím (2011: q24a až q24f ; 2014: q48a až q48s) 

- Spontánní znalost loga Fairtrade®: respondenti museli spontánně poznat 

logo (2011: q19; 2014: q12) 

- Ochota připlatit za fair trade výrobek: rozdělení ano / ne bez neví (2011: 

q44; 2014: q70).  

 

V analýzách jsem se snažil zjistit, jak by bylo možné modelovat nákupní chování 

spotřebitelů. Nejdříve jsem si za pomoci shlukové analýzy udělal základní představu o 

souvislostech mezi postojovými proměnnými týkající se spotřeby fair trade a jejích 

souvislostí. Tuto představu jsem však zkorigoval zvážením věcných souvislostí mezi 

postoji a vytvořil si faktorový model, který jsem se rozhodl ověřit v pomocí konfirmační 

faktorové analýzy za pomoci softwaru MPlus. Výsledné modely za oba roky uvádím 

v Příloze č. 4. Tyto modely se při analýzách prokázali jako podle standardních kritérií 

(RMSEA, CFI, TLI) jako dobré, podle srovnávacích kritérií (AIC a BIC) byl model se 

dvěma faktory za rok 2011 o něco lepší, než se třemi faktory. Kvůli porovnání a 

z věcného hlediska jsem však vybral za oba roky modely se třemi faktory. Mnou 

nalezené faktory za rok 2011 byly: nedůvěra, neochota a přesvědčení. Také kvůli ne 

zcela stejným postojovým bateriím mezi vlnami výzkumu bylo nutné v roce 2014 místo 

faktoru neochota vytvořit faktor neznalost. [Chmel 2016: 5-9] 

 Tyto faktory jsem pak nechal s dalšími proměnnými z analyzovaných výzkumů 

vstupovat do binární logistické regrese a diskriminační analýzy a pokoušel se hledat 

nejlepší model tak, abych mohl rozlišit spotřebitele podle dichotomické proměnná 

rozdělující ty spotřebitele, co si koupí fair trade výrobek alespoň občas, a na ty, co ještě 

žádný fair trade produkt nekoupili. 

 Za rok 2011 se podařilo postavit dobrý model binární logistické regrese 

s proměnnými faktor neochota, faktor přesvědčení, ochotou připlatit za fair trade 

výrobek a spontánní znalostí loga Fairtrade®. „Nulový model, ve kterém jsou všichni 

respondenti zařazení tak, jako že FT výrobek nikdy nekoupili, je při klasifikaci úspěšný 

na 72,5 %. Zatímco vytvořený model je úspěšný z 82,7 % - je tedy úspěšnější zhruba o 

10 %. Vysvětluje zhruba 50 % variability závisle proměnné.“ [Chmel 2016: 14] V roce 

2014, kdy z modelu vypadl faktor, se „podařilo vysvětlit 52 % variability závislé 

proměnné a byl při klasifikaci o 8 % úspěšnější než nulový model (ze 76,7 % na 84,7 

%) – v této vlně byly modely obecně při klasifikaci o něco méně úspěšné, než při 
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předchozí vlně.“ [Tamtéž: 15] Do Přílohy č. 5 jsem vložil kus citované seminární práce, 

kde je možné si mé výpočty prohlédnout. 

 Dále jsem se zaměřil na další zdroje, které také pracovaly s daty, se kterými jsem 

pracoval i já. Podle Humheje [2014: 36-39] popisujícího mezery mezi postoji a 

chováním spotřebitelů by k podpoře nákupu u spotřebitelů pomohlo mimo jiné 

snižování skepticismu nad možnostmi fair trade naplňovat svoje hodnoty a zlepšování 

vnímání kvality fair trade výrobků.  

 

Na základě provedených analýz a studia dalších zdrojů docházím k následujícím 

hypotézám: 

H6-10: Existuje mezera mezi současným způsobem podpory fair trade realizovaným 

subjekty usilujícími o status v rámci kampaně Fairtradová města a možnostmi těchto 

subjektů z hlediska: 

- pozitivního ovlivňování zvyšování přesvědčení spotřebitelů pro koncept fair 

trade. 

- působení na snižování skepticismu pro koncept fair trade. 

- většího pozitivního ovlivňování zvyšování spontánní znalosti loga Fairtrade®  

u spotřebitelů. 

- stabilizaci vnímání kvality fair trade výrobků u spotřebitelů. 

- pozitivního ovlivňování ochoty připlatit si za fair trade výrobek cenové premium. 

 

4.3 Otevřený prostor pro exploraci a hypotézy 

Během svého zkoumání jsem nechal pozornost do určité míry ještě otevřenou 

také pro volnou exploraci - ptal jsem se na potřeby také přímou otevřenou otázkou, ptal 

jsem se na to, co by chtěli informanti na kampani případně změnit, snažil jsem se 

zachytit spontánní deklarace subjektů atd. Stále jsem však měl při analýzách těchto 

výpovědí na mysli rozdíl mezi potřebou (need) a chtěním (want). 

Takovýto postup je také důležitou součástí analýzy potřeb, která navazuje i na 

tradici exploračního přístupu k provádění evaluací (goal-free evaluation) [Davidson 

2005: 23-28]. Analýza potřeb zde má mít roli pro nastavení programů podle potřeb 

cílových skupin, které nelze vždy předem hypoteticky usuzovat. 
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Pokud jde o využití hypotéz, můj závěrečný dojem je takový, že vhodně doplnily 

výše představené metody analýzy potřeb a dokázaly mě při zkoumání lépe směrovat. Na 

druhou stranu, níže nestrukturuji své odpovědi podle hypotéz, ani podle různých dalších 

možných způsobů organizace kódů v rámci tematické analýzy, ale podle potřeb, jak 

jsem je díky svým zjištěním a evidenci zkonstruoval. Během popisu svých výsledků na 

hypotézy odpovídám. 

 

4.4 Realizace analýzy potřeb 

4.4.1 Využití metody 

 Při realizaci vlastní analýzy potřeb jsem využil a propojil přístupy autorů 

k jejímu provedení, které jsem uváděl v kapitole metodiky. Využil jsem je současně se 

systémovou teorií. Konkrétně jsem si postup analýzy sestavil do kroků, která uvádím 

zde: 

1. Provedl jsem konceptuální rozbor v rámci systému etické spotřeby. 

2. V konceptuálním rozboru a sebraných datech jsem hledal mezery a také stavy, 

jejichž změny a nedostatky by mohly přinést obtíže. Popsal jsem hlavní zdroj 

potřeb ze systémového hlediska. 

3. Určil jsem si hlavní taxonomii potřeb a rozdělil je na cílové a instrumentální. 

4. Seřazoval jsem další zastřešující kódování nižších úrovní pod hlavní kategorie. 

5. Ptal jsem se na další dělení potřeb a v případech, kdy to bylo vhodné, jsem tyto 

další možné popisy potřeb využil. Šlo o určení, zda potřeby jsou: 

a. Normativní 

b. Vyjadřované 

c. Srovnávací 

d. Uvědomované vs. neuvědomované 

e. Dosažené vs. nedosažené 

6. Pokud to bylo vhodné, využil jsem pro hodnocení ještě povědomí, dostupnost, 

dosažitelnost a přijatelnost stavů, nebo řešení, ke kterým se daná potřeba 

vztahovala. 
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Je třeba ještě poznamenat, že pokud níže píši o nedostatku / mezeře, tak je vždy 

pojednávám neutrálně a chápu je jako vědecké konstrukce využívané v analýze potřeb. 

Ani moji informanti, alespoň co mohu soudit, nekoncipovali svoje výpovědi o 

nedostatcích / mezerách ve výkonu, na které jsem se v průběhu rozhovorů doptával, 

jako výtku. Většinou naopak deklarovali celkovou spokojenost s kampaní i spoluprací.  

 

4.4.2 Vztahy systémů v prostředí kampaně Fairtradová města 

Nyní se pokusím vysvětlit problematiku kampaně Fairtradová města ve spojitosti 

s cílem své práce za pomoci principů systémové teorie a teorie autopoiésis. Tím si 

postavím základ pro pozdější popis některých potřeb. 

Ve svém vysvětlení začnu od systému zodpovědné spotřeby, která pro mě bude 

hrát nyní roli nejvyššího systému pro interpretaci. Jejími částicemi jsou různé další 

autopoietické systémy, které v ní plní nějakou funkci a pomáhají jí tak vymezovat své 

hranice vůči okolí. Mezi tyto systémy může patřit například systém podpory fair trade v 

Česku nebo systém potravinové bezpečnosti. Oba tyto prvky prošly systémem selekce a 

dostaly se do systému zodpovědné spotřeby. Každému z nich se mohu pokusit najít jeho 

zobecněné médium komunikace a binární kód, který je jím komunikován a který 

pomáhá udržovat hranice svého systému hledáním jeho smyslu.  

Zodpovědná spotřeba má jako médium zodpovědnost a jako kód zodpovědné / 

nezodpovědné. Podpora fair trade v Česku má jako médium důstojná práce a jako kód 

lze určit prodej (fair trade) / neprodej (fair trade). Systém potravinové bezpečnosti 

může mít v některých svých podobách jako médium jídlo a kód plýtvání / neplýtvání. 

Podpora fair trade v Česku a potravinová bezpečnost na první pohled nemusí mít mnoho 

společného, avšak ve chvíli, kdy se v komunikaci mezi těmito systémy shoduje prodej 

s neplýtváním, tak spolu utvoří jeden systém – zodpovědnou spotřebu. Spojení prodej 

fair trade i neplýtvání zde může znamenat zodpovědný. Může se to stát například ve 

chvíli, kdy nákup fairtradových banánů způsobí, že si jich spotřebitelé více váží. 

Uvědomí si hodnotu práce, která do nich byla investována, a pak nedovolí, aby jim 

doma zplesnivěly a oni je museli vyhodit. Stejně tak se nákupem fair tradu obecně může 

dařit realizovat potravinovou bezpečnost na globálním Jihu tím, že jsou dělníci na 

banánových plantážích spravedlivě ohodnoceni a nehladoví. Spravedlnost se zde 

komunikuje shodně s přiměřenou výživou.  
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 Podobně tak autopoietický systém kampaně Fairtradová města by měl splývat se 

systémem podpory Fairtrade v Česku, pokud spolu mají tvořit jeden systém. Vzhledem 

k tomu, že je to nástroj utvořený pro podporu fair trade, lze považovat za jeho médium 

komunikace fair trade a binární kód podporu / nepodporu. Částicemi kampaně jsou 

mimo jiné subjekty usilující o status. Ty mají svá vlastní symbolická média 

komunikace. Pokud se podaří najít shodu na inkluzivních stranách binárního kódů 

konkrétního subjektu a binárního kódu kampaně Fairtradová města, vytvoří tyto dva 

systémy systém společný. Oba systémy jsou pro takové napojení otevřené. Lidé, kteří 

subjekt reprezentují nebo jsou jinak jeho součástí, jsou také autopoietické systémy, 

které se starají o svoji organizační homeostázu. Selektují, co přijmou do svého systému 

a jaké systémy mohou tvořit. Výše pospané lze pro lepší představu vidět na Schématu č. 

1. 

 

Schéma č. 2: Komunikace mezi jednotlivými autopoietickými systémy [vlastní 

schéma] 

 

 

Hlavním cílem konceptu fair trade a jeho nástrojů má být naplňování principů 

představených v úvodu mojí práce. Lze si představit mechanismus, ve kterém bude 

vidět lineární souvislost mezi jednotlivými kroky naplňování těchto principů. Takto 

popsaný mechanismus by však nezachycoval ony částečné překryvy, které může 
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způsobovat nedostatečná shoda v komunikaci hranic. Přikláním se k popisu 

problematiky za pomoci teorie autopoietických systémů. V takto popsaném modelu je 

však třeba uvažovat abduktivně, vztahy považovat spíše za akauzální, rekurzivní atd. 

Klíčové jsou zde nikoliv prvky, ale vztahy a změna jednoho z nich může změnit celý 

systém. 

A právě z toho, jak spolu systémy komunikují a vytvářejí nové systémy, 

respektive z toho, v čem se nepřekrývají, lze vidět první interpretaci mezer – potřeb. 

Takto vnímané potřeby jsou pak normativní právě vzhledem k funkci systému konceptu 

fair trade obecně. Společným cílem je naplňovat principy fair trade, které jsem 

popisoval v úvodu práce. Čím více komunikačních překryvů se podaří navázat, tím lépe. 

Musí k tomu dojít však bez ohrožení vlastního systému podpory fair trade. Tzn. 

podpora (fair trade) nikdy nemůže znamenat např. absolutní cenová efektivita pro 

spotřebitele. 

Klíčovou podmínkou kampaně Fairtradová města pro její realizaci je spolupráce 

širokého spektra aktérů ve městech, na školách, v církvích a v jejich okolí. Zároveň je 

pro zainteresované subjekty klíčové, aby v jejich rámci se zapojením do kampaně 

souhlasil různě velký minimální počet klíčových aktérů majících vliv na rozhodování 

organizace. Z hlediska teorie autopoiésis jde v podstatě o nezbytnou podmínku. Proto, 

aby se děla nějaká kampaň a byly v ní zapojeny nějaké subjekty, musí dojít ke 

komunikaci a vzájemné selekci do jednoho systému. 

Bez dostatečného překryvu ve významech kódů komunikace, nemohou 

vzniknout další systémy, které by přiřazovaly ke kampani nové částice (tzn. nové 

subjekty pro získání statusu). Náročnost k dosažení tohoto překryvu u lidí, kteří 

neuznávají hodnoty shodné s konceptem fair trade (viz Potřeba původních hodnot) nebo 

nesouhlasí s fair trade jako dobrou cestou k naplnění těchto hodnot, je v praxi mnohdy 

vysoká. Vzhledem k možnostem konceptu fair trade se však nejedná o nemožnou 

záležitost a samotné aktivity kampaně mají v tomto směru přímo působit. Nelze zde 

však dobře určit míru současného stavu a míru žádoucího stavu. Logika kampaně je 

taková, že jako žádoucí chápe zahrnutí co největšího počtu aktérů. Stejně jako koncept 

fair trade předpokládá, že je potřeba stále se snažit spotřebu dále navyšovat. 

Vyplývá tak základní potřeba, kterou je snižování mezer v komunikaci, tedy 

překryv systémů. Protože je úkolem systému kampaně navazovat další a inkluzivnější 

komunikace, z logiky věci nebude takto definovaná potřeba nikdy naplněná. V tomto 

ohledu nelze normativně určit přesný požadovaný stav. Lze spíše uvažovat o 
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strategických možnostech, které by mohly efektivitu naplňování zvýšit, o což se 

v odkazech na tento konceptuální rozbor snažím níže.  

Příkladem může být pohled na možnosti rozšíření kampaně mezi další druhy 

subjektů. Pokud jde o inkluzivnost, která je např. jednou z hodnot deklarovaných 

Fairtrade Česko a Slovensko (viz Přílohu č. 6) nejsou druhy zapojených škol vyvážené. 

Největší podíl zapojených škol tvoří základní školy a gymnázia. Odborné střední školy 

jsou v menšině, je zde pouze jedna technická škola, pouze jedno učiliště. Přitom i pro 

technické školy může platit následující shrnutí jedné informantky, která fair trade a 

účast v kampani chápe také přes instrumentální vzdělávací funkci: 

Informant4_škola: „Oni vlastně vyjdou jako /odborné povolání - anonymizováno/ a jako 

/povolání/  by jim nemělo být jedno, co se děje kolem nich. Takže souzní to asi v tom, že 

při těch svých rozhodováních by měli mít na mysli taky nějaká jiná kritéria…“ 

Na druhé straně je tu ještě jedna okolnost. Pokud má kampaň fairtradová města 

sloužit dobře pro ustanovování systému podpory fair trade v Česku, musí být hodnota 

kódu podpora plně shodná s prodejem (systém podpory fair trade v Česku). Toto tvrzení 

není tak triviální, protože jaký je obsah podpory závisí na systému Fairtradová města, 

resp. toho, jak se sebevytváří. Ve chvíli, kdy by se podpora nějak odchýlila od prodeje, 

by již kampaň dostatečně nezapadala do systému podpory fair trade v Česku, mezi 

oběma systémy by mohla přestat probíhat komunikace a společný systém by se takto 

rozpadl. Nicméně musím konstatovat, že během svého výzkumu jsem neidentifikoval, 

že by zde byla mezera a figurovala tu nějaká výrazná nenaplněná potřeba. Ani přímým 

dotazem ani informanty, ani vlastní analýzou dostupných zdrojů se mi nepodařilo jasně 

určit, že by v kampani probíhalo něco, co by nezapadalo do celkového konceptu fair 

trade. Nenaplnění této potřeby shody však ve svých důsledcích může být velmi 

problematické, proto ji zde uvádím. Kampaň je procesně zaměřena na plnění kritérií a 

počet zapojených subjektů stoupá. Jako přirozené riziko tohoto stavu lze považovat 

určitou byrokratizaci v negativním slova smyslu. 

 

4.4.3 Cílové potřeby 

Cílové potřeby jsou u subjektů kampaně vztaženy k funkci subjektů v těchto 

vyšších systémech přes komunikační média, která jim dodávají smysl. Během mých 

analýz se ukazovalo, že je pro zapojení do kampaně klíčové, aby se subjekty jako 

částice v těchto vyšších systémech snažili komunikovat podobně jako samotná kampaň. 
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U svých informantů jsem identifikoval čtyři základní rozměry médií, podle kterých 

orientovaly svoje cíle ve vztahu ke kampani: 

Morální rozměr, globální problémy – v tomto rozměru funguje i koncept fair 

trade. Důležité bylo zjistit, nakolik se zapojením v něm subjekty se svými systémy 

překrývají a nakolik se sebou dokáží vzájemně komunikovat. Pokud zde došlo 

k protnutí, bylo zapojení do kampaně Fairtradová města naplněním metapotřeb (viz 

Metodika) subjektů vzhledem k těmto vyšším systémům.  

Informant2_škola: „Časem vlastně zjistíte, že spousta těch věcí není úplně fér na tom 

světě, když takhle mluvíte se svým učitelem, který se o to hodně zajímá, tak vás to jako 

postupně zklamává (…) a když takhle víte o tom fair trade snažíte se s ním takhle 

fungovat, tak si jako připadáte líp, takhle to řeknu…“ 

Podobné to lze interpretovat i vzhledem k celému subjektu. Například přes zapojení ve 

Zdravých městech pod Agendou 21: 

Informant7_město: „Projekt Zdravé město je projekt, který přináší do města iniciativy, 

které se týkají kvality života a udržitelného rozvoje. Ta kvalita života se týká především 

toho daného místa, nicméně jsou tam určité globální souvislosti, co se týká udržitelného 

rozvoje a to je ta otázka fair trade.“ 

V tomto případě kampaň přímo naplňuje cílové potřeby města, které se zavázalo 

vstupem do projektu Zdravé město a rozhodlo se reagovat na „globální souvislosti“. 

 Nesoulad mezi vlastními konstrukcemi globálních problémů a konstrukcemi 

představ o vhodné reakci na ně však vyvolává možnou mezeru – potřebu. Jedna ze 

standardních reakcí na seznámení se s konceptem fair trade, se kterou se zástupci 

subjektů setkávají,  je ta, že fair trade není český a že je potřeba podporovat českou 

produkci. V tomto případě je měřítko pro rozlišení zodpovědný / nezodpovědný v rámci 

systému zodpovědné potřeby posunuté. Standardní odpověď na tuto výtku je, že se jako 

fair trade prodávají především potraviny, které v Česku nelze vypěstovat (káva, 

čokoláda atd.). Stejně na ni podle svých výpovědí odpovídají při propagaci fair trade i 

moji informanti. Nicméně je dobré si uvědomit, že zde existuje mezera - potřeba. Je 

řešená a současným řešením je určitá standardní odpověď. Otázkou je, zda by nešlo tuto 

celkem častou potřebu souladu s dalšími interpretacemi zodpovědné spotřeby řešit 

alternativně, resp. nějak lépe. 

 Tento příklad zde uvádím, protože může dobře popsat, jak by bylo možné lépe 

naplňovat obecnou výše popsanou potřebu systému Fairtradová města, být více 

inkluzivní a navazovat více komunikací přibírajících do systému další subjekty. Vodítka 
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k řešení takového problému nabízí např. Nagel [2002: 5-6] se svojí tzv. „Win – Win“ 

metodou, ve které doporučuje překročit oba původní postoje, nějakým třetím, lepším, 

naplňujícím požadavky obou a přinášejícím ještě něco navíc. O řešení popisovaného 

problému se pokoušení v Severní Americe v rámci tzv. Domestic Fair Trade 

Association [WWW: The DFTA, 29.6.2016] – asociací snažící se v Severní Americe 

sdružovat místní výrobce vyrábějící podle principů fair trade. Jde však spíše o 

ilustrativní příklad, protože zavedení českého fair trade je přece jen projekt značných 

rozměrů, který by navíc narážel na obecné vymezení fair trade jako partnerství 

globálního Severu s globálním Jihem. 

Základní potřeba, která přímo souvisí s úspěchem zapojení do realizace 

kampaně, je mezera mezi tím, jak daný subjekt reaguje na morální a globální otázky a 

jak by na ně reagovat chtěl (např. ve smyslu morálních principů, které uznává; jaký je 

jeho motiv spravedlnosti – viz Další rozměr pojmu potřeba). 

Další rozměry cílových potřeb, které jsem zaznamenal, jsou: 

- Vzdělávací rozměr – subjekty vnímaly svoji vzdělávací funkci 

- Sdružovací a zábavný rozměr – důležitost interního setkávání, fair trade jako 

zdroj zábavy (ve smyslu „baví mě to“) 

- Rozměr prestiže – PR subjektů 

Jde o systém, do kterých fair trade přímo nezapadá, ale opět s nimi může být 

propojen. Například pokud je vzdělávací rozměr pojímán i jinak, než jen ve smyslu 

vědomostí. 

Informant5_škola: „Obě jsou přesvědčený, že škola má prostě naučit lidem háčky a 

čárky a neplíst se lidem do života, jako jak se chovaj, jak jednaj…“ 

Systémy si neměly vzájemně překážet, měly by splynout alespoň tak, jak je vidět např. 

na citaci níže. 

Informant6_škola: „nesmí to být na úkor výuky, jó jako když se to vhodně ňák nastaví, 

tak samozřejmě, sem s tim, jakože, v pohodě“ 

 

Fair trade a kampaň pro tyto dalšími rozměry začíná mít daleko více roli 

nástroje. Pokud byly u mých informantů spojeny zároveň s morálním rozměrem 

popsaným výše, neidentifikoval jsem tam žádný funkční nesoulad ani potřebu. 

Setkávání uskutečňované kvůli samotnému setkávání jen s účastí fair trade, nebo zdravá 

http://www.thedfta.org/about/
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„řevnivost“ podle výpovědí mých informantů spíše dodává energii do aktivit. Dva moji 

informanti však hypoteticky uvažovali nad tím, zda chladný postoj reprezentantů jejich 

organizace k celé kampani pramení z toho, že kampaň nemá takové PR dopady, jaké si 

(podle dotazovaných informantů hypoteticky) představovali. Potřeby zde však znovu 

vyvstávají v místech, kde se systémy daří spojit jen částečně. 

 

4.4.4 Instrumentální potřeby 

Dále uvádím instrumentální potřeby, které se týkají především získávání statusu 

a realizování dalších aktivit při přímé podpoře fair trade. 

Potřeba informací a nástrojů 

Klíčová oblast instrumentálních potřeb je spojena s nedostatky informací a 

nástrojů k realizaci aktivit v kampani. Problematika fair trade je ve své šíři celkem 

obsáhlá – například pro vedení diskuze na témata výhod a nevýhod fair trade. Pro to, 

aby mohl někdo snižovat skepticismus jiných spotřebitelů, musí o problematice fair 

trade a globálních problémech, které řeší, relativně dost vědět. Stejně tak lze 

konstatovat, že pro tyto diskuze a aktivity jsou pro dosažení úspěchu některé strategie 

vhodnější, než jiné. Samotné usilování o status je také částečně záležitostí seznámení se 

s informacemi. 

 

Včasnost 

Někteří moji informanti deklarovali v první řadě nedostatek ve včasnosti 

podávaní informací, podle několika z nich jsou informace o pořádaných akcích, kam by 

dle svých slov třeba rádi jeli, poskytovány třeba týden předem, což je doba, která jim 

nestačí, protože mají již jiné plány. Zvlášť když je akce v jiném městě, tak je jejich 

účast na akcích těžko realizovatelná. 

Včasnost bývá také problémem z hlediska přípravy vyučovacího plánu. Pokud 

organizátoři kampaně realizují různé akce (např. návštěvy farmářů), které informanti 

vítají, je, podle jednoho z mých informantů, problém se zařazením takovýchto akcí 

narychlo do výuky. Aby žáci / studenti mohli z takovéto akce získat maximum, je 

žádoucí, aby se na ni při vyučování připravili. Pokud tato příprava není plánovaná, 

může to narušit nabyté vzdělávací plány. 

Jde zde o uvědomované a deklarované potřeby s vlivem na fungování subjektů. 
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Logo a kvalita 

 Podle mých výpočtů (výše) má znalost loga vliv na nákupní chování. Jeho 

vhodná prezentace by mohla podpořit cíle kampaně. Logo Fairtrade® by však nemělo 

být používáno svévolně. Někteří informanti ho při svých podpůrných aktivitách vůbec 

nepoužívají. Otázka samozřejmě je, zda ho využívat k přímým prezentačním účelům 

subjekty kampaně. Pokud by se to subjektům doporučovalo, bylo by v souvislosti s tím 

vhodné připomenout pravidla použití loga. Zdá se, že někteří zástupci subjektů v jeho 

správném použití nemají dostatečné informace. 

Informanti měli velmi různé výklady kvality fair trade produktů. Jak poukázaly 

některé výzkumy (viz výše), upevňování pojetí kvality je pro podporu prodeje fair trade 

vhodné. I když fair trade není přímo známkou kvality, některé aplikace fair trade mají 

například podporu zlepšování kvality produktů svých dodavatelů / pěstitelů přímo 

v osnovách. Otázkou tedy zůstává, zda nějakým způsobem konstrukci kvality 

nekoordinovat.  

Nedostatek využívání loga a podpora kvality může být interpretována z určitého 

úhlu pohledu jako neuvědomělá potřeba. 

 

Přesvědčení, skepticismus, cenové premium 

Snažil jsem se sledovat, jaké potřeby se mohou u subjektů vyskytovat při jejich 

podpoře fair trade a při snaze zvyšovat přesvědčení o fair trade, snižovat skepticismus a 

pozitivně působit na ochotu zaplatit cenové premium. Nemyslel jsem si, že by 

informanti takto své jednání sami definovali, ale konceptualizovat jednání při aktivitách 

kampaně takto jde. V rozhovorech se mi však ukázalo, že informanti nedokáží své 

strategie opsat více méně jinak než jako „vysvětlování“. Navíc o situaci spojené s těmito 

snahami mluví v některých případech dost rezignovaně.  

Informant17_město: „…těm co nekupují fair trade kvůli vysoké ceně, tak těm to stejně 

nevysvětlíte, prostě my máme takovou zkušenost, že nemá smysl to moc vysvětlovat, 

buďto lidi osloví ta myšlenka nebo ne.“ 

Některým subjektům nepřináší jejich aktivity pro podporu fair trade takové výsledky, 

které by očekávaly. 

Informant11_město: „…nechci říct, že jsem z toho otrávenej, ale prostě nemam pocit, že 

by se to posouvalo tam, kam sme to chtěli hrnout. Jó… takže nejsme schopný oslovit 

širokou veřejnost…“ 
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Lokální podpora fair trade, byla někdy vymezovaná dost sociálně „exkluzivně“. 

Spotřební chování fair trade socio-demografické souvislosti jistě má, ale příliš pevně 

ohraničující konstrukce mohou mít při propagaci fair trade sílu sebenaplňujícího se 

proroctví a zabraňovat úspěšné propagační činnosti. 

Informant9_město: „…ty příslušníci té osvícené, hehe, komunity, třeba místní lékárník 

jo, známe se osobně, že jsou to lidé, kteří jsou obeznámeni a jsou obecně ekologicky 

uvědomělí a sociálně uvědomělí no, já si myslím, že to souvisí celkově se vzdělanostní 

úrovní obyvatel jo, a i s tim, co jako do lidí futrují média jo, to taky, hehe…“ 

Z praxe podpory fair trade zde vyvstává neuvědomělá potřeba po dalším 

nabízení vodítek pro účinnou propagaci. Organizátoři kampaně takovouto podporu 

subjektům již dávají v rámci různých setkání a například již zmíněné konference. Z mé 

zkušenosti se tak děje především po obsahové stránce. Otázkou je, zda nezařadit ještě 

strategickou stránku. Jistě by to vzhledem k charakteru kampaně nemělo být vzdělávání 

v prodejních dovednostech. V oblasti životního prostředí k tomu (k tématu životního 

prostředí) lze využít i různé vypracované metodiky – např. Krajhanzl [2012], a nějak 

podobně by se dalo postupovat i při prezentaci fair trade a odvodit některé základní 

principy, ve kterých by bylo možné zástupce subjektů vzdělávat. 

Někteří zástupci subjektů však velice pozitivně hodnotili návštěvy fairtradových 

farmářů, které zároveň měli jako vyjádřenou potřebu. 

Informátor15_škola: „…protože to nám přijde nezpochybnitelné, když nám to řeknou 

sami svoje životní příběhy, jak to bylo předtím a jak po, tak nejde tomu prostě nevěřit, 

vždycky i těm lidem se to daří vysvětlovat…“ 

 

Potřeba posilování 

Jak jsem psal v úvodech ke své práci, fair trade vychází z křesťanské tradice a 

jeho vznik je spojen s menonitskou církví. Zřejmě i právě proto byl mezi církvemi, 

jejichž zástupce jsem dotazoval, fair trade rozšířen již před jejich vstupem do kampaně. 

Zástupci dvou církevních sborů, které jsem dotazoval, prohlásili, že žádná kritéria 

splňovat nemuseli, protože již vše ve svém sboru předtím naplňovali. 

Informantka z církevního sboru v rozhovoru zmínila, že existují některé další 

sbory, které také věcně splňují kritéria Fairtradových měst, avšak o titul neusilují. 

Zástupci sborů, které status mají, se vyjadřovali v tom smyslu, že přebrání titulu chápali 
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spíše jako své deklarování, že koncept fair trade podporují, než že by usilovali o 

samotný titul. 

Křesťanství obecně se vyznačuje důrazem na solidaritu [Matoušek 2007: 34-38], 

avšak cení se v něm solidarita skrytá. Nicméně stejně jako ty sbory, které se za koncept 

fair trade postavily, by mohly status pro podporu kampaně převzít ještě sbory, co fair 

trade podporují, ale status nemají. Mohlo by proto mít smysl tyto sbory s  návrhem 

kontaktovat. 

Podobným případem je škola, která se nestala fairtradovým městem kvůli 

kritériu zavedení prodeje na škole. Má totiž podle informanta fairtradový obchod kus od 

školy a jejich pozici interpretuje následujícím způsobem. 

Informant1_škola: „…ale jako ňák to asi úplně nevadí, za nás, že sme rádi, že se toho 

účastníme i toho procesu jako takového, nám asi úplně nevadí, že nemáme ten status 

jako…“ 

Otázkou je, zda zde nevzniká mezera mezi možným množstvím podpory 

konceptu fair trade a tím současným množstvím podpory, který takové subjekty 

uskutečňují. Pokud by toto srovnání přinášelo negativní výsledek, vznikala by možnost 

vidět případnou neuvědomovanou potřebu. Pro takovéto hodnocení se mi nepodařilo 

získat potřebná data, a proto ho nechávám pro další případné zkoumání. 

Potřeba kapacit 

Informanti často deklarovali nedostatky na straně vlastních kapacit pro realizaci 

kampaně. Zmiňovali čas: 

Informant18_církev: „Jediná překážka je na naší straně, když máme málo času.“ 

Ale důraz kladli zejména na nedostatek aktivních a „nadšených jedinců“, který limituje 

jejich možnosti podpory. 

Informant9_město: „Studenti spíše hledají ty placené brigády, takže to už musí být 

opravdový nadšenec, takže třeba naše děti, nebo děti našich přátel, kdo s námi chodí na 

ty dobrovolnické akce.“ 

Jde o vysoce uvědomovanou a primárně deklarovanou potřebu, u které byly 

informanti ztotožněni s tím, že vyřešení tohoto problému je především jejich role a 

problém.  

U některých subjektů je však složité sestavit organizační tým a jako řešení 

nedostatku vlastních zdrojů je nenapadne například zažádat si o podporu ze strany kraje 

apod. Zapojené subjekty se proto stávají certifikovanými v rámci kampaně v tom 
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smyslu, že do fair trade investují něco z vlastních omezených zdrojů. V rámci 

organizační podpory ze strany kampaně se jim dostává i některých inspiračních tipů pro 

realizaci různých happeningových aktivit. Zajímavé může být podívat se v této věci na 

roli církví. Místní sbory mají totiž řádově menší možnosti personálního zajištění akcí, 

než například školy. Podle výpovědi jedné z informantek jsou nápady např. z konferencí 

sice inspirativní, ale ona je vidí spíše jako neuskutečnitelné. 

Informant16_církev: „…protože když jsem byla na té konferenci, tak jsem si jako 

uvědomila, kolik toho dělají jako jinde a že mají jako dost dobré jako nápady, a to by 

mě fakt kolikrát ani nenapadlo, (…) ale pak tam je otázka ještě druhá, třeba jako to 

personální zabezpečení akcí, (…) jakože mě to nadchlo v první chvíli, ale pak jsem se 

trochu vrátila do reality ...“ 

Opatrně by zde tedy bylo možné v této věci ještě usuzovat na nedostatek v 

podpoře menších subjektů, jde však o věc, ke které nemám více informací, a proto tuto 

hypotetickou potřebu uvádím spíš pro další interní zhodnocení realizátory kampaně. 

Potřeba procesní flow 

Poslední oblastí potřeb jsou potřeby týkající se plynulosti procesů realizace 

kampaně. Informanti přímo zapojení v realizaci kampaně se během rozhovorů shodovali 

na tom, že je kampaň v klíčových oblastech z procesního hlediska obecně dobře 

realizovaná . Často velmi pozitivně hodnotili přímou komunikaci s realizátory kampaně.  

Na druhou stranu se však našlo i několik procesních nedostatků spojených s 

realizací, které vytvářely určité mezery pociťované subjekty certifikace. Někteří 

informanti deklarovali deficit v emailové komunikaci. Emaily s dotazy zaslané na různé 

adresy organizátorů kampaně s v několika případech nedočkaly odpovědi. Ukázalo se, 

že někteří informanti nemají jasno v tom, kam mají své dotazy směrovat. Informanti, 

kteří vypovídali za subjekty s (z rozhovorů vyplývající) výrazně aktivnější podporou 

fair trade, tento problém nedeklarovali. Mezi těmi, kteří však neměli jasno, kde se na co 

ptát, byly i někteří dlouhodobější participanti kampaně. 

Informant16_sbor: „Ztrácím se trošku v těch kontaktech, že mám pocit, že je to takové, 

že nevim, třeba na jednu akci jsem chtěla propagační materiály a oslovila jsem jednu 

pani přes email (...) ale jak kdyby nedostala jsem žádnou odpověď, takže nakonec to 

byla akce bez propagačních materiálů a nevěděla jsem, jestli jsem se obrátila teda 

správně (...) jako úplně jsem nepátrala, spíš jsem jako napsala odkud mi chodí nejčastji 

ty informace, jinak spíš ne, jinak je to v pohodě.“ 
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Během mé účasti na konference k fairtradovým městům se také ukázalo, že se 

takovýmto „emailovým“ způsobem ztratila i přihláška do kampaně. Jedná se tedy 

z hlediska realizace o relativně důležitou procesní otázku, která může tvořit i vstupní 

bariéru pro účast nových subjektů v kampani. Podle vyjádření informantů není možné 

konstatovat, že by šlo o nedostatek ochoty nebo nedostatek podobného druhu. Tyto 

parametry se podle mého výzkumu zdají být na dobré úrovni. Jedná se zřejmě pouze o 

technicko-informační nedostatek. Ovlivněna je jím ale dostupnost služby / kampaně a 

jedná se o nenaplněnou, uvědomovanou a deklarovanou potřebu. 

Zejména informanti zastupující větší organizace si uvědomují důležitost zvládnutí 

procesů na vlastní straně, tak aby dané subjekty mohly dosáhnout statusu. Školy 

usilující o status se potýkají například s obtížemi při zavádění interního prodeje. 

Další podpora 

Informanti v některých případech deklarují nedostatek dalších způsobů podpory 

fair trade. Zmiňují například, že by se po supermarketech měly rozšířit letáky k fair 

trade atp. Chybí jim další směry propagace fair trade, na kterou by mohli navázat. 

Informant10_církev: „O fair tradu jako takovým se vlastně v médiích nic nedozvíte, jo, a 

tím pádem, nemáte na co navázat. Teď to řeknu jako vulgárně prostě v /město-

anonymizováno/ je obchůdek a máte tam hnedka reklamu: znáte z TV produkty. (…) 

vždycky když s někým mluvím, ať už je to v práci nebo jinde, tak o fair tradu vlastně neví 

nic, to jsou výjimky, který mi řeknou jo o tom už vím.“ 

V tomto případě jde však spíše o „chtění“ (want), než o podporu (need), na 

kterou by mohli organizátoři kampaně účinně navázat. Nicméně je pravděpodobné, že 

kdyby se to podařilo, aktivity subjektů zapojených v kampani by to mohlo usnadnit. 

Dalším výrazným požadavkem, o kterém mluví velká část zástupců subjektů jak 

na různých setkáních, tak v mých rozhovorech, je požadavek na sdílenou platformu, ve 

které by bylo možné komunikovat některé otázky spojené s fair trade a kampaní. 

Platforma by jim měla sloužit pro výměnu důležitých informací pro zvládání procesů 

spojených a kampaní, ale také pro získávání inspirace do další podpory. 

Informant7_město: „Tak vzhledem k tomu, že ta iniciativa je tady poměrně v zárodku, 

protože těch měst tady zatím není příliš mnoho, tak velmi potřebná je výměna 

zkušeností, vzájemná inspirace a podobně, takže třeba organizace ňákých setkání, (…) 

ňáká komunikační (…) já nevim, přes internet (smích) a podobně, protože takhle to 

funguje i u těch zdravých měst…“ 
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Velmi pozitivně byly informanty také hodnoceny konference a výjezdy do 

zahraničí. Několikrát jsem také v rozhovorech zaznamenal požadavek na alternativní 

vysvětlení fair tradu, například přes výpočty, aby bylo snazší koncept vysvětlit lidem, 

kteří mají spíše technické a numerické smýšlení. 
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Závěr 

Zastřešujícím tématem mé práce byla otázka globálních problémů. Existují různé 

definice pro jejich popis a různé přístupy pro jejich řešení. Jedním z těchto přístupů je 

zodpovědná spotřeba, k níž lze přiřadit i koncept fair trade, o který se již delší dobu 

zajímám jak osobně, tak studijně. Konkrétním předmětem mé práce byly potřeby 

subjektů, které usilují o získání nebo udržení statusu v rámci kampaně Fairtradová 

města. V Česku, ale i ve světě je koncept fair trade podporován právě různými 

kampaněmi. Fairtrade Towns je téměř celosvětová kampaň, z níž česká Fairtradová 

města vycházejí. Do této české verze kampaně se mohou přihlásit města, školy a místní 

církevní sbory, aby usilovaly o získání fairtradového statusu. Po zapojení se do této 

kampaně začínají města, školy a církve plnit kritéria, která jsou pro získání statusu 

předepsaná jejími organizátory, čímž prakticky realizují podporu konceptu fair trade. 

Zapojením subjektů do kampaně a zejména plněním těchto zmíněných kritérií vznikají u 

subjektů různé potřeby, které mají s realizací kampaně souvislost, a právě na ty jsem se 

ve svém výzkumu zaměřoval. 

Metodicky jsem využil jak kvantitativní, tak především kvalitativní přístupy, 

která jsem zasadil do rámce analýzy potřeb, jež mi pomohla zjištěné potřeby, mezery ve 

výkonech a stavech, interpretovat. Vycházel jsem přitom z přístupů Altschulda [2010], 

Watkinse et al. [2012], Davidsonové [2005: 23-52] a dalších. V kvantitativní části 

práce, jejíž výsledky jsem použil jako vstup pro hlavní kroky svého výzkumu, byla 

využita data ze dvou výzkumů zaměřených na etickou spotřebu realizovaných 

agenturou INESAN. Z nich jsem vyvodil své výsledky konfirmačních faktorových a 

logistických regresních analýz. Kvalitativní sběr dat jsem realizoval za pomoci 

standardních přístupů k uskutečnění kvalitativních rozhovorů a také na základě přístupu 

expertních rozhovorů. Podařilo se mi získat celkem devatenáct rozhovorů. Analýzy 

kvalitativních dat jsem pak provedl metodou tematické analýzy. 

Fair trade je komplexní jev odpovídající na komplexní problémy. Kampaň 

Fairtradová města je specifický program. A skupina měst, škol a místních církví je 

velmi specifickým útvarem místních aktérů. I toto byly důvody, proč jsem si pro 

interpretaci získaných dat přibral systémovou teorii a teorii autopoietických systémů, 

které mi pro popis daného předmětu vzhledem k účelům mé práce připadaly vhodné. 

Provedl jsem výklad těchto teorií v těch rozměrech, ve kterých pro mě byly důležité, a 

pak jsem za jejich pomoci udělal stručný konceptuální rozbor kampaně Fairtradová 
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města vzhledem k jejím částem i rozbor toho, pod jaké systémy sama spadá. Z takového 

postupu jsem mohl usuzovat na základní charakter potřeb v kampani, a pak jsem 

zjištěné potřeby za pomoci těchto teorií dále interpretoval. 

Při odpovídání na moji hlavní výzkumnou otázku se mi podařilo nejdříve za 

pomoci konceptuálního rozboru identifikovat, že hlavní potřeby subjektů a kampaně 

vychází ze způsobu, jakým spolu systémy subjektu a kampaně dokáží komunikovat v 

rámci vytváření vyšších systémů. Nebo, jinak řečeno, nakolik se protnou, resp. 

neprotnou, jejich sebereference z hlediska zodpovědné spotřeby apod. Nedostatečný 

překryv těchto komunikací znamená mezery a tudíž potřeby. Čím více se blíží obsah 

hodnot fair trade, jak je pojímá systém kampaně, k tomu, co je hodnotami subjektů, tím 

jsou nenaplněné cílové potřeby nižší. Subjekty musí zároveň považovat kampaň a její 

prvky za vhodný nástroj pro naplňování svých cílových potřeb. Například pokud je v 

systému školy obsah jejího vzdělávacího smyslu interpretován i jako naučit studenty 

globální odpovědnosti, může dojít k navázání komunikace se systémem Fairtradová 

města snadněji. Ty pak totiž saturují základní cílovou potřebu dané školy. Dále se 

věnuji instrumentálním potřebám spojenými zejména s realizací kampaně. Jako 

relevantní potřeba se ukázala například mezera mezi aktuálním předstihem v 

informování o připravovaných událostech a časem potřebným pro jejich zařazení do 

vlastních plánů zástupci subjektů.  V některých případech, kdy mi to má zjištění 

dovolují, nabízím směr možných řešení. 

Práce dosáhla svých cílů a relativně bohatým a hlavně uceleným způsobem 

zodpověděla hlavní výzkumnou otázku a dokázala ve svých částech odpovědět na 

hypotézy, které však pro převažující kvalitativní zaměření práce měly sloužit a sloužily 

především jako vodítka pro zodpovězení výzkumné otázky. Ještě bych chtěl 

poznamenat, že jsem se během celé své práce snažil, aby byla dostatečně sociologicky 

relevantní, a jsem přesvědčen, že se mi toho v průběhu práce dařilo dosahovat. 

Během realizace práce jsem se setkal se spoustou zajímavých témat, která by si 

zasloužila vlastní výzkum. Na mou práci a okolnosti, na které jsem při ní narazil, by 

bylo možné navázat například nějakým sociálně-psychologickým výzkumem 

zaměřeným na to, jak by se mohlo účinně a zároveň eticky při komunikaci se 

spotřebiteli dařit je přesvědčovat pro fair trade nebo je zbavovat skepticismu vůči němu. 

Bylo by také zřejmě možné realizovat interpretativní srovnávací šetření zaměřené na to, 

jak zástupci subjektů hlouběji interpretují svůj vztah k řešení globálních otázek nebo ke 

zodpovědné spotřebě. 
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Krom tématu mé práce pro mě byl výzkum zajímavý mimo jiné proto, že 

kampaň Fairtradová města je specifickou kampaní, specifickým programem, jehož 

hlavní realizační síla zaměřená na podporu konceptu fair trade spočívá ve zvláštní 

cílové skupině zapojených měst, škol a církví. Proto je to také evaluačně a programově 

zajímavý systém, který si zasloužil a zaslouží další pozornost. 

Kromě akademické funkce mojí práce, kterou jsem se snažil mít stále na zřeteli, 

by její výsledky měly pomoci realizátorům kampaně Fairtradová města. Práce by jim 

měla posloužit pro potvrzení nebo případné upravení způsobu realizace kampaně. Měla 

by však poskytovat zejména přehled o možném pojetí struktury potřeb spojených s 

realizací kampaně. Plánuji, že budu realizátorům kampaně zde uvedené výsledky po 

obhájení práce prezentovat. Ač to může znít přehnaně, doufám, že moje práce, byť snad 

jen svým velmi malým dílem, může přispět k řešení velkých problémů, na něž se 

zaměřuje koncept fair trade, jako by k nim měly přispívat drobné kroky zodpovědné 

spotřeby. 
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Summary 

Firstly, the thesis is framed into a broad topic beginning with global issues, 

which could be understand through theirs social or expert constructions. Global issues 

requires to be solved and there are some concepts to deal with them. One of those is 

ethical consumption which can include e.g. fair trade. The fair trade concept is 

supported in Czech Republic too. There are some ways that are used to higher the 

awareness for fair trade and boost its consumption. One of them is Fairtrade Towns 

campaign which is both national and international. Towns, schools and local churches 

can join it in Czech Republic and try to become a fair trade town, school or church. 

  These subjects that can join the campaign need to meet some criteria to reach 

the fair trade status. The criteria are made to support fair trade concepts. The subjects 

need to consume fair trade products, declare they support the fair trade concept etc. And 

there can be found some needs connected with their effort to meet these criteria and 

become fair trade organization. 

 The thesis was about this needs. Needs assessment was used to shape the 

methodical approach to the research. Than quantitative and qualitative methods were 

used to obtain the data and analyse the needs. Confirmatory factor analysis and binary 

logistic regression were used to analyse the quantitative data. That together with desk 

research helped to construct some hypotheses that led research paths through the field 

and analysis. Own qualitative research was conducted among the representatives of the 

subjects. The main toll for data collection was expert interviews, data were analysed by 

thematic analysis and needs assessment approaches. 

There was one more tool to view and analyse the data and the programme and it 

was the system theory and theory of autopoiesis. This theory was used because it could 

make order in the complicated field of Fairtrade towns answering global issues etc. 

First, conceptual analysis of the problem was made. This approach helped to show 

source of goal needs connected to the nature of this programme/campaign. Than 

instrumental needs were unearthed than too. The thesis should give the broad picture of 

the needs connected to the realisation of the campaign.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Scénář výzkumného rozhovoru 

Jak se vám nyní daří provádět aktivity spojené s fair trade? 

- Reakce veřejnosti 

- Podpora ze strany organizátorů kampaně 

- Ve vztahy k „nadřízeným“ 

- Vlastní aktivity 

Jaké máte zkušenosti s plněním jednotlivých kritérií pro získání statusu? 

- Výčet kritérií pro typ subjektu 

Jak pracujete s následujícími tématy? 

- Zvyšování přesvědčení 

- Snižování skepticismu 

- Logo Fairtrade® 

- Vnímání kvality 

- Ochota připlatit si 

Proč se Vaše organizace zapojila do této kampaně? 

- Cíle organizace 

- Hodnoty organizace 

- Motivace 

- Iniciátor 

Jak předpokládáte, že se bude vyvíjet vaše zapojení do kampaně? 

- Další vývoj 

- Inspirace 

- Dostatek informací 

S jakými překážkami jste se v souvislosti s kampaní setkali? 

Co vnímáte v souvislosti s kampaní jako svoji potřebu? 

Je v souvislosti s fair trade nebo kampaní něco, co vnímáte jako svoji potřebu? 
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Příloha č. 2: Souhlas s využitím dat 
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Příloha č. 3: Otázky z dotazníků INESAN [text] 

 

Seznamy proměnných vstupujících do výzkumných modelů. 

Zdroj: Dotazníky INESAN 2011 a 2014 

 

Nakupování fair trade 

2011: Q25. Kupujete alespoň občas nějaké fair-trade výrobky? 

- ano, pravidelně 

- ano, občas tento výrobek koupím, ale není to pravidelně 

- ne, ale uvažuji o tom 

- ne a ani to neplánuji 

- nevím, nesleduji označení výrobku; nevím, jak bych ho poznal/a 

 

2014: Q55. Koupil/a jste již nějaký fair-trade výrobek? 

- ano, kupuji si fair-trade výrobky pravidelně 

- ano, občas fair-trade výrobek koupím, ale není to pravidelně 

- ne, ale uvažuji o tom 

- ne a ani to neplánuji 

- nevím, nesleduji označení výrobku; nevím, jak bych ho poznal/a 

 

Postoje ke spotřebě fair trade 

2011: Q24. Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky, které Vám budu nyní 

číst? 

a) Je důležité kupovat fair-trade výrobky. 

b) Nákupem fair-trade výrobků člověk podpoří jejich výrobce. 

c) Symboly deklarující fair-trade jsou jen podvod na zákaznících. 

d) Na obalu každého výrobku by mělo být napsáno, zdali jde o fair-trade či nikoliv. 

e) Prodej fair-trade výrobků je jen takový módní výstřelek, který brzy pomine. 

f) Výrobky z rozvojových zemí mohou být nebezpečné. 

g) Jsem ochotný/ochotná zaplatit vyšší cenu za fairtrade výrobek, i když má třeba horší 

chuť a 

nevypadá tak hezky. 

h) Při nákupu nemám čas myslet na původ jednotlivých výrobků. 

i) Výrobky z rozvojových zemí obsahují nebezpečné látky a bakterie. 
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j) Stále mi nikdo nevysvětlil, čím jsou fair-trade výrobky užitečné. 

k) Svými nákupními zvyklostmi nemohu ovlivnit nabídku zboží. 

l) Vyhledávat fair-trade výrobky je příliš náročné. 

m) Prodavači by měli více upozorňovat na možnost nákupu fair-trade výrobků. 

n) Symboly deklarující fair-trade jsou jen způsobem, jak vylákat ze zákazníků více 

peněz. 

o) Fair-trade výrobek bych si koupil/a pouze pokud by byl levnější, než ostatní, běžné 

výrobky. 

p) Není nic špatného na tom, když si nekoupím fairtrade výrobek. 

q) Když si fair-trade výrobky nebudou kupovat ostatní, tak já také nebudu. 

r) Většina spotřebitelů si nekupuje fair-trade výrobky. 

Respondenti na výroky odpovídali: Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím, Nevím. 

 

2014: 48. Do jaké míry souhlasíte s jednotlivými výroky, které Vám budu nyní 

číst? 

a) Je důležité kupovat fair-trade výrobky. 

b) U fair-trade výrobků vím, za co platím. 

c) Na obalu každého výrobku by mělo být napsáno, zdali jde o fair-trade výrobek či 

nikoliv. 

d) Jsem ochotný/ochotná zaplatit vyšší cenu za fair-trade výrobek, i když má třeba horší 

chuť 

a nevypadá tak hezky. 

e) Prodej fair-trade výrobků je jen takový módní výstřelek, který brzy pomine. 

f) Nevím o ničem, co by mohlo být důvodem vyšších cen fair-trade výrobků. 

g) Tím, že si jednou za čas koupím nějaký fair-tradový výrobek, se nic nezmění 

(nevyřeší to problém). 

h) Svými nákupními zvyklostmi nemohu ovlivnit nabídku zboží. 

i) Vyhledávat fair-trade výrobky je příliš náročné. 

j) Prodavači by měli více upozorňovat na možnost nákupu fair-trade výrobků. 

k) Přivítal/a bych, kdyby prodejny s fair-trade výrobky byly jednotně označeny. 

l) Fair-trade výrobek bych si koupil/a, pouze pokud by byl levnější, než běžné výrobky. 

m) Nevidím žádný rozdíl mezi fair trade a běžnými výrobky. 

n) Není nic špatného na tom, když si nekoupím fairtrade výrobek. 
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o) Kupoval/a bych si více fair-tradových výrobků, pokud by se prodávaly ve větším 

počtu obchodů. 

p) Když si fair-trade výrobky nebudou kupovat ostatní, tak já také nebudu. 

q) Většina spotřebitelů si nekupuje fair-trade výrobky. 

r) I já sám/sama mohu pomoci svými nákupy drobným producentům v zemích třetího 

světa. 

s) Jedinec sám nic nezmůže proti globalizaci a jejím negativním důsledkům. 

Respondenti na výroky odpovídali: Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím, Nevím. 

 

2011: 44. Jste ochotný/ochotná zaplatit za fair-trade výrobek vyšší cenu než za 

běžné produkty? 

Respondenti na výroky odpovídali: ano, ne, neví 

 

2013: 70. Jste ochotný/ochotná zaplatit za fair-trade výrobek vyšší cenu než za 

běžný výrobek? 

Respondenti na výroky odpovídali: ano, ne, neví 

 

2011: 12. Nyní se prosím pokuste uvést či alespoň odhadnout, co tyto symboly 

podle Vás znamenají? 

2014: 19. Nyní se prosím pokuste uvést či alespoň odhadnout, co tyto symboly 

podle Vás znamenají? 

Otevřená otázka 
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Příloha č. 4: Tabulky s parametry a schémata modelů CFA [vlastní tabulky a 

schémata] 

Zdroj: Chmel 2016: 6-7 

Hodnotící kritéria výsledného modelu; rok 2011: q24 
15 endogenních a 3 exogenní proměnné 

RMSEA 0,068 (interval spolehlivost mezi 0,063 a 0,074) 

CFI 0,919 

TLI 0,901 

N 1175 
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Zdroj: Chmel 2016: 13-16 

 

Hodnotící kritéria výsledného modelu; rok 2014: q48 
15 endogenních a 3 exogenní proměnné 

RMSEA 0,068 (interval spolehlivost mezi 0,063 a 0,073) 

CFI 0,912 

TLI TLI: 0,89212 

N 1307 
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Příloha č. 5: Delší úryvek textu seminární práce na Výzkumné kolokvium [text] 

 

Následující text Přílohy P je přímou citací mých vlastních výpočtů ze seminární práce 

na výzkumné kolokvium [Chmel 2016: 13-16]. 

 

„Dále jsem chtěl zjistit, jestli a jak je možné podle identifikovaných skrytých 

proměnných rozlišit spotřebitele podle toho, jestli alespoň občas koupí výrobek fair 

trade, nebo jestli ho ještě nikdy nekoupili (případně o tom neví). Kromě odhalených 

skrytých proměnných jsem zkoumal ještě deklarovanou ochotu připlatit si za 

výrobek fair trade obecně a spontánní znalost loga fair trade. 

Pro vyřešení tohoto problému jsem využil binární logistickou regresi a 

diskriminační analýzu.13 [Při obou druzích řešení jsem využíval metodu Enter a hledal 

nejlepší možné řešení samostatně. Při diskriminační analýze jsem chtěl využít 

konzervativnější cestu výpočtu a předchozí pravděpodobnosti jsem počítal na 

základě velikostí skupin (v tomto případě korektnější – skupina respondentů, kteří fair 

trade kupují alespoň občas, byla mnohem menší, než skupina za ty, kteří nikdy fair trade 

výrobek nekoupili). Dále jsem v diskriminační analýze počítal s maticemi kovariance ve 

skupinách, nikoliv odděleně. Box Test byl sice často signifikantní (je rozdíl mezi 

pozorovanou a predikovanou maticí - nežádoucí), ten je ale velmi přísný. Log 

determinanty se však nikdy příliš nelišily. Nikdy jsem nepočítal s přísně pojatým 

normálním rozdělením – mám k dispozici sociální data a velké vzorky. Mezi 

nezávislými proměnnými lze nalézt jistou míru multikolinearity, ale nikdy příliš 

škodlivou - testováno pomocí hodnot statistik kolinearity (Tolerance, VIF) a 

diagnostiky kolinearity (Condition Index).] 

Pro každou vytvořenou nebo vybranou nezávislou proměnnou jsem nejdříve vytvořil 

vlastní model, abych zjistil, kolik procent rozptylu závislé proměnné dokáže vysvětlit 

sama a o kolik je při predikci úspěšnější, než „nulový model“, ve kterém by byly 

všichni respondenti označeni, jako že si FT výrobek ještě nikdy nekoupili. Pak jsem se 

snažil proměnné kombinovat tak, abych získal co nejlepší model. V Příloze 2 je uveden 

Excel se srovnáním různých funkčních modelů, na kterých je možné srovnat vliv 

proměnných a obou vln. Všechny uvedené modely splnily při výpočtech všechny 

                                                                                                                                               
12 Hodnota TLI by měla ideálně být také nad 0,9, ale vzhledem k tomu, že je vše ostatní v pořádku a TLI 
se 0,9 velmi blíží, rozhodl jsem se spokojit se s tímto výsledkem. 
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potřebné podmínky pro správný výpočet (dostatečná shoda modelu a  napozorované 

matice, atd.). Modely, které potřebné podmínky nesplnily, jsem neuváděl. Zde v textu 

uvádím nejlepší modely, které mi umožní konstatovat, které faktory/proměnné mohou 

být pro nakupování fair trade důležité. 

Z modelů, ve kterých byla zařazená pouze jedna nezávislá proměnná, byl za první vlnu 

výzkumu nejlepší model s nezávislou proměnnou – faktorem Přesvědčení. Dokázal 

lépe zařadit zhruba 9 % případů a vysvětlil cca 30 % (z Wilks’ Lambda) až 43 % (z 

Nagelkerke R Square) rozptylu závisle proměnné.14 V první vlny obecně faktory 

identifikované z baterie otázek q24 vysvětlovaly nezávisle proměnnou lépe, než další 

zkoumané proměnné. V druhé vlně vylepšují faktory z baterie q48 jednotlivě nulový 

model jen velmi málo. (Ale lze například konstatovat, že faktor Přesvědčení vysvětluje 

o něco více rozptylu závislé proměnné, než faktor Neochota.) Dále byl možné v první 

vlně postavit model, ve kterém by nezávislou proměnnou byla informace, zda 

respondent spontánně poznal logo fair trade, nebo ne. 

V rámci obou vln však nebylo možné prokázat vliv faktorů identifikovaných na základě 

baterií otázek týkajících se ochoty připlatit si (2011:q3; 2014:q5). Výsledky byly sice 

signifikantní, avšak vylepšení nulového modelu bylo minimální a za druhou vlnu bylo 

procento vysvětleného rozptylu zcela zanedbatelné (cca 6%). Na rozdíl od takto 

pojatého sledování ochoty připlatit si měla ve výsledných modelech vliv proměnná 

založená na otázce, ve které respondenti deklarovali, zda by byli ochotni zaplatit vyšší 

cenu přímo za fair trade výrobek, než za běžný výrobek. Předpokládám, že deklarovaná 

ochota zaplatit vyšší cenu za výrobek fair trade (q44/q70) je něco jiného, než skrytá 

proměnná vypovídající o ochotě zaplatit vyšší cenu vycházející z baterií otázek ke 

konkrétním vlastnostem produktů (q3/q5) a to u jakéhokoliv ze dvou (resp. čtyř) 

vytvořených modelů. Může být zajímavé porovnat, jak se liší vliv deklarované ochoty 

připlatit si za fair trade výrobek s tou ochotou skrytou za jednotlivou kombinací ochoty 

připlatit si za jednotlivé vlastnosti produktů. Pokud přijmeme předpoklad, že faktory 

z jednotlivých výroků týkajících se ochoty zaplati vyšší cenu byly správně vytvořené a 

reprezentují některé důvody, ve kterých je třeba připlatit si za fair trade, můžeme 

                                                                                                                                               
13 Oba druhy řešení jsem použil nejen kvůli srovnání, ale také kvůli tomu, že v některých případech 
nebylo možné kvůli nesplnění některých podmínek určité řešení využít. 
14 Snažil jsem se ještě ověřit, zda odpovědi na výrok „Je důležité kupovat FT výrobky.“ určitě a spíše 
souhlasím VS. určitě a spíše nesouhlasím (proměnná v rámci faktoru) nebudou mít stejný vliv. To se však 
nepotvrdilo, procento vysvětleného rozptylu bylo mnohem nižší. Za rok 2014 nešlo ani tento vliv spočítat 
pro nesplnění požadavků analýz. 
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konstatovat, že spotřebitelé raději připlatí za výrobek „zastřešený“ výslovně konceptem 

fair trade, než za souhrn důvodů, proč je nutné za fair trade reálně připlatit. 

 

Pomocí spojování jednotlivých proměnných jsem se snažil vytvořit model, který by 

vysvětlil více rozptylu, než jednotlivé nezávislé proměnné samotné. V první vlně 

z modelů, ve kterých byly dohromady jen dvě nezávisle proměnné, měl „navrch“ model 

s faktory Přesvědčení a Neochota (cca 32 % - 45 % vysvětleného rozptylu závislé 

proměnné a cca 10% vylepšení modelu od nulového), ve druhé vlně zase spojení 

spontánního poznání loga fair trade a přímo deklarované ochoty zaplatit vyšší cenu 

za fair trade výrobek (46 % vysvětleného rozptylu, vylepšení nulového modelu o 7,6 

%). 

Nejlepších výsledků lze v rámci obou vln dosáhnout však s modely, ve kterých 

je na pozicích vysvětlujících proměnných kombinace z těchto čtyř proměnných 

dohromady. Jen v druhé vlně není místo faktoru Neochota zařazen faktor Neznalost, 

protože není ve výsledném modelu dostatečně statisticky významný.  

Dále uvádím výsledné modely pro vlnu z roku 2011 jak v řešení logistickou 

regresí, tak diskriminační analýzou. Pro vlnu z roku 2014 uvádím pouze výsledky 

logistickou regresí, protože pro provedení diskriminační analýzy nebyly dostatečně 

naplněny vstupní požadavky. 

 

(Nikam do výsledných modelů také nebyla zařazena skrytá proměnná Nedůvěra, 

protože při jejím zařazení se projevovala škodlivá mutlikolinearita s proměnnou 

Neochota (2011). Model se skrytou proměnnou Nedůvěra (místo Neochoty) však měl 

podobnou úspěšnost, jako ten níže uvedený. Pro rok 2014 neměl faktor Nedůvěra 

v modelu se všemi ostatními proměnnými dostatečně statisticky významný vliv.) 

 

Nejlepší model s využitím dat za rok 2011 se podařilo vytvořit pomocí modelu binární 

logistické regrese, ve kterém byly tedy zařazeny jako vysvětlující proměnné tyto čtyři: 

- Faktor Neochota – z  q24 

- Faktor Přesvědčení – z q24 

- Deklarovaná ochota zaplatit vyšší cenu za FT výrobek (Ano vs. ostatní) – z q44 

- Spontání poznání loga FT (ano/ne) – z q12. 
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Nulový model, ve kterém jsou všichni respondenti zařazení tak, jako že FT výrobek 

nikdy nekoupili, je při klasifikaci úspěšný na 72,5 %. Zatímco vytvořený model je 

úspěšný z 82,7 % - je tedy úspěšnější zhruba o 10 %. Vysvětluje zhruba 50 % variability 

závisle proměnné. 

 

Tabulka 1, vlastní výpočty 

 

Podle jeho výsledků lze říct, že pokud spotřebitel rozezná spontánně logo FT, má 2,3 

krát větší šanci, že bude FT kupovat alespoň občas. 2,8 krát vyšší šanci FT výrobky 

občas kupovat má spotřebitel, který deklaruje, že je ochoten si za FT zaplatit více než za 

běžný výrobek. 4,5 krát vyšší šanci za FT kupovat alespoň občas má spotřebitel, u 

něhož je hodnota faktoru Přesvědčení o jednotku vyšší, než u jiného. Spotřebitel, u 

kterého bude hodnota faktoru Neochota o jedno vyšší, má 2,7 krát menší šanci FT 

výrobky alespoň občas kupovat. 

Podle diskriminační analýzy na stejných datech a se stejnými nezávislými 

proměnnými se podařilo vysvětlit menší množství rozptylu závisle proměnné – cca 38 

%. Je však také o 10 % úspěšnější, než nulový model. 
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Tabulka 2, vlastní výpočty 

 

Jako nejdůležitější proměnná pro klasifikaci případů, zde vystupuje faktor Přesvědčení 

(ostatní kritéria a výsledky modelu viz přiložený Excel). 

Pro vlnu z roku 2014 vyšel jako nejlepší řešení model se stejnými vysvětlujícími 

proměnnými, avšak bez faktoru Neochota (který v této vlně identifikován nebyl). Nešlo 

místo něj zařadit ani faktor Neznalost, protože v rámci tohoto modelu logistické regrese 

nebyl jeho vliv statisticky významný. V rámci diskriminační analýzy významný byl, tu 

však nešlo zcela korektně použít kvůli nesplnění některých podmínek správného 

výpočtu. 

Díky modelu se podařilo vysvětlit 52 % variability závislé proměnné a byl při 

klasifikaci o 8 % úspěšnější než nulový model (ze 76,7 % na 84,7 %) – v této vlně byly 

modely obecně při klasifikaci o něco méně úspěšné, než při předchozí vlně. 

 

 

Tabulka 3, vlastní výpočty 
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Spotřebitelé mají 6,4 krát vyšší šanci kupovat FT alespoň občas, když spontánně poznají 

logo FT. 4,5 krát vyšší šanci mají, když deklarují, že jsou ochotní si za FT výrobek 

oproti běžnému připlatit. 5,7 krát vyšší šanci kupovat FT alespoň občas mají, když mají 

hodnotu faktoru Přesvědčení o jedna vyšší, než jiní spotřebitelé. 

Nakonec jsem ještě zkoušel výsledky srovnat s modelem, ve kterém byla nezávisle 

proměnná předělána tak, aby se rozlišovalo mezi těmi, kdo fair trade kupují nebo nad 

koupí alespoň uvažují, a těmi, kdo ani koupi neplánují, nebo neví, že fair trade 

výrobek koupili (stále 2011:q25 a 2014:q55). V datech za vlnu z roku 2011 se 

podařilo vysvětlit pouze 27 % rozptylu nezávisle proměnné a nulový model vylepšit o 

6,3%, což je relativně nižší výsledek, než u modelu s původní závislou proměnnou. Za 

vlnu z roku 2014 je však tento výsledek zcela jiný. Podařilo se zde vysvětlit 52 % 

rozptylu závislé proměnné a zlepšit nulový model o 23 %. Byl zde jen místo faktoru 

Neochota zařazen faktor Neznalost, přičemž zde byl signifikantní. 

 

Tabulka 4, vlastní výpočty 

 

 

Spotřebitelé s hodnotou faktoru Neznalost mají 2,5 krát menší šanci, že by o nákupu 

alespoň uvažovali. Pokud jde o faktor Přesvědčení, tak jeho nárůst o jednotku zvyšuje 

šanci alespoň uvažovat o nákupu nebo občas fair trade nakupovat 2,2 krát. U těch, co 

spontánně poznají logo fair trade, se šance zvyšuje 5 krát. 3,5 krát se zvyšuje u těch, 

kteří deklarují, že jsou ochotni si připlatit za fair trade výrobek.“ [Chmel 2016: 13-16] 



   87 

 

Příloha č. 6: Hodnoty Fairtrade Česko a Slovensko [text] 

 

Zdroj: Teprve schvalovaná strategie Fairtrade Česko a Slovensko, 2016 

 

Inkluze – Uvědomujeme si, že fair trade stojí na podpoře a spolurozhodování co 

nejširšího sociálního hnutí mezinárodního rozvoje jak v podobě členských organizací 

tak našich partnerů. 

  

Respekt – Během dosahování našich sdílených cílů vítáme a respektujeme rozdílné 

názory vycházející z diversity naší členské základny a od našich partnerů. 

  

Nezávislost – Důvěryhodnost systému Fairtrade jako garanta pravidel v mezinárodním 

obchodě vychází zejména z důvěry spotřebitelů, že celý systém sice respektuje potřeby 

a možnosti firem v dodavatelských řetězcích, nicméně rozhodování a kontrola je 

nezávislá na individuálních obchodních zájmech dotčených obchodníků. 

  

Nediskriminace – Usilujeme o to, aby byla pravidla aplikována konsistentně vůči všem 

aktérům ve Fairtrade. 

  

Odpovědnost – I při dodržování principu nezávislosti se cítíme odpovědní především 

vůči našim členským organizacím, donorům a licenčním partnerům, kteří fairtradové 

produkty uvádějí na český a slovenský trh. 

  

Transparentnost – Všude tam, kde se nejedná o citlivé obchodní informace 

kontrolovaných obchodníků, umožňujeme přístup k informacím o všech finančních, 

procesních i rozhodovacích náležitostech organizace našim členům, licenčním 

partnerům i širší veřejnosti. 

  

Důstojnost – Pro Fairtrade je zásadní, aby prvotním zájmem mezinárodního obchodu 

byl člověk a jeho důstojnost. 

  

Spravedlnost – Požadujeme, aby všichni aktéři zapojení do fair trade usilovali o 

zavádění praxe dobrých obchodních vztahů vůči fairtradovým producentům a 

pracovníkům. 
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Předpokládaný název práce 

Analýza potřeb měst, škol a církví zapojených v iniciativě Fairtradová města 

[Eng.:  Needs Assessment of towns, schools and churches involved in Fairtrade towns 

movement] 

Klíčová slova 

Iniciativa Fairtradová města, fair trade, analýza potřeb, expertní rozhovory 

[Eng.: Fairtrade Towns movement, fair trade, needs assessment, expert interviews ] 

Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi 

poznávacího problému 

Ve své diplomové práci se chci zaměřit na výzkum potřeb subjektů usilujících o získání 

statusu Fairtrade město / škola / církev v rámci iniciativy Fiartrade města. Potřeby, které 

mě budou zajímat, jsou potřeby subjektů [města / školy / místní církevní organizace] 

vůči této iniciativě [respektive vůči jejím hlavním organizátorům] právě v rámci 

procesu získávání statusu. Fairtradová města jsou mezinárodně fungující iniciativou 

podporující fair trade. V České republice existuje tato iniciativa od roku 2011 a nabízí 

udělení statusu městům, malým obcím, univerzitám, školám a církvím a náboženským 

společnostem15. 

 Města, školy a místní církve, které se snaží o získání statusu, musí pro jeho 

získání splnit určité podmínky a v rámci tohoto procesu mohou z jejich vzájemné 

spolupráce s iniciativou vyvstat jisté potíže, nedostatky nebo potřeby. Fairtradová města 

nejsou organizací, která má za úkol poskytovat nějaký standardizovaný druh služeb, 

pokud ale bude vycházet subjektům certifikace vstříc, může dosáhnout vyššího počtu 

udělených statusů a tak i větší podpory fair trade. Z praktického hlediska by měla moje 

práce naplnit účel analýzy potřeb využitelné organizátory iniciativy Faitradová města, 

kterou by tito organizátoři mohli využít pro úpravy své činnosti. Práce by měla odhalit 

                                                 
15 Fairtradová města, web - http://www.fairtradovamesta.cz/ 

Institut sociologických studií 

Teze diplomové práce 
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mezery mezi současnými výsledky a očekávanými výsledky práce iniciativy Fairtradová 

města, nebo spíše spolupráce mezi iniciativou a subjekty certifikace. 

 Hlavní výzkumnou otázkou, kterou si kladu je: 

 

Jaké jsou potřeby měst, škol a místních církví usilujících o získání statusu v rámci 

iniciativy Fairtradová města vůči organizátorům této iniciativy? 

Předpokládané metody zpracování 

Metody práce bych chtěl použít v rámci přístupu analýzy potřeb, který se zaměřuje na 

identifikaci a hodnocení nedostatků a mezer mezi současnými a dosahovanými výsledky 

[Watkins, West-Meiers, Visser 2012]. Pro analýzu potřeb lze využít standardní nástroje 

sociálního výzkumu. Analýza potřeb by mi měla umožnit identifikovat nejen potřeby 

subjektů analýzy, ale také bariéry [Royse 2009] při získávání statusů atd. 

 Vzhledem k nutnosti dobrého plánování [Hung, Altschuld 2012] při realizaci 

analýzy potřeb bych chtěl nejdříve provést důkladnou analýzu dostupných zdrojů jako 

webových stránek iniciativy, jejích formulářů, dokumentů o komunikaci se subjekty 

usilujícími o status apod. Na základě této analýzy bych chtěl dotvořit konkrétní 

výzkumné otázky a z nich scénář polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů. 

 Pokračovat ve zkoumání bych chtěl rozhovory se zástupci subjektů usilujících o 

status. Rád bych v nich navázal na tradici expertních rozhovorů [Bogner, Littig, Menz 

2009], která mi poskytne praktickou oporu při dotazování a pomůže mi zkoumaný 

problém zachytit z úhlu vhodného pro analýzu potřeb. Jinak se při dotazování chci 

odrazit od standardní metodologie kvalitativních rozhovorů a jejich analýzy [Hendl 

2008]. 

 Pro analýzu dokumentů i získaných přepisů rozhovorů bych chtěl využít 

zejména metody, které nabízí zakotvená teorie [Strauss, Corbinová 1999]. Při analýze 

dostupných zdrojů však nebudu usilovat o získání teorie. Hlavní výstupy by měly 

vycházet z provedených rozhovorů. Vzhledem k charakteru spolupráce mezi iniciativou 

a subjekty se zaměřím na vnímanou a očekávanou roli iniciativy, od čehož se budu 

snažit vyvodit potřeby subjektů usilujících o získání statusu. 
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Předběžná struktura práce 

 Úvod 

 Popis problematiky a kontextu 

 Metodická kapitola 

 Výsledky 

o Analýza dostupných zdrojů 

o Analýza potřeb [hlavní výstupy]  

 Závěry 
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