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Anotace
Diplomová práce se zabývá problematikou plýtvání potravinami na úrovni spotřebitelů.
Hlavím cílem bylo zjistit, jak vypadá spotřební chování zvolené cílové skupiny a jaký
má vliv na množství vyhazovaných potravin v jejich domácnostech. K výzkumnému
problému bylo přistupováno pomocí teorie praxe – tedy zkoumáním konkrétních
praktik, které lidé uplatňují při spotřebě potravin. Při tomto přístupu byl kladen důraz
jak na činnosti samotné, tak na významovou rovinu, která je s nimi svázána. Výsledky
kvalitativního šetření ukazují, že největší vliv má na množství vyhozených potravin v
domácnostech nákupní chování daných jedinců, což představuje například pečlivé
plánování nákupů s ohledem na reálnou spotřebu. Odlišné praktiky se uplatňují také v
situacích, kdy se již v domácnosti nahromadí starší potraviny a je potřeba je zpracovat,
aby nedošlo k jejich vyhození. Tyto strategie jsou ovlivňovány různými aspekty – jsou
podmíněny prostředím, dostupností nebo zkušenostmi respondentů. V textu jsou dále
představeny motivace a bariéry, které ovlivňují, zda se lidé snaží omezovat svoji
spotřebu a minimalizovat tak vyhazování potravin ve svých domácnostech.

Annotation
This diploma thesis focuses on a problem of consumer’s food waste. The main goal is to
find out how does the consumer behaviour of the target group look like and how does

this behaviour influence the amount of food which is thrown into the trash. By using the
theory of practice, therefore exploring specific practices which people use for food
consumption, it was possible to tackle the problem. Moreover, this approach enabled to
emphasize not only the practices themselves but also the meaning which is connected to
them. Results of the qualitative research show that one of the biggest influence on the
quantity of discarded food has the shopping behaviour like careful planning of food
purchases with respect to real consumption. Different practices were found also in other
situations, for instance, when older food accumulates at home and it is necessary to
process them to prevent them from being thrown away. These strategies are influenced
by different aspects like environment, availability or respondent’s experience. In the
text are, furthermore, introduced also respondent‘s motivations and barriers which
affect their tendencies to reduce consumption and thus minimalize food waste.
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Úvod
„A když pak takový zážitek (nebo jeho část) musíte vyhodit, je to srdcervoucí. Nechcete totiž
investovat do okurky, kterou zároveň koupí váš manžel, načež jste oba pár dní mimo byt a
minimálně jedna z nich přijde vniveč. Nechcete najít v ledničce jogurt a rozhodovat se, jestli je
ještě konzumovatelnej, anebo je datum spotřeby axiómem. Nechcete myslet na děti z Afriky a
bezdomovce, když vyhazujete zbytek polévky, jejíž objem jste předimenzovali, protože vařit
pouze pro dva lidi je mnohem těžší než pro desetičlennou domácnost. Nechcete si připadat jako
nezodpovědný pako, když najdete na chlebu plíseň. (…) Přijít při investování o miliony peněz je
jistě mnohem horší než vyhodit kilo mrkve a půlku mlíka nebo stovku za svíčkovou na hranici
poživatelnosti. Ale že bych pak ze sebe a z tohodle světa měla nějak zvlášť dobrej pocit, to se
teda říct nedá.“
[Zdroj: http://www.1000vecicomeserou.cz/705-vyhazovani-jidla]

Takto popisuje svoji averzi k vyhazování potravin jedna z autorek populárního
blogu, který reflektuje vše, co lidi v dnešní společnosti štve. Popisované situace vlastně
nejsou ničím zvláštní a jistě je zažil každý z nás. Vyhození jídla není nic, co by nás
těšilo, přesto je v praxi skoro nemožné se mu zcela vyhnout. Patří ke spotřebě potravin
stejně jako nákupy, vaření nebo konzumace jídla. Plýtvání potravinami je problém, na
nějž narážíme prakticky každý den, ať se jedná o nás osobně, naši rodinu či přátele. Jak
k tomu dochází? A proč?
Tyto otázky jsem kladla stále častěji, například když jsem viděla svého
spolubydlícího, jak opět vyhazuje mrtvý salát, který nespotřeboval včas, protože na něj
zapomněl. Rozhodla jsem se proto, že se na toto téma podívám trochu více a zkusím
odhalit, jak to v českých domácnostech s plýtváním jídlem vypadá. Jsme na tom
opravdu tak špatně, jak upozorňují některá média?
Jak jsem již napověděla, hlavním tématem této práce je spotřeba a plýtvání
potravinami v českých domácnostech. Na problematiku se pokouším nahlížet především
z praktického hlediska – snažím se zmapovat konkrétní strategie a praktiky, které lidé
ve svých domovech uplatňují a zodpovědět tak otázku, jak je k vyhazování jídla
přistupováno a jak je vnímáno. V textu vycházím jak z již provedených výzkumů
k problematice plýtvání potravinami, tak z vlastního výzkumu, který jsem pro účely této
práce prováděla v několika domácnostech.
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Struktura práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V úvodní části nejprve
čtenáře seznámím s teoretickými východisky práce a dosavadními výzkumy, které byly
k problematice plýtvání potravinami již provedeny. V první kapitole jsou uvedena
základní fakta o vyhazování jídla v dnešní moderní společnosti a dále je
argumentováno, proč se jedná o vážný problém, který je hoden sociologického
zkoumání. V následující kapitole je dále představena optika teorie praxe, pomocí které
v této práci na zkoumaný výzkumný problém nahlížím. V této části jsou také
představeny již provedené výzkumy, které se touto problematikou zabývají. Poslední
teoretická část práce se poté věnuje tématu potravinového odpadu a jeho kategorizaci.
Klíčovým konceptem, ze kterého jsem při vlastním zkoumání vycházela, byla již
zmíněná teorie praxe. Rozdílnost celkového konzumního chování jednotlivců se tak
snažím zdůvodnit především odlišností konkrétních praktik, které tvoří spotřebu
potravin. Jednotlivé praktiky jsou navíc provázány s různými dalšími aspekty, které je
ovlivňují. Takto se v chování jednotlivců odráží i materiální či významová dimenze
každodenních praxí. Podobným způsobem je ovlivňována také kategorizace jídla jako
odpadu.
Druhá kapitola popisuje můj vlastní výzkum, který jsem k tématu prováděla.
Jelikož se jedná o přístup mixed-methods research, je nejprve představena tato metoda a
její východiska. Další část je už věnována samotnému výzkumu, který je rozdělen na
kvantitativní a kvalitativní část. Kvantitativní výzkum byl prováděn pomocí sekundární
analýzy dat z šetření Naše společnost, uskutečněného v červnu 2017 Centrem pro
výzkum veřejného mínění. Na základně analýzy jsou představeny postoje české
populace k problematice plýtvání potravin a odpovědi na obecnější otázky týkající se
spotřeby jídla. Data jsou dále tříděna na základě zvolených sociodemografických údajů
ve snaze najít klíčové faktory, které mají vliv na názory ohledně vyhazování jídla
v domácnostech.
Navazující částí výzkumu bylo poté vlastní kvalitativní šetření v domácnostech.
Výzkum probíhal ve dvou vlnách – první byla provedena pomocí spotřebních deníků,
kam respondenti zapisovali údaje ohledně své spotřeby potravin a vyhazování jídla. Na
deníkové šetření dále navazovaly rozhovory, kde byla zkoumaná problematika
probírána více do hloubky. Kombinací těchto dvou doplňujících se metod jsem
podrobně zmapovala nákupní zvyky, spotřební chování i postoje k plýtvání potravinami
2

respondentů z vybraných domácností. Cílovou skupinou, kterou jsem pro svůj
kvalitativní výzkum na základě sekundární analýzy dat vybrala, byly páry, které žijí
společně v jedné domácnosti a jsou mladšího až středního věku.
Cílem výzkumu bylo zjistit, co ovlivňuje vyhazování potravin v domácnostech.
Jako úvodní zjištění nejprve uvádím podrobnější popis vzorku respondentů. Pro tento
účel byly vytvořeny dvě typologie, které rozdělují respondenty podle jejich nákupních
zvyků a způsobů nakládání s potravinami a odpadem. Dále byly zkoumány konkrétní
strategie, které lidé využívají pro minimalizaci potravinového odpadu. V další části jsou
proto popsány praktiky, které jednotlivci ve svých domácnostech uplatňují při spotřebě
potravin. Chování respondentů je navíc ovlivněno i významy, které jednotlivci
praktikám připisují. V této rovině jsem svoji pozornost zaměřila především na vnímání
odpovědnosti za plýtvání a na postoje k vyhazování potravin jako společenskému
problému. V navazující kapitole jsou výsledky dále diskutovány s dosavadními
zjištěními z představené literatury a poté shrnuty v závěru této práce.
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1 Teoretická část
1.1 Fakta o plýtvání potravinami
Potraviny jsou vzácností, která stojí velké množství zdrojů. Můžeme si dovolit jich jednu
třetinu vyhazovat?
[WWW: Glopolis, 7. 3. 2018]
Jedna třetina potravin končí v odpadkovém koši. Tento fakt uvádí většinu
informací, které se týkají problematiky plýtvání potravinami. Přesněji se jedná o 1,3
miliardy tun potravin celosvětově za rok, které jsou vyhozeny či jinak znehodnoceny
[WWW: Eat Responsibly, 7. 3. 2018]. Je to alarmující číslo – vyhazování potravin
v sobě totiž nese kromě samotného nevyužití cenného jídla také další problémy, a to
etické, ekonomické a především environmentální.
Plýtvání potravinami lze považovat za jednu z ekologických hrozeb, protože
produkce potravin je velmi surovinově náročná. Spolu s potravinami tak nevyhazujeme
jen jejich výživové hodnoty, ale také vodu, půdní živiny, hnojiva, paliva, energii i
lidskou práci, které byly potřeba při jejich pěstování, zpracování a distribuci [WWW:
Glopolis, 7. 3. 2018]. Z ekologického hlediska je produkce potravin problematická také
v souvislosti se zvyšováním koncentrace skleníkových plynů, které připívají ke
globálnímu oteplování. „Vyhodíme-li potraviny, znamená to, že veškeré skleníkové
plyny vyprodukované při jejich pěstování, vznikly zbytečně. Skládkování nebo
spalování nesnědených potravin navíc produkuje další skleníkové plyny, jako je oxid
uhličitý a metan, a přispívá o to intenzivněji ke změně klimatu Země.“ [tamtéž].
Kromě negativních dopadů na životní prostředí způsobuje plýtvání potravinami
významné peněžní ztráty jak pro individuální spotřebitele, tak pro národní rozpočty
[Bräutigam et al. 2014: 684]. Například průměrná britská domácnost takto zbytečně
utratí až 17 000 ročně [WWW: Zachraň jídlo, 7. 3. 2018]. V neposlední řadě se jedná o
problém etický – v bohatých státech se ročně vyhodí tolik potravin, kolik by zvládlo
nasytit 3 miliardy lidí [WWW: Eat Responsibly, 7. 3. 2018]. Zároveň jedna miliarda lidí
trpí podvýživou. Důsledky plýtvání tak dopadají nejvíce na život lidí z rozvojových
zemí, které produkují potraviny pro rozvinuté země. Přetrvávající způsob nakládání s
potravinami má však vliv na potravinovou soběstačnost nejen zemí, které jsou ohroženy
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hladem již dnes, ale může ovlivnit také to, zda bude celosvětově dostatek jídla
v budoucnu [WWW: Glopolis, 7. 3. 2018].
K plýtvání potravinami dochází v celém dodavatelském řetězci. Zemědělství,
výroba, distribuce, prodej, pohostinství, domácnosti – k vyhazování či ztrátám potravin
dochází ve všech těchto oblastech. Pro rozvojové země jsou typické ztráty v prvních
fázích produkce potravin v důsledku omezených způsobů sklizně, nedostatečných
skladovacích a chladicích zařízení, nepříznivých klimatických podmínek, špatné
infrastruktury a nedostatečného zpracování či uvedení na trh. Naopak v bohatých
zemích se nejvíce plýtvá na úrovni spotřebitele, kde souvisí s nedostatečnou koordinací
mezi různými aktéry, stejně jako s individuálním chováním spotřebitelů a skutečností,
že lidé si zkrátka mohou dovolit plýtvat potravinami [Bräutigam et al. 2014: 683].
Právě vyhazování potravin v domácnostech představuje výraznou položku
v celkovém množství vyhozených potravin. V euroatlantických státech dle odhadů
jedná až o 76 kg jídla na osobu za rok [tamtéž]. Mezi největší „plýtvače“ mezi
evropskými státy patří Velká Británie, Lucembursko, Nizozemí, Švédsko, Dánsko,
Francie, Německo a Belgie [Bräutigam et al. 2014: 692]. Podle odhadů Evropské
komise patří Česká republika spíše k nižšímu průměru. Dle dostupných údajů
uvažujeme v ČR zhruba 254 000 tun vyhozených potravin na domácnosti, to je na
každého obyvatele 25 kg za rok [Stenmarck et al. 2016].
Problematika plýtvání potravinami je zhruba od roku 2000 velmi diskutovaným
problémem v politice, médiích i u angažované veřejnosti. V České republice se touto
problematikou zabývá například Informační centrum OSN v Praze [WWW: United
Nations Information Centre Prague, 7. 3. 2018] nebo organizace Glopolis [WWW:
Glopolis, 7. 3. 2018], Adra [WWW: Adra, 7. 3. 2018] a Zachraň jídlo [WWW: Zachraň
jídlo, 7. 3. 2018]. Díky zvýšenému zájmu navíc dochází k prvním výzkumům plýtvání,
které zajišťuje Centrum pro výzkum veřejného mínění, a to v rámci projektu Strategie
AV21 Potraviny pro budoucnost [WWW: Strategie AV21, 7. 3. 2018].
Česká republika je také součástí projektu STREFOWA – Strategie pro snížení
plýtvání potravinami ve střední Evropě, jehož cílem je zlepšení informovanosti o této
problematice a navržení konkrétních strategií ke snížení vzniku potravinového odpadu
[WWW: Interreg Central Europe – STREFOWA, 7. 3. 2018]. Velmi důležitým
5

partnerem v boji proti vyhazování potravin jsou dále Potravinové banky. V lednu 2018
vešel v platnost zákon, který všem prodejnám potravin s prodejní plochou nad 400 m2
ukládá

povinnost

nabízet

neprodejné potraviny charitativním

a

neziskovým

organizacím. Již nyní Česká federace potravinových bank potvrzuje, že obchody darují
více jídla, než před platností novely zákona [WWW: Potravinové banky, 7. 3. 2018].

1.2. Plýtvání potravinami jako sociologický problém
Kromě řady výzkumů, jež se zaměřují na zkoumání množství vyhozených
potravin, je vzhledem k výzkumnému záměru této práce potřeba upozornit především
na ty, které se snaží porozumět tomu, proč k danému chování dochází a jaké jsou
možnosti je eliminovat. V následující kapitole bych proto ráda představila takové studie,
které k plýtvání potravinami přistupují jako k sociálně-vědnímu problému a zaměřují se
na jedince a jeho chování.
Na nejobecnější rovině považuji za nejlepší teoretický přístup, kterým je vhodné
na problematiku plýtvání jídlem pohlížet, teorii praxe. Tyto teorie vychází
z předpokladu, že jsou to právě jednání a interakce, které jsou součástí každodenních
praxí, jež tvoří a formují sociální fenomény. Pro hlubší pochopení sociálních jevů je
nutné zkoumat tyto konkrétní praktiky jedinců a snažit se pochopit, jak jsou vytvářeny a
ovlivňovány [Schatzki et al. 2001].
Názory na to, co lze považovat za součást sociální praxe, se v různých teoriích
liší. Základní přístup lze popsat jako rozdělení na praxi jako činnost a její reprezentaci
[Warde 2017: 82]. Lze však najít i další aspekty, které mohou být pro zkoumání praxí
užitečné. Shove a její kolegové tento pohled rozšiřují o celkové prostředí, kde je praxe
vykonávána, i know-how, které je k jejímu uskutečnění zapotřebí [Shove et al. 2012: 8].
Vychází tak z teorie Theodora Schatzkiho, podle nějž lze praktiky pochopit pouze
tehdy, pokud budeme věnovat pozornost také materiálním konfiguracím, které s nimi
souvisejí. Praxe jsou svázány nejen se sociálním uspořádáním, ale také s nástroji a
prostředím, kde se odehrávají. Vše dohromady následně utváří sociální jevy [Schatzki in
Shove et al. 2012: 9].
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Shove pojmenovává tři klíčové elementy, které jsou v praxích kombinovány.
První označuje jako materiály, čímž jsou myšleny předměty, technologie, fyzické
osoby, které jsou k vykonání praktiky potřeba, nebo věci, které jsou praxí vytvářeny.
Druhým aspektem jsou vlastní zkušenosti a dovednosti, jež určují, jak bude jedinec
praxi provádět. Posledním, nejvíce symbolickým aspektem, jsou významy, myšlenky či
motivace, které jedinec spojuje s danou sociální praxí. Spojení mezi těmito aspekty
určují, zda se praxe objevuje, přetrvává, mění nebo mizí, podle toho, kdy jsou spojení
mezi prvky těchto tří typů vytvářena, udržována nebo porušována [Shove et al. 2012:
14-15].
Teorie praxe také naznačují, že praxe nejsou stálé, ale mohou se v průběhu času
pod vlivem dalších podmínek proměňovat. Tato reprodukce a transformace sociálních
praxí poté nese důsledky pro vzorce spotřeby a pro instituce s nimi spojené [Shove et al.
2012: 2]. Celkové spotřební chování je tak ovlivňováno jednotlivými praxemi. Tuto
ideu rozvijí také Warde, který říká, že konzumní chování není samo o sobě praxí, ale
naopak každá praxe má v sobě zakotven konzumní aspekt [Warde 2017: 86].
Warde poznamenává, že je důležité se zaměřit nejen na praxe samotné, ale i na
jejich sociální performace. Praxe v tomto pojetí neobsahuje pouze danou praktickou
činnost, ale také to, jak je reprezentována jedincem či jeho okolím. Existence praxí je
totiž potvrzována právě reprezentacemi, což představuje spojitost, označovanou
autorem jako „nexus“. Při zkoumání praxí je nutné se zaměřit jak na to, co lidé dělají
(„doings“), tak také na to, co o tom říkají („sayings“) [Warde 2017: 82-83]. Ze
sociologického hlediska je pak zajímavá především rozdílnost, s níž různí jedinci
přistupují ke stejným praxím [Warde 2017: 84, 97]. Lze tak očekávat, že lišit se mohou
nejenom praxe ve smyslu samotné činnosti, ale diferencované bude také jejich vnímání
a reprezentace.
Pokud chceme ke zkoumané problematice přistupovat z hlediska teorií praxe, je
potřeba tuto skutečnost promítnout také při výběru výzkumných otázek. Například
Warde považuje za důležité sledovat, jak se postupy vyvíjejí, s ohledem na jejich vnitřní
dynamiku a vnější podmínky jejich existence [Warde 2017: 100]. Považuji proto za
užitečné se zaměřit na to, jaké praxe při spotřebě potravin převládají a jakými způsoby
mohou být různě kombinovány a ovlivňovány sebou navzájem. Dále bych chtěla
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odhalit, jak k nim různí jedinci přistupují, a zároveň jak konkrétní praxe mohou odrážet
rozdílné postoje k dané problematice.
Takto zaměřenou studií je například výzkum Negotiating food waste: Using a
practice lens to inform design [Ganglbauer et al. 2013], který přistupuje k problematice
vyhazování potravin právě z hlediska zkoumání jednotlivých praxí. Studie ukazuje, že
plýtvání potravinami je nezamýšlený důsledek různých fází spotřeby, které jsou
rozptýleny v čase i prostoru a které navíc zahrnují dílčí úkony jako je nakupování,
skladování nebo vaření, jež jsou již samy o sobě zakotveny v širším kontextu, který je
ovlivňuje. K plýtvání tak často dochází nevědomě tím, že se spotřebitel rozhoduje na
základně svých potřeb a strategií, které ovlivňují jeho vztah k potravinám. Vyhazování
potravin není chování, ke kterému by se člověk vědomě rozhodl, ale spíše jeden
z důsledků každodenního rozhodování spotřebitele, jež je ovlivněno řadou dalších
faktorů.
Mezi tyto faktory například patří plánování nákupů a nákupní zvyky. Lidé, kteří
nakupují spontánně bez předem připraveného seznamu, častěji koupí příliš mnoho
potravin, nebo suroviny, které již mají doma. Lidé obecně tíhnou k tomu, aby
nakupovali více, než je jejich skutečná spotřeba [Ganglbauer et al. 2013: 9-10]. Dalším
ovlivňujícím aspektem je tak již zmíněné nákupní chování. To, zda lidé nakupují
pravidelně několikrát týdně, nebo pouze pokud potřebují dokoupit konkrétní zboží,
ovlivňuje množství přebytečných potravin, které se jim doma hromadí. Dalším
problémem jsou snahy ušetřit nákupem větších balení, což se týká především těch
spotřebitelů, kteří nakupují v supermarketech [tamtéž].
Podobné problémy vidíme i při samotné spotřebě potravin. Respondenti
zmiňovali, že často nevědí, jak mají zužitkovat zbytky jídla a ne zcela čerstvé potraviny,
nebo co uvařit ze surovin, které již mají doma k dispozici. Namísto toho spíše nakoupí
nové potraviny a staré jídlo vyhodí [Ganglbauer et al. 2013: 12-13]. Hlavním
problémem, proč se zásoby jídla často mění v domácnostech na odpad, je
nepředvídatelnost životů jedinců. Lidé jsou zaneprázdněni svými pracovními či
rodinnými povinnostmi, často jsou nuceni rychle měnit své plány, a tak není možné, aby
svoji konzumaci přesně naplánovali. Plánování jídel navíc označují oslovení
respondenti za vyčerpávající a problematické [tamtéž].
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Napříč všemi domácnostmi je ve výsledcích vidět stejný vzorec – i když mají
respondenti dobré úmysly snížit množství vyhozených potravin, ušetřit peníze za
zbytečně nakoupené jídlo, nebo se chovat více udržitelně, ne vždy dochází s dobrým
úmyslem také k akci a cílené změně chování. Nikdo z respondentů nechtěl jídlo
vyhazovat, protože to považují za špatné, ale různé nepředvídatelné události a jejich
zaneprázdněnost často způsobovala, že k plýtvání i tak docházelo. Možným
vysvětlením je „intention-behavior gap“, tedy propast mezi tím, co lidé zamýšlejí a co
skutečně činí [Ganglbauer et al. 2013: 18].
Podobně přistupuje k problematice plýtvání potravinami i Evans [Evans 2012a,
Evans 2012b]. Ten si klade za cíl sledovat cestu jídla – ze supermarketu, domů, do
hrnce, do lednice a případně do odpadkového koše, a tím zkoumat dynamiku a procesy
spotřeby potravin v domácnostech [Evans 2012a: 44]. I tato analýza ukázala rozpor
mezi úmyslem omezit vyhazování potravin, protože to respondenti považují za špatné, a
jejich reálným jednáním, při kterém opět docházelo k vyhazování přebytků jídla. Evans
dodává, že je potřeba zkoumat sociální a materiální kontexty praktik, které souvisí se
spotřebou potravin. Svou roli tak hraje například rozdělení prací v domácnosti, rodinné
vztahy, zvyky a postoje nebo třeba množství volného času [Evans 2012a: 52].
Také tento výzkum potvrzuje domněnku, že plýtvání potravinami není
zamýšlené a jedná se spíše o důsledek dílčích rozhodnutí v životech spotřebitelů. Evans
vyvrací teorii, že žijeme ve světě „throw away society“ – ukazuje vyhazování jako
nezbytnou součást koloběhu věcí v domácnostech [Evans 2012a: 53]. V rámci této cesty
jsou potraviny postupně klasifikovány jako vhodné k jídlu, poté jako zbytky a nakonec
jako přebytek, který se stává odpadem. Při výzkumu tématu plýtvání potravinami je
potřeba se zaměřit také na tyto kategorie a na to, jak je jednotlivci ve svých
domácnostech určují [Evans 2012b: 44].
Další zajímavou studií je výzkum prevence proti plýtvání v domácnostech, který
je zaměřen na možnosti, jak mohou spotřebitelé ovlivnit své chování, aby snížili
množství odpadu ve své domácnosti. Tato studie ukazuje, že větší angažovanost a zájem
o problematiku je jedním z hlavních způsobů, jak lze předejít vzniku odpadů [Cox et al.
2010: 200]. Výsledky nám dále říkají, že snaha o minimalizaci plýtvání se objevuje více
u jedinců, kteří jsou staršího věku, se středními nebo vyššími příjmy, kteří žijí
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v odlehlejších lokalitách a bez dětí. K tématu jsou více citlivější ženy než muži a lidé,
kteří mají zájem o životní prostředí [tamtéž].
Změny chování jsou dlouhodobým a komplexním procesem, který ovlivňuje
řada aspektů. Jedním z nejčastějších teoretických rámců je teorie plánovaného chování,
která ukazuje, že záměr jednat vychází ze tří faktorů: z osobního postoje osoby, z toho,
zda se cítí jedinec schopen jednat, a dále je ovlivněn i širšími sociálními normami. Za
správných vnějších podmínek (tedy pokud jedince nelimitují žádné bariéry) se očekává,
že záměr změnit své chování se přenese do akce [tamtéž]. Co se týče snahy o
minimalizování zbytečného plýtvání, Cox a její kolegové identifikují ve svém výzkumu
možné bariéry, které znesnadňují lidem změnu k udržitelnější spotřebě.
Hlavním takovým problémem je přílišná apatie spotřebitelů a nedostatečná
informovanost o problémech, které plýtvání způsobuje [Cox et al. 2010: 201]. Lidé
zkrátka nemají pocit, že přehnaným vyhazováním způsobují vážné problémy a nemají
velkou motivaci ke změně. Dalším důvodem je pocit, že oni sami nemají za toto
plýtvání zodpovědnost – individuální spotřebitelé často vidí hlavní problém v prodejní
politice obchodů a na straně prodejců než u jednotlivců [tamtéž].
S názorem, že lidé označují jako zodpovědné za plýtvání především
potravinářský průmysl a supermarkety, souhlasí i výsledky výzkumu, který se zabýval
přímo problematikou minimalizování potravinového odpadu v domácnostech [GrahamRowe et al. 2014]. Z rozhovorů s respondenty vyplývá jasná kritika nabídek obchodů –
především slev na multipack balení, akcí typu 2+1 zdarma, nebo také předbaleného
ovoce a zeleniny, často ve zbytečně velkých baleních. Lidé takto ve snaze ušetřit
nakoupí příliš velké množství jídla, které ale nestihnou včas spotřebovat a tyto
potraviny poté končí v odpadkovém koši [Graham-Rowe et al. 2014: 20].
Graham-Rowe spolu se svým týmem však upozorňuje také na individuální
bariéry, které souvisí přímo s chováním spotřebitelů. Možnou překážkou způsobující
plýtvání může být i nedostatek zkušeností s organizací nákupů a spotřebou jídla.
V některých rozhovorech byly uváděny chybějící znalosti o uskladňování potravin a
možnostech zpracování zbytků nebo nepřesné chápání data spotřeby jako důvod pro
zbytečné vyhazování potravin. Mezi další bariéry patří i snaha být dobrým hostitelem
nebo rodičem, která ústí ve zbytečné nákupy navíc. Rodiče například kupují hodně
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ovoce a zeleniny, aby poskytli svým dětem zdravou stravu, to se však často
nespotřebuje včas. Problémem jsou také nákupy u příležitosti návštěv a oslav – snaha
být dobrým hostitelem znamená, že je nakoupeno mnoho jídla do zásoby, aby náhodou
během oslavy nedošlo, což by pro hostitele působilo velmi negativně. Vytváření zásob
jídla, které je doma k dispozici, souvisí i s posledním zmiňovaným problémem, což je
snaha zamezit nepohodlí. Takto formulovaná bariéra se projevuje tím, že lidé si snaží
doma vytvářet zásoby, které mají k dispozici pro případ nečekaných událostí jako je
vynechání nákupu nebo nemoc. I tato snaha „být připraven“ však často končí tím, že
musí být přebytečné jídlo vyhozeno, protože se nestihlo spotřebovat včas [GrahamRowe et al. 2014: 18-19].
Naopak motivace, které přispívají ke snaze snížit množství potravinového
odpadu, jsou orientovány především na osobní pocity spotřebitelů. Výsledky výzkumu
ukazují, že na prvním místě je největší motivací úspora peněz. Respondenti zmiňovali,
že jim vadí, že s jídlem vyhazují také finance, které na nákup potravin vynaložili, a cítí
se proto špatně. Až druhým důvodem je snaha „udělat dobrou věc“, kterou uvádí
především ti spotřebitelé, kteří si sami uvědomují, jaké následky má plýtvání
potravinami. Tito lidé jsou motivováni negativním pocitem, který vyhazování potravin
způsobuje, protože vnímají, že je plýtvání jídlem bráno jako špatné chování, kterému by
se měli vyvarovat. Toto vnímání je podmíněno sociálně, tento názor respondenti
většinou přebírali od své rodiny či přátel [Graham-Rowe et al. 2014: 17-18].
Všechny výše představené výzkumy ukazují různé roviny problémů, na které se
lze v tématu plýtvání potravinami zaměřit. Zabývají se jak konkrétními praktikami
(například plánování nákupů), tak osobními zkušenostmi, které tyto praxe ovlivňují.
Popisují také významovou rovinu, kdy je kladen důraz na možnou změnu chování
v důsledku vnímání odpovědnosti či naopak nechuť k minimalizaci plýtvání z důvodu
apatie. Upozorněno je také na možné konflikty, které mohou různé praxe vyvolávat a
komplikovat tak původní záměr snažit se omezit vyhazování potravin. V neposlední
řadě pracují také s nepředvídatelností sociálního světa, když dokazují, že ne vždy lze
spotřební chování jednotlivců vědomě naplno ovlivnit.
Tyto dílčí otázky představují komplexní schéma, které odráží souvislost a
provázanost

spotřebních praktik (konkrétně

praxí

nevyhazování

potravin) a

významových struktur, které vypovídají o vnímání problematiky plýtvání jídlem a o
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kompetencích daných jedinců. Poznatky z těchto výzkumů jsem dále využila i ve
vlastním výzkumu, kdy mi posloužily jako pojmový rámec při kódování kategorií
v rozhovorech i denících.

1.3. Jídlo jako odpad
Jak již bylo naznačeno výše, podstatnou součástí výzkumu týkajícího se
vyhazování potravin, je kategorizace jídla jako vhodného ke konzumaci či naopak jako
odpadu. Stává se jídlo odpadem ve chvíli, kdy projde datum spotřeby? Když se
rozhodneme vyhodit scvrklé jablko? Nebo i ve chvíli, kdy nemáme již chuť na zbylou
včerejší večeři? Odpad je dynamická kategorie, kterou ovlivňuje řada dalších aspektů a
musí tak být zkoumán komplexně [Evans 2012b: 1123].
Obecně jsou věci vnímány jako odpad ve chvíli, kdy je vyčerpána jejich
hodnota. Ani „odpad“, ani „hodnotu“ však nelze považovat za fixní kategorie, protože
jejich určení se mění v závislosti na kontextu [Douglas 1984]. Podle aktuálních
okolností hodnotíme stav objektu – zda jej vyhodíme, či zužitkujeme. Odpad je
jednoduše řečeno něco nadbytečného, otázkou však zůstává, podle čeho je určováno,
zda tento nadbytek bude vyhozen či jinak využit (např. darován nebo dále zpracován).
Právě touto otázkou se zabýval Evans ve své další studii, kterou zaměřil na proces
vyhazování potravin v domácnostech. Jeho výzkum je zaměřen speciálně na pohyby a
umístění, které slouží k tomu, aby spotřebitel klasifikoval nadbytečné jídlo jako odpad
[Evans 2012b: 1125].
Obecně nelze říci, že každé přebytečné jídlo je odpad. Určení mezi kategoriemi
jídlo/odpad není takto jednoduché a často je přechod od jedné kategorie ke druhé
proložen ještě jedním statusem, který pomáhá překlenout fázi mezi tím, kdy je daná věc
považována za užitečnou, a tím, kdy je již zbytečná a stává se odpadem. Typickým
příkladem je ukládání věcí „na později“, někam mimo běžné uložení ostatních potravin,
které spotřebitel využívá. Jídlo, které je již nechtěné, je tak přesunuto do zadní části
ledničky, uloženo do krabičky nebo fólie, nebo odloženo vzadu ve spíži. Na takovém
místě obvykle potraviny počkají do té doby, než jsou označeny za zkažené a mohou být
vyhozeny [tamtéž].
Složitost této dráhy, kterou musí jídlo absolvovat, aby se stalo odpadem
vyhozeným do koše, pomáhá spotřebiteli překlenout propast mezi zamýšleným
12

minimalizováním vyhazování potravin a jeho skutečným jednáním. Jelikož se lidé cítí
kvůli plýtvání potravinami špatně, snaží se najít takovou cestu, aby nemuseli mít při
vyhození výčitky svědomí. Přesunutím potravin na místo, kde mohou být zapomenuty,
dokud se skutečně nezkazí natolik, aby musely být vyhozeny, umožňuje spotřebiteli
obejít tento problém a usnadnit mu určení kategorie odpadu [Evans 2012b: 1130].
Tuto kategorizaci potravin a určování, kdy se jídlo stává odpadem, považuji za
důležitou součást výzkumu týkajícího se vyhazování potravin. Podobně jako Evans
bych i já chtěla ve své práci vycházet z teorie Mary Douglas [Douglas 1984] a uvažovat
o potravinovém odpadu jako o určité anomálii, která podléhá společenské klasifikaci.
Douglas vychází ze dvou možností, jak lze ve společnosti s anomáliemi zacházet – na
jedné straně je možné je jednoduše ignorovat, protože nezapadají do běžných sociálních
struktur; na straně druhé je možnost se s nimi vypořádat pozitivním způsobem a dříve
nekategorizovanou skutečnost zanést do nového vzorce reality, kde již bude anomálie
figurovat jako jeho součást [Douglas 1984: 39].
Hlavními koncepty, se kterými Douglas pracuje, jsou čistota, nebezpečí a řád.
Čistota je dána vzorcem myšlenek, zkušeností a situací, který jedinec přijímá, protože
mu zjednodušuje život v jeho společenské skupině [Douglas 1984: 39-40]. Nečisté je
v teorii Mary Douglas pojímáno jako opak pořádku, známého řádu, který společenská
struktura určuje. K nečistému je přistupováno právě skrze řád, „špína“ je vnímána jako
něco nezařaditelného či nemístného [Douglas 1984: 41]. Klasifikace čistého a nečistého
má ve společnosti daná pravidla, která její členové dodržují, a tak přispívají k udržení
systému. Studium anomálií – jevů, které nelze jednoduše kategorizovat – umožňuje
získat nové poznatky o povaze systému a porozumět tomu, co usnadňuje jednotlivcům
orientaci ve společnosti [Scott 2007: 66].
Kategorizace jevů je však dynamický proces. Nelze říci, že nečisté je absolutní
kategorií, která je vždy jednoznačně určena. Existuje pouze v očích pozorovatele, není
neměnná a může sloužit také jako iniciativa ke změně. Setkání s těžko
klasifikovatelnými

anomáliemi

může

být

podnětným

nástrojem

ke

změně

společenského uspořádání [Douglas 1984: 160-181]. Nečistota není pouze negativním
jevem, který vyvolává pochyby a ohrožení, ale lze ji vnímat i pozitivním způsobem jako
nástroj umožňující změnu ke stabilnějšímu systému zařazením nové kategorie.
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K podobným závěrům o relativnosti kategorií dochází i Hawkins [2006], který
se věnoval vztahu společnosti k odpadu. Ten říká, že odpad je flexibilní kategorie,
kterou určují sociální vztahy. Klasifikace odpadu podléhá různým kontextům a
historickým významům, podle kterých nabývá významu. Pokud celý tento koncept
vztáhneme k problematice potravinového odpadu, lze předpokládat, že i zde bude
kategorizace sociálně podmíněna a každý bude vyhodnocovat jídlo jako odpad
odlišným způsobem.
Zároveň lze očekávat, že zvyklosti se mohou v průběhu času proměňovat, a
vnímání toho, kdy je potravina již odpadem, se může posouvat podle aktuálních
společenských konvencí. Jako příklad lze uvést freeganismus – před 50 lety bychom si
asi jen těžko představovali, že bude existovat skupina lidí, kteří budou konzumovat
vyhozené potraviny z kontejnerů. Právě freegani jsou anomálií, která umožňuje
narušení řádu a vzniku nové klasifikace. Vyhozené jídlo ze supermarketů, které se
nestihlo zkazit, ale neodpovídá již normám, aby bylo vhodné k prodeji, představuje
těžko klasifikovatelný jev, ke kterému mohou různí jedinci přistupovat odlišně.

1.4. Teoretická východiska a výzkumné otázky
Výše popsané studie představují základní koncepty, ze kterých jsem čerpala
inspiraci pro svůj výzkum. Za klíčovou považuji teorii praxe, z níž vychází zaměření mé
práce na konkrétní spotřební praktiky v českých domácnostech. Při zkoumání
jednotlivých praxí, které souvisejí se spotřebou jídla, jsem se kromě samotných činností
zaměřovala i na prostředí, prostředky a celkové znalosti a zkušenosti respondentů, které
by mohly jejich konání ovlivňovat. Výchozí hypotézou je především skutečnost, že
spotřební chování je ovlivňováno právě konkrétními praktikami, které si jednotlivci
osvojují.
Sociálnímu jednání navíc lidé přisuzují vždy určité významy. Teorie týkající se
změn chování, ze kterých vychází většina popsaných motivací či bariér, vychází z více
strukturálního přístupu a pracují právě s odlišností významů, které různí lidé přisuzují
stejným skutečnostem. Postoje jedinců v tomto pojetí ovlivňují sociální normy, osobní
postoje jedince k dané problematice a v neposlední řadě i jeho schopnost či odhodlanost
jednat. Tímto přístupem se pokusím zaměřit především na otázku, zda lidé vnímají
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plýtvání jídlem jako problém a konkrétně na případné způsoby, jakými se jednotlivci
mohou snažit minimalizovat potravinový odpad ve svých domácnostech.
Posledním přístupem, který jsem se snažila využít především při zjišťování, jak
jsou utvářeny kategorie potravinového odpadu, je určování hranice mezi čistým a
nečistým. Pro můj výzkum bude klíčové nalézt hranici, která předěluje vnímání jídla
jako konzumovatelné suroviny a jako odpadu. I zde vycházím z předpokladu, že tato
hranice bude spíše symbolická a každým respondentem bude významová rovina odpadu
vnímána odlišně.
Na základě výše uvedených teoretických konceptů jsem se rozhodla přistupovat
k problematice plýtvaní potravinami jako ke komplexnímu společenskému jevu, který
obsahuje několik dimenzí a který se budu snažit pochopit více do hloubky. Kombinací
různých metod výzkumu jsem se snažila zodpovědět několik otázek, které se týkají
různých aspektů tohoto výzkumného problému.
Jaké postoje má česká společnost k problematice plýtvání potravinami?
Na nejobecnější rovině bylo mým cílem zmapovat názory české populace
ohledně plýtvání potravinami. Důraz je kladen především na postoje, které respondenti
zaujímají k problematice vyhazování jídla – zda je považují za problém a uvědomují si
jeho závažnost. Dále je pozornost věnována vlastnímu hodnocení množství vyhozených
potravin a celkově spotřebnímu chování.
Pokud se zaměříme na oblast potravin, jaké jsou nákupní a spotřební zvyky mladých
párů?
Mým dalším cílem bylo podrobnější zkoumání zvolené cílové skupiny. V rámci
této části výzkumu jsem se pokusila pomocí kvalitativního šetření zjistit, jak dochází
k nákupům a spotřebě potravin v domácnostech párů mladého až středního věku, které
společně bydlí. Zvolenou skupinu jsem vybrala na základě kvantitativního výzkumu,
který naznačuje, že mladší lidé vyššího vzdělání jsou k problematice plýtvání jídlem
citlivější. Zaměření na páry vycházelo z úvahy, že praktiky ve vícečlenných
domácnostech by mohly představovat bohatší materiál pro výzkum problematiky
vyhazování potravin, než u lidí, kteří žijí sami.
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Výzkum tvořily dvě navazující části: spotřební deníky a následné rozhovory
s respondenty. Sledována byla celá cesta jídlem domácností – od zakoupení dané
potraviny, po její konzumaci nebo případné vyhození. Pozornost byla věnována
konkrétním praktikám, které vedly ke spotřebování jídla a předcházejí jeho vyhození.
Hlavním výstupem byly opakující se vzorce chování, které lze nalézt v dané cílové
skupině.
Co plýtvání potravinami ovlivňuje? Jaké jsou motivace a bariéry, které ovlivňují
udržitelnost spotřebního chování?
Jak bylo naznačeno výše, vyhazování potravin je nutné brát v kontextu celého
spotřebního chování jedince. Pokud se zaměříme na důvody, proč bylo jídlo vyhozeno,
lze říci, že k plýtvání dochází cíleně, nebo naopak nevědomě? Mojí snahou zde bylo
zjistit, v jakých situacích dochází k vyhazování potravin a co plýtvání potravinami
ovlivňuje. Pozornost zde byla věnována i vlastním postojům respondentů – snaží se
nějakým způsobem změnit své spotřební chování, aby vyhazovali méně potravin? Co je
motivuje a co jim naopak brání?
Jak dochází ke klasifikaci jídla jako odpadu? Jaké kategorie respondenti u potravin
rozlišují?
Na závěr jsem se rozhodla blíže prozkoumat problematiku kategorizace jídla
jako odpadu. Za jakých podmínek je jídlo vyhodnoceno jako „nečisté“ a vyhozeno? Lze
najít podobnost v kategoriích v rámci zkoumané cílové skupiny? Při rozhovorech
s respondenty jsem se blíže zaměřila na důvody vyhození potravin a určování, které
jídlo považují za nevhodné ke konzumaci a klasifikují jej jako odpad.

2. Výzkumná část
2.1. „Mixed methods research“
Výše uvedený výzkumný problém jsem se rozhodla zkoumat pomocí
kombinovaného výzkumu, který spojuje kvantitativní i kvalitativní přístup. „Mixed
methods research“ představuje komplexní metodologický přístup, který umožňuje
prozkoumat daný fenomén více do hloubky, než běžné použití jedné metody. Lze jej
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jednoduše definovat jako výzkum, při kterém výzkumník shromažďuje, analyzuje a
interpretuje data pomocí jak kvantitativních, tak kvalitativních metodologických
přístupů v rámci jedné studie [Tashakkori, Creswell 2007: 4].
Maxwell popisuje kombinovaný výzkum jako induktivní metodu, která odkrývá
nové skutečnosti o zkoumaném problému, na rozdíl od zjednodušeného ověřování
hypotéz [Maxwell 2016: 15]. Někteří autoři dokonce uvádějí, že v rámci sociálního,
behaviorálního nebo humanitního výzkumu, může striktní dělení mezi kvantitativním a
kvalitativním přístupem zužovat možnosti výběru metod a jejich spolupráce při šetření a
interpretaci výsledků [Creswell, Plano Clark 2007: 9-10].
Kombinace metodologických přístupů má mnoho výhod. Použití více
výzkumných metod především umožňuje zkoumat problém komplexněji a získat tak
ucelenější obrázek o zkoumaném fenoménu. Pokud kombinujeme kvantitativní i
kvalitativní přístup v rámci jedné studie, umožníme tak využít silné stránky obou
přístupů a zároveň co nejvíce eliminovat jejich nedostatky. Získáme tak robustnější
zjištění, která budou díky triangulaci metod více validní a objektivní [Doyle, Brady,
Byrne 2009: 178].
Kombinace výzkumných metod je užitečná také z hlediska reflexivity výzkumu.
Fries uvádí, že objektivistické metody, tedy ty, které jsou spojeny s kvantitativním
výzkumem, jsou nezbytným prvním krokem v reflexivním výzkumu, protože umožňují
objektivní zkoumání daného problému „zvenku“. Tato zjištění je ale vhodné doplnit
druhou fází výzkumu, kdy budou použity kvalitativní metody pro pochopení
subjektivního vnímání zkoumaného společenského jevu „zevnitř“ cílové skupiny [Fries
2009: 338]. Vychází tak z představy reflexivní sociologie Pierra Bourdieu, který vidí
sociální jednání jako komplexní jev, jež je ovlivňován jak objektivní sociální strukturou,
tak subjektivním rozhodováním jedinců. Pro jeho pochopení je tak třeba zkoumat oba
tyto aspekty [Fries 2009: 344].
I přesto byly po mnoho let vedeny diskuze ohledně neslučitelnosti obou
výzkumných paradigmat. Zdůrazňováno bylo především to, že každý přístup vychází
z jiných teoretických předpokladů, a proto je nelze jednoduše použít v rámci jednoho
výzkumu [Denzin 2010: 419]. Je však důležité si uvědomit, že každá metoda je více či
méně hybridní, přizpůsobující se konkrétnímu výzkumnému kontextu, což podporuje
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myšlenku multiparadigmatického diskurzu [Hesse-Biber, Leavy, 2008, pp. 2-3]. Pokud
budou zvolené metody v souladu s výzkumným problémem a jejich výběr bude
optimálně zdůvodněn, není žádné překážky k použití kombinovaného výzkumu [Denzin
2010: 423].
„Mixed methods research“ je dnes také označován jako tzv. třetí paradigma,
které umožňuje překlenout propast mezi odděleným kvantitativním a kvalitativním
výzkumem [Johnson, Onwuegbuzie 2004]. Stejně jako výše uvedení autoři i já věřím,
že použití kombinovaného výzkumu přináší mnoho pozitiv, která mi pomohou
k pochopení zkoumaného problému.
V této práci jsem se rozhodla kombinovat nejprve kvantitativní přístup
s následným kvalitativním šetřením. Tento postup lze popsat jako tzv. vysvětlující
metodu výzkumu [Creswell et al. 2003]. Jedná se o takový výzkumný design, kdy
kvantitativní část výzkumu předchází kvalitativnímu přístupu - follow-up explanatory
model. V první fázi je provedeno statistické šetření, které odhalí první zjištění o
zkoumaném problému, jež je nutné dále vysvětlit pomocí následného kvalitativního
výzkumu. V tomto modelu výzkumník identifikuje specifická kvantitativní zjištění, jako
jsou neočekávané výsledky, odlehlé hodnoty nebo rozdíly mezi skupinami, které
potřebují další průzkum pomocí kvalitativní metodiky [Doyle, Brady, Byrne 2009: 181].
V mém případě se jednalo v první fázi o sekundární analýzu dat, která mi
umožnila získat přehled o tom, jak česká společnost vnímá problematiku plýtvání
potravinami. Pomocí statistické analýzy jsem vybrala cílovou skupinu, která byla
z hlediska výsledků nejzajímavější. V rámci této skupiny jsem dále provedla
kvalitativní výzkum pomocí spotřebitelských deníků a následných rozhovorů, což mi
umožnilo získat ucelenější obrázek o tom, jaké aspekty spotřební chování formují a co
vede k plýtvání potravinami v domácnostech.
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2.2. Kvantitativní část
2.2.1 Sekundární analýza dat – Naše společnost
První fází mého výzkumu byla sekundární analýza dat z výzkumných šetření
Naše společnost, které zaštiťuje Centrum pro výzkum veřejného mínění. Pro sekundární
analýzu jsem se rozhodla z toho důvodu, že mi připadalo na úvod mého vlastního
zkoumání užitečné zjistit názory české populace k dané problematice. Díky již
nasbíraným datům jsem se tak mohla blíže seznámit s postoji, které lidé v České
republice k plýtvání a vyhazování potravin zaujímají, což mi dále pomohlo si upřesnit
zaměření dalšího výzkumu.
Data, která jsem k analýze primárně využívala, pocházela z šetření Naše
společnost z června 2017. Jednalo se o nejnovější dostupná data, která obsahovala i blok
otázek týkající se problematiky plýtvání potravinami. Pro doplnění jsem se podívala i na
starší výzkum z roku 2016, kde byly dotazovány obdobné otázky, abych mohla
posoudit, zda se názory na toto téma v čase mění. Data z výzkumů jsou volně přístupná
v katalogu Českého sociálněvědního datového archivu (NESSTAR) SOÚ AV ČR, v.v.i.
Analýzu jsem prováděla pomocí statistického softwaru IBM SPSS. Data jsem
nejprve pročistila od chybějících hodnot a zobrazila si frekvence klíčových otázek.
Zaměřila jsem se především na blok otázek ohledně plýtvání potravinami a
sociodemografické údaje, pomocí kterých jsem data dále třídila. Pomocí korelací a
kontingenčních tabulek jsem dále zjišťovala, zda jsou mezi názory na plýtvání jídlem a
sociodemografickými kategoriemi nějaké hlubší souvislosti. Důležité pro mne bylo
především třídění z hlediska pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, typu domácnosti či
příjmu. Podrobné výsledky dílčích analýz lze najít v příloze této práce.

2.2.2. Jak vidí plýtvání potravinami česká společnost? Výsledky
analýzy
Úvodní otázkou, která byla v bloku zařazena, bylo hodnocení naléhavosti
problematiky plýtvání potravinami. Respondentů se tazatelé ptali na jejich názor, zda
plýtvání potravinami považují za vážný společenský problém, nebo zda vidí naléhavější
jiné problémy. U této otázky mi připadá důležité srovnání mezi roky 2016 a 2017, kde
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můžeme vidět nárůst počtu lidí, kteří vnímají plýtvání potravinami jako vážný problém
(v roce 2016 zastávalo tento postoj pouze 34% respondentů, o rok později již 42%).

Hodnocení naléhavosti problematiky plýtvání potravinami
42%
34%

Plýtvání potravinami považuje za velký problém.
Plýtvání potravinami správné není, ale má za to,
že tu jsou aktuálnější problémy, které je potřeba
řešit.
Plýtvání potravinami není celospolečenský
problém.

44%

2017
48%
2016

13%

14%

Graf 1

Zdroj: vlastní analýza autorky

Postoje respondentů se ukazují jako sociálně podmíněné v různých kategoriích.
Z hlediska vzdělání lze říci, že lidé s nižším dosaženým vzděláním statisticky významně
více zastávají názor, že plýtvání potravinami není celospolečenský problém. Naopak
lidé s vyšším dosaženým vzděláním volili tuto možnost signifikantně méně často (více
viz Příloha 1.1). Kromě vysokoškolsky vzdělaných lidí jsou k tomuto tématu podstatně
citlivější také ženy (46,5% žen považuje plýtvání jídlem za velký problém), než jejich
mužské protějšky (36,3%, podrobně viz Příloha 1.2).
Výsledky se liší také v různých věkových kategoriích. Nejmladší skupina
respondentů mezi 15 až 19 lety oproti ostatním nejčastěji přiklání k výroku, že
vyhazování jídla není problém (24,2%). Naopak nejstarší skupina dotazovaných nad 60
let se kloní k názoru, že plýtvání potravinami není správné a skoro polovina (47,7%) je
považuje za vážný problém. Zcela lhostejné to není ani respondentům mezi 30 až 44
lety, mezi kterými se signifikantně méně objevuje názor, že vyhazování jídla není
problém (tuto možnost zvolilo 8,1% dotazovaných). Lidé v mladším až středním věku
se však nejčastěji přiklání k možnosti, že plýtvání potravinami správné není, ale jsou
vážnější a aktuálnější problémy. Tento názor zastává 46% respondentů ve věku 20 až 29
let a 48,7% dotazovaných ve věku 30 až 44 let (podrobné výsledky viz Příloha 1.3).
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Naopak vliv příjmu a typu domácnosti na postoj k plýtvání potravinami se mi
nepodařilo prokázat.
Respondenti byli dále dotazováni na konkrétní důvody, proč by bylo dobré
omezit plýtvání potravinami. Výsledky ukazují, že nejvýznamnější jsou osobní přínosy,
které se týkají samotného respondenta, a až na dalších místech se umisťují důvody
ekologické, etické či sociální. Mezi nejčastější důvody patří finanční úspora (77%
dotázaných tento důvod uvádí jako důležitý) a úspora času, kterou musel respondent
strávit nákupem nebo přípravou jídla, které bylo vyhozeno (důležité pro 60%
dotazovaných).
Více než polovina respondentů pak vnímá i ekologické a etické dopady
vyhazování jídla. Pro 56% dotazovaných je důležité omezovat vyhazování jídla kvůli
snižování ekologické zátěže naší planety. Polovina respondentů si uvědomuje etickou
stránku tohoto problému a dává vyhazování jídla do souvislosti s nedostatkem potravin
v jiných částech světa. Stejný podíl dotazovaných považuje za důležitou možnost jít
příkladem svým chováním a ovlivnit tak své blízké. Zároveň však nejméně důležitým
důvodem byl pocit, že vlastní chování respondenta může společnost změnit (pouze
jedna třetina dotazovaných zvolila tento důvod za důležitý).

Důvody pro nevyhození potravin
39%

Úspora peněz: může ušetřit peníze

38%

25%

Úspora času: neinvestuje čas do vyhozeného jídla

35%

Ekologický důvod: Vyhazování je neekologické

22%

Sociální důvod: Jsou lidé, kteří nemají co jíst

20%

30%

Každodenní společenská odpovědnost: Jít blízkým
příkladem

19%

31%

13%

25%

Osobní zkušenost: Zažil nedostatek jídla

13%

24%

10%

velmi důležitý

Graf 2

Zdroj: vlastní analýza autorky
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22%

34%

Globální společenská odpovědnost: Podíl na produkci odpadu

Celospolečenská odpovědnost: Možnost ovlivnit společnost

17% 5%

23%
důležitý

16% 2%

26%

15% 3%

29%

17% 4%

23%
29%
21%
26%

trochu důležitý

23%
28%

4%
5%

34%

8%

33%

8%

vůbec není důležitý

neví

Jednotlivé položky jsem dále prozkoumala pomocí faktorové analýzy, abych si
ověřila předpoklad, že se jedná o dvě roviny důvodů – osobní a sociální. Do první
skupiny lze na základě výsledků faktorové analýzy zařadit výroky, které definují
důležitost úspory peněz a úspory času, což představuje individuální vnímání problému.
Naopak více sociální pohled přináší druhá skupina, kam patří ekologické, etické (jiní
nemají co jíst) či společenské důvody. Tato rovina představuje širší vnímání
odpovědnosti za plýtvání potravinami. Na pomezí obou faktorů zůstává osobní
zkušenost s nedostatkem jídla, která částečně odráží obě tyto roviny významu
nevyhazování jídla (výsledky faktorové analýzy viz Příloha 1.4).
Respondenti byli dále dotazováni na deklarované množství vyhozených potravin
v jejich domácnostech. Většina (53 %) odhaduje, že celkové množství potravin, které
vyhodí, nepřesahuje 10 %. Méně než šestina se pak přiklání k variantě, že jejich
domácnost vyhodí více než 10 %, ale ne více než čtvrtinu potravin. 3% dotázaných
tvrdí, že vyhazuje více než čtvrtinu, ale méně než polovinu potravin. Skoro čtvrtina (23
%) naopak říká, že jejich domácnost nevyhazuje žádné potraviny.
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Zdroj: vlastní analýza autorky

I zde byl patrný vliv věkové kategorie. Nejstarší respondenti (nad 60 let)
signifikantně častěji tvrdili, že nevyhazují vůbec žádné potraviny. Naopak lidé středního
věku mezi 30 a 44 roky významně častěji přiznávají, že určité množství jídla vyhazují, a
to odhadem maximálně 10%. Největší množství vyhozených potravin deklarují
nejmladší respondenti (věkové skupiny 15-19 let a 20-29 let), kteří statisticky významně
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častěji odhadují, že vyhodí více než 10% potravin ve své domácnosti, ale méně než
polovinu (podrobně viz Příloha 1.5).
Spolu s touto otázkou se tazatelé respondentů dále dotazovali, zda by bylo
možné se vyhození potravin vyhnout a jaké množství jídla by se v jejich domácnosti
dalo „zachránit“. Výsledky ukazují, že pouze malá část respondentů věří, že by mohli
vyhazování jídla zcela omezit a nic nevyhazovat – tuto možnost zvolila pouze 4%
procenta dotazovaných. Vyhazování většiny potravin by se snažila omezit necelá
desetina respondentů. 20% dotazovaných se domnívá, že by mohli omezit vyhazování
skoro většiny potravin, které u nich doma končí v koši. Více než polovina (53%) si
naopak myslí, že by mohli předejít vyhození pouze malé části potravin. Pouze malá
skupina dotazovaných naopak tvrdí, že nemůže nijak omezit vyhazování jídla ve své
domácnosti (5%).
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Respondenti měli dále říci důvody, proč potraviny vyhazují a jak často.
Nejčastějším důvodem pro vyhození jídla bylo jeho zkažení (59% oslovených alespoň
občas či častěji). Na dalších místech se pak umístilo prošlé datum spotřeby,
nespotřebované zbytky nebo skutečnost, že na dané jídlo zapomněli a pak jej museli
vyhodit. Mezi časté situace patří také vaření jídla v příliš velkém množství, nehody při
vaření (připálení jídla, jídlo spadne na zem apod.), nakoupení příliš velkého množství
jídla, které se nestihne spotřebovat nebo nehezký vzhled potravin (u těch, které ještě
nejsou zkažené). Méně časté je pak nedojídání moc velkých porcí, to, že na danou
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potravinu už nemá člověk chuť, změny plánů nebo zdravotní důvody (např. alergie).
Podrobný graf zastoupení těchto důvodů vyhazování potravin lze najít v příloze (Příloha
1.6).
Tato analýza ukazuje, klíčovým ovlivňujícím faktorem je především věk a
vzdělání. Považuji za zajímavé, že skupina respondentů mladšího až středního věku má
k vyhazování potravin poněkud nejasný postoj, a i když si uvědomuje, že se jedná o
problém, nepovažuje jej za tolik důležitý. Právě z tohoto důvodu bych se na tuto
věkovou skupinu chtěla více zaměřit a prozkoumat, zda se tento názor bude odrážet i
v jejich spotřebním chování. Zároveň jsem se rozhodla pro respondenty se středním
a vyšším vzděláním, kterým by toto téma nemělo být zcela lhostejné.

2.3. Kvalitativní část
2.3.1. Spotřební deníky
Popis metody
Pro pochopení, proč dochází v domácnostech k plýtvání potravinami, je dle
mého názoru potřeba zkoumat celkové spotřební chování. To, zda danou potravinu
zkonzumujeme, nebo nakonec skončí v koši, ovlivňuje celá řada aspektů v našem
každodenním životě. Cílem této části výzkumu bylo proto prozkoumání spotřeby
potravin v domácnostech vybraných respondentů a snaha o nalezení určitých vzorců
chování, které souvisejí s plýtváním potravinami.
Jako výzkumnou metodu jsem v první fázi zvolila tzv. spotřební deníky. Deníky
poskytují cenný zdroj informací k nahlédnutí do životů jednotlivců a k jejich pochopení
[Siemieniako 2016: 53]. Velkou výhodou výzkumu pomocí deníků – například oproti
rozhovorům – je skutečnost, že respondenti nejsou nuceni si složitě vzpomínat na
zkoumané události. Paměť hraje klíčovou roli, a tak retrospektivní výpovědi jsou často
nepřesné a zkreslené. Naopak deníky si vedou respondenti průběžně po sledované
období, čímž lze docílit přesnějších výsledků a eliminovat tzv. „retrospective bias“,
který vzniká při zkoumání minulých událostí [Burton, Nesbit 2015: 306].
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Deníky mohou být používány nejen k získání představy o vzorcích chování
jednotlivců, ale také umožňují pochopení toho, jak jednotlivci sami interpretují situace a
jaké jim připisují významy. Výzkumník tak má možnost pochopit i události nebo
chování, které se mohou na první pohled zdát iracionální, pro autora deníku však mají
konkrétní smysl [Alaszewski 2006: 37]. Deníky poskytují bohatý materiál ke zkoumání
sociálních fenoménů a velkou výhodou je osobní charakter získaných dat [Siemieniako
2016: 63] – v deníkových zápiscích jsou promítány právě individuální interpretace,
které mohou být z výzkumného hlediska velmi cenným materiálem.
Respondenti mají navíc čas si své zápisy promyslet, čímž dochází k tomu, že o
svém chování více uvažují a jsou schopni propojit více na první pohled nesouvisejících
aspektů do komplexního popisu zkoumaného jevu. V rozhovorech, kde je vyžadována
okamžitá odpověď, nelze získat takto kompletní informace [Siemieniako 2016: 61].
Zaznamenávání veškerých souvisejících osobních pocitů, myšlenek, postojů či reakcí je
pro výzkumníky, kteří se pokoušejí prozkoumat složitost zkušeností a chování
reprezentativní skupiny, velmi užitečné [Jones, Woolley 2015: 4].
Využití deníků při výzkumech spotřebního chování popisuje například
Siemieniako, který v kapitole věnované tomuto druhu výzkumu představuje i další
autory, kteří deníky používají ve svých studiích konzumního chování [Siemieniako
2016]. Spotřební chování je pro respondenty poměrně choulostivým tématem, při jehož
zkoumání se zdráhají uvádět všechny informace. Deníková forma jim ale poskytuje
určitou anonymitu, a tak je vhodná i pro citlivá témata, jako je například konzumace
alkoholu nebo kouření. Siemieniako uvádí, že deníky představují možnost, jak překonat
bariéry pro sdělení osobních informací, na rozdíl od rozhovorů nebo focus-groups, kde
jsou respondenti vystaveni přímému kontaktu s výzkumníkem nebo ostatními
respondenty [Siemieniako 2016: 61, 64].
Pro výzkum spotřebního chování v oblasti potravin proto považuji deníky za
vhodnou metodu, protože i plýtvání potravinami by mohlo být respondenty vnímáno
jako citlivé téma – respondenti mohou přemýšlet o plýtvání negativně a navíc si ne vždy
uvědomují, že k němu dochází. Deník, kde jsou zaznamenány i ostatní informace o
nákupech a spotřebě potravin, tak představuje možnost, jak nenásilnou formou získat i
údaje o plýtvání v domácnostech respondentů.
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Výzkumné deníky se od sebe liší také mírou strukturovanosti a přesností
pokynů, které výzkumník svým respondentům poskytne. V této práci jsem využila
částečně strukturované deníky, které byly doplněny o prostor na vlastní poznámky a
denní shrnutí autorů. Výhodou struktury v denících je to, že umožňuje výzkumníkovi
určit oblast informací, o které se zajímá a které chtějí zaznamenat [Alsazewski 2006:
68]. Další výhodou pevně dané struktury je také to, že respondentovi přesně sdělíme, co
chceme sledovat a co má zapisovat. Upozorníme tak i na ty skutečnosti, které by si
autor nepoznamenal, protože je považuje za příliš běžné – k tomu dochází především u
událostí, které se dějí velmi často a opakovaně [Jones, Woolley 2015: 8]. Více
strukturované deníky se opírají o kvantifikovatelnou metodu sběru dat, která produkuje
dobře porovnatelná data od jednotlivých respondentů [Bolger et al. 2003: 581].
Naopak volnost při psaní vlastních komentářů umožňuje respondentům
zaznamenat i všechny ostatní informace, které je v souvislosti se zapisovanými
skutečnostmi napadají. Doplňující informace jako jsou například vlastní pocity,
myšlenky, volby nebo interakce související se zkoumaným tématem, vhodně doplňují
celkový obraz o každodenních životech respondentů [Siemieniako 2016: 55-56].
Deníky mohou být vedeny klasickou „papírovou“ formou, nebo také v různých
digitálních formátech. Pro svůj výzkum jsem se rozhodla využít elektronické deníky,
které respondenti měli možnost zapisovat online. Existují různé metody, jak
elektronické deníky zpracovat – výzkumy využívají například e-maily [Jones, Woolley
2015], blogy [Kaun 2010] nebo další specializované aplikace, například Google Docs
[Hundeshagen et al. 2013]. Ve svém výzkumu jsem využila právě online dokument
založený přes Google Drive, který respondentům umožnil online zapisování i neustálou
možnost přístupu. Zároveň bylo díky této formě možné, abych mohla data průběžně
kontrolovat a komunikovat s respondenty přímo v dokumentu pomocí komentářů.
Online vedení deníků má mnoho výhod, které usnadní práci jak výzkumníkovi,
tak osloveným respondentům. Výzkumníkovi odpadá nutnost přepisu dat, protože data
jsou již pořízena přímo v digitálním formátu, který je vhodný k dalšímu zpracování.
Elektronická deníková forma je příjemná i pro respondenta – potřebuje relativně krátký
čas k zápisu dat a má možnost své zápisky upravovat, pokud si například vzpomene na
nějakou další důležitou skutečnost, a navíc je možné do deníku zapisovat prakticky

26

kdekoliv, neboť online formulář má dostupný neustále na svém počítači, tabletu nebo
mobilním telefonu [Siemieniako 2016: 58].
Jak jsem již naznačila výše, velkou výhodou online deníků je možnost přímé
komunikace mezi výzkumníkem a respondenty. U deníkových šetření je vzájemný
vztah velmi důležitý, především z hlediska důvěry a motivace respondentů
[Siemieniako 2016: 58]. Problémem deníkových šetření je především to, že jsou
záznamy bohatší na počátku výzkumu a s postupujícím časem nadšení respondentů
opadá. Pokud ale dochází k pravidelné komunikaci, mají dotazovaní pocit, že jejich
zápisky někdo skutečně čte a jsou motivováni ve výzkumu pokračovat [Jones, Woolley
2015: 21].
Ideální možností, jak komunikovat s respondenty, je možnost komentářů přímo
u zadaných zápisků. Tyto komentáře mohou sloužit oboustranně – výzkumník má
možnost upřesnit zadání nebo požádat o doplňující informace, naopak respondent se
může zeptat na cokoliv, co je mu nejasné a s čím potřebuje pomoci [Kaun 2010: 140].
Online deníky mohou být ze strany výzkumníka podrobeny průběžné kontrole, což
umožňuje včasný zásah, pokud by něco nebylo v pořádku. Osobně věřím, že právě tato
interaktivní forma deníkového šetření mi umožnila získat velmi komplexní a přesné
informace – díky pravidelné komunikaci s respondenty jsem měla dobrý přehled o tom,
jaké mají problémy a jak jim mohu pomoci. Každá komplikace tak byla vyřešena
prakticky ihned a nedocházelo k vážnějším problémům.
Pilotáž, výběr respondentů a sběr dat
Před zahájením sběru dat jsem provedla pilotáž, které se účastnili 3 respondenti.
Uvedené respondenty jsem požádala, aby po dobu 3 týdnů zapisovali, jaké potraviny
vyhodili a co vedlo k jejich nespotřebování. Další instrukcí bylo poznamenání všech
dalších informací, které by mohly souviset s vyhozením uvedených potravin. Tyto
deníky neměly nijak předem danou formu, nechala jsem zcela na respondentech, aby si
zvolili, jakou metodou si „vyhazovací deníček“ povedou. Po skončení sledovaného
období jsem s nimi provedla rozhovory, kde jsme mluvili především o formě a zadání
zkušebního výzkumu.
Na základě pilotáže jsem se poté rozhodla rozšířit záběr výzkumu na obecnější
téma spotřeby potravin. Jelikož bylo pro respondenty často velmi těžké určit, co vše
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mohlo vyhození potravin ovlivnit, přidala jsem do sledovaných okruhů témat také
nakupování a spotřebu potravin, přípravu jídla a jeho konzumaci doma i mimo domov.
V konečném zadání deníkového výzkumu jsem uvedla různé příklady jevů, které je
žádoucí zaznamenávat – opět jsem zde vycházela z toho, jaké události a kontexty se
objevovaly u respondentů během pilotáže.
Respondenti, kteří se účastnili pilotáže, se také shodli na tom, že obecné zadání
pro ně bylo problematické. Nelíbilo se jim, že měli sami zapisovat souvislý text –
považovali to za časově náročné a navíc často nevěděli, co vše mají zapsat. Proto jsem
se rozhodla pro větší strukturovanost a co nejpřesnější zadání. Abych respondentům co
nejvíce usnadnila práci a snížila časovou náročnost výzkumu, vytvořila jsem předem
definovanou šablonu, do které bylo možné data zapisovat. Tato šablona byla ve formátu
tabulky, která obsahovala jednotlivé listy s tématy, které je třeba zapisovat – např.
nakupování, spotřeba, vyhazování ad. V jednotlivých sloupcích respondenti viděli, jaká
data a skutečnosti zapisovat. Prostor byl také na vlastní poznámky a doplňující údaje.
Velmi silnou stránkou zapsaných dat z pilotáže byla denní shrnutí respondentů.
Všichni oslovení se každý den pokusili zapsat, jak vypadala jejich spotřeba potravin
během daného dne – tyto zápisy obsahovaly informace o tom, co za potraviny
spotřebovali a kde je konzumovali. Kromě strukturované tabulky jsem tedy do finální
podoby zadání zahrnula také prostor na denní shrnutí respondentů, kde měli možnost
popsat vše vlastními slovy v souvislejším textu.
V konečné podobě obsahovalo zadání dokument, kde byl popsán účel výzkumu
a sledovaná témata, a dále tabulku („šablonu“), kam bylo možné data zapisovat.
Šablona byla vytvořena jako online dokument v aplikaci Google Drive, do které měl
přístup daný pár vždy pomocí individuálního hypertextového odkazu. Respondentům
jsem nejprve dala prostor, aby si zadání pročetli a prohlédli si tabulku pro zapisování, a
poté jsem s nimi probrala jejich dotazy. Na základě opakujících se otázek jsem tabulku
ještě doplnila o sloupeček pro rozlišení osob, které data zapsali. V zapsaných datech tak
bylo jasně odlišeno, kdo z páru nakoupil, spotřeboval nebo vyhodil dané potraviny.
Náhled šablony je k dispozici v příloze na konci práce.
Jako cílovou skupinu jsem zvolila respondenty mladšího až středního věku (od
23 do 40 let), kteří žijí ve společné domácnosti se svým partnerem. Věkové ohraničení
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jsem si vybrala na základě kvantitativní analýzy, která ukazuje, že tito lidé jsou
k tématu plýtvání potravin citlivější. Zkoumání spotřebního chování párů jsem zvolila
především z toho důvodu, že jsem je považovala za zajímavější a bohatší, než
v domácnostech jednotlivců. Domnívám se, že ve vícečlenných domácnostech se budou
uplatňovat různé strategie spotřeby, které budou odrážet koordinaci obou partnerů
v jejich každodenních životech.
Výběr respondentů probíhal účelovým výběrem tak, aby byla splněna výše
uvedená kritéria. Účelový výběr je ovlivněn účelem výzkumu, který určuje, kdo by měl
být pozorován, aby byl naplněn výzkumný záměr. Jeho negativem je však zhoršená
zobecnitelnost výsledků [Disman 2002: 112-113]. Jelikož se však jedná o kvalitativní
výzkum, jehož cílem není reprezentativita výsledků, ale spíše pochopení daného
fenoménu, nepovažuji tento fakt za příliš velkou bariéru. Pro získání respondentů jsem
proto oslovila několik svých přátel, kteří mi předali kontakty na své známé, jež
odpovídaly mé cílové skupině. Tímto postupem jsem získala 16 respondentů, tedy 8
různých domácností, které se zapojily do mého výzkumu. Žádného z respondentů jsem
předem osobně neznala. V tabulce níže jsou zobrazeny základní údaje o respondentech
(jména byla v rámci anonymizace změněna).

pár č. 1
pár č. 2
pár č. 3
pár č. 4
pár č. 5
pár č. 6
pár č. 7
pár č. 8

Barbora
Vojtěch
Kryštof
Jakub
Jan
Marie
Veronika
Ondřej
Karolína
Libor
Kateřina
Michal
Petra
Oldřich
Lucie
Tomáš

23 let
28 let
24 let
25 let
25 let
27 let
31 let
39 let
26 let
27 let
30 let
31 let
32 let
32 let
31 let
36 let

Přehled respondentů
Praha
studentka, poloviční úvazek
Praha
plný úvazek
Praha
plný úvazek
Praha
plný úvazek
Praha
student, poloviční úvazek
Praha
plný úvazek
Praha-východ
plný úvazek
Praha-východ
plný úvazek
Praha-východ
plný úvazek
Praha-východ
plný úvazek
Praha
plný úvazek
Praha
plný úvazek
Praha
na mateřské, 1 dítě
Praha
plný úvazek
Praha
na mateřské, 2 děti
Praha
plný úvazek

Tabulka 1
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Sběr dat jsem zahájila na počátku února 2018. Plánovaná doba výzkumu byla 23 týdny, během kterých jsem průběžně zapsaná data sledovala. V průběhu výzkumu
jsem všem respondentům poskytovala zpětnou vazbu pomocí komentářů. Komentáři
jsem se snažila upřesnit zadání, pokud se někdo příliš odchyloval v zapisovaných
skutečnostech, případně jsem odpovídala na konkrétní otázky, které mi respondenti
v komentářích položili. Snažila jsem se poskytovat především pozitivní zpětnou vazbu –
pokud respondenti neměli v datech žádné nedostatky, pochválila jsem je a motivovala je
k dalšímu zapisování. Většina respondentů se na konci výzkumu shodla, že komunikaci
pomocí komentářů velmi ocenili a měli tak pocit, že práci nedělají zbytečně, protože ji
někdo skutečně čte.
Skutečná délka zapisování se u jednotlivých párů odlišovala. Jelikož bylo mým
cílem sledovat běžné nákupní a spotřební zvyky daného páru, upravila jsem vždy dobu
zapisování deníku tak, aby do ní nevstupovaly příliš ovlivňující události (např. týden na
horách nebo nemoc obou partnerů). Po předchozí dohodě jsme tak vždy individuálně
stanovili začátek a konec zapisování (konkrétní data pro každý pár). Vždy byla
dodržena minimální délka zapisování 2 týdny, ve většině případů zapisovaly páry svůj
deník po dobu 18 dnů.
Jelikož jsem měla k datům přístup online, mohla jsem je sledovat průběžně a
kontrolovat tak kvalitu a obsah deníků. Po dvou týdnech jsem pročetla všechny deníky
pečlivěji a rozhodla o postupném ukončení zapisování. V této době se většinou začínaly
informace opakovat a navíc byla vidět i jistá začínající demotivace zapisujících – zápisy
z posledních dnů byly kratší a v některých případech neúplné. Základní vzorce
spotřebního chování již byly patrné – jak často respondenti nakupují, zda konzumují
více doma nebo mimo domov, jak mají rozdělené role, jak se liší jejich víkendy a všední
pracovní dny, jak často něco vyhodí.
Z výše uvedených důvodů jsem v tuto chvíli považovala sebraná data za
nasycená a respondenty jsem kontaktovala ohledně doplnění posledních informací a
ukončení dalšího zapisování. V komentáři jsem vždy individuálně popsala, co je potřeba
doplnit, upravit nebo více popsat, většinou se však týkalo pouze o dílčí chybějící
informace, žádné vážné nedostatky ani jeden z deníků nevykazoval. Všem
respondentům jsem poskytla zpětnou vazbu a poděkovala jsem jim za jejich spolupráci.
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Respondenty jsem dále upozornila na následný rozhovor, který s nimi provedu po
podrobnější analýze deníkových zápisů.

2.3.2. Rozhovory
Popis metody
Druhou částí kvalitativního výzkumu byly následné rozhovory s respondenty,
kteří se zapojili do deníkového šetření. Tato část výzkumu měla dva hlavní cíle. Prvním
bylo lepší porozumění informacím z deníků, získání podrobnějších a přesnějších
vysvětlení zapsaných skutečností. Druhým cílem bylo odhalení obecnějších postojů,
které respondenti k tématu spotřeby a plýtvání potravinami zaujímají. Vzhledem
k těmto cílům jsem jako nejvhodnější metodu výzkumu zvolila právě face-to-face
rozhovory.
Metoda face-to-face interview je ideální, pokud je naším cílem porozumění žité
zkušenosti, zachycení toho, jak naše cílová skupina jedná v určité situaci [Brinkmann
2013: 47]. Zatímco v případě spotřebních deníků bylo klíčové zachytit, jak často
k nějakému chování u respondentů dochází, při rozhovorech bylo mým cílem odhalit
především to, jak k němu dochází. U rozhovoru, který slouží jako výzkumný
instrument, předpokládáme, že nám zajistí taková data, která co nejpřesněji odráží
realitu [Brinkmann 2013: 37].
Rozhovory představují relevantní metodu pro studium různých aspektů
sociálního života jedinců, ale zároveň nejsou vyčerpávajícím zdrojem. Proto je vhodné
je doplňovat i o další zdroje informací [Brinkmann 2013: 48], jakým byly v mém
případě spotřební deníky, které respondenti vyplňovali před dotazováním rozhovory.
Jak již bylo naznačeno v úvodní metodologické kapitole, tato kombinace dat umožňuje
získat kompletnější obrázek o zkoumaném fenoménu. Jelikož je navíc kvalita dat z
rozhovorů velmi ovlivněna pamětí respondentů [Brinkmann 2013: 38], považuji
kombinaci deníků a rozhovorů za užitečnou, neboť data z deníků při rozhovorech
pomáhala respondentům si vzpomenout na klíčové události.
Rozhovory, podobně jako i další kvalitativní metody výzkumu, umožňují větší
flexibilitu v průběhu výzkumného procesu. Jak upozorňuje Brinkmann, příprava,
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dotazování, analýza a report výsledků by v případě rozhovorů neměly být oddělené
fáze, ale měly se navzájem prolínat [Brinkmann 2013: 46]. Výzkumník tak má možnost
reagovat na nová zjištění a může je například využít při dalších rozhovorech. Toho jsem
využila i při svém dotazování, kdy jsem si například poznamenávala zajímavé podněty,
které jsem dále využila při rozhovorech s dalšími respondenty. Rozhovory tak byly
obohaceny o další skutečnosti, které jsem si při prvotní přípravě neuvědomila.
Při svém výzkumu jsem se rozhodla využít metody polostrukturovaného
rozhovoru. Ve srovnání se strukturovanými rozhovory, které se spíše blíží formě
uzavřeného dotazníku, tyto rozhovory umožňují výzkumníkovi více participovat
v procesu výzkumu a aktivně reagovat na jeho průběh [Brinkmann 2013: 21].
Polostrukturované rozhovory jsou vedeny na základě předem připravených témat a
k nim stanovených doplňujících otázek, které nemají pevně dané pořadí, a tak osoba,
která rozhovor vede, se může volně rozhodovat, kdy je vhodné kterou otázku položit.
Zároveň však předem daná struktura rozhovoru umožňuje výzkumníkovi kontrolovat,
zda byla probrána všechna témata, která chtěl během rozhovoru zkoumat.
V případě těchto rozhovorů na téma plýtvání potravin jsem využila připravenou
osnovu, která obsahovala dva sloupce – v prvním jsem měla vypsaná hlavní témata, na
která se budu respondentů ptát, a ve druhém konkrétnější otázky, které dané téma
reprezentují. Takto připravená osnova mi byla při rozhovorech dobrým pomocníkem,
neustále jsem mohla kontrolovat průběh rozhovoru a mít na očích rychlý přehled témat,
která ještě zbývají k dotazování [Brinkamnn 2013: 59-60], což mi pomáhalo, abych
žádnou důležitou část nevynechala.
Sběr dat
První termíny rozhovorů byly naplánovány od 12. března 2018. Většina
rozhovorů probíhala přímo u respondentů doma a přítomni byli vždy oba z páru.
Výhodou dotazování respondentů přímo v jejich domácnosti byla především možnost
podívat se do jejich kuchyně. Většinou mi oslovení respondenti sami ochotně ukázali,
jak mají doma uskladněné potraviny, jak mají organizovanou kuchyň, případně jakým
způsobem třídí odpad, což považuji za vhodné doplnění sdělených informací. Dalším
pozitivem pak bylo příjemné a tiché prostředí, kde bylo možné rozhovor provádět
v klidu a bez vyrušení a kde se respondenti cítili dobře a přirozeně.
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Jak jsem již uvedla výše, rozhovory probíhaly vždy s oběma respondenty
z daného páru zároveň. Rozhovory, které jsou vedeny s více respondenty, mohou být
„živější“, a tak lze jejich pomocí získat více informací [Brinkmann 2013: 27]. Pokud
bych rozhovory vedla s každým z partnerů zvlášť, připravila bych se o vzájemné reakce
a odpovědi potvrzující či vyvracující skutečnosti, které respondent sdělil. Tyto
informace navíc mi však připadaly velmi důležité, a tak jsem zvolila právě rozhovory v
párech. Jelikož se jednalo o partnery, kteří spolu žijí v jedné domácnosti, lze
předpokládat, že o své spotřebě potravin navzájem vědí a nejedná se tak o citlivé téma,
které by bylo nutné dotazovat v soukromí.
Struktura rozhovorů byla předem dána osnovou, kterou jsem měla pro všechny
zpracovanou shodně. Osnova sloužila jako přehled témat, které je během rozhovoru
potřeba prodiskutovat a pomáhala mi v tom, abych žádné z klíčových témat
nevynechala. Zároveň ale byly rozhovory přizpůsobovány každému páru zvlášť, ať již
podle toho, jak se rozhovor v průběhu vyvíjel, či podle informací, které jsem již měla
předem z deníků. Vždy byly probrány následující kategorie témat (celá osnova viz
příloha):
Nákupy potravin a organizace domácnosti
Spotřeba potravin, příprava jídla
Konzumace potravin doma i mimo domov
Vyhazování potravin, rozhodování o vyhození jídla
Názory na vyhazování potravin, postoje k plýtvání jídlem
Zájem o ekologii, vnímání vyhazování potravin jako problém

Délka provedených rozhovorů byla průměrně 70-90 minut. Celkem bylo
uskutečněno 8 rozhovorů – pro každý pár, který se zapojil do zapisování deníčků. Po
dokončení sběru dat jsem všechny rozhovory přepsala do elektronické formy, abych je
mohla dále analyzovat.

2.3.3. Analýza kvalitativní části
Analýzu kvalitativní části výzkumu jsem prováděla dohromady z deníků i
z rozhovorů, jelikož se jednalo o dvě navzájem se doplňující části, které zkoumaly
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stejný fenomén. Analýzu kvalitativního výzkumu lze považovat za indukční proces, při
kterém je pomocí zkoumání jednotlivostí vytvářen celkový obraz o daném výzkumném
problému [Brinkmann 2013: 53]. V mém případě jsem se pomocí analýzy skutečností
zachycených v denících a rozhovorech snažila popsat komplexitu problematiky
spotřeby a vyhazování potravin v domácnostech mladých párů.
Hlavní metodou, kterou jsem při analýze získaných dat využila, bylo kódování.
Abych se s daty lépe seznámila, při prvním čtení přepisů rozhovorů jsem si označovala
pasáže, které jsem považovala za relevantní ke zkoumanému problému. To mi umožnilo
snadnější orientaci v textu při dalších čteních, kdy jsem již začala data kódovat.
Jako první jsem použila metodu koncepčního kódování (concept-driven coding),
která vychází z daných kategorií, se kterými jsme se seznámili například předem v teorii
[Brinkmann 2013: 117]. Jak jsem již zmiňovala v teoretické části, určit kategorie, které
bude užitečné kódovat, mi pomohly především studie, které se věnovaly tématu
vyhazování potravin a identifikovaly různé strategie uplatňované při spotřebě jídla.
V této fázi kódování jsem si tak v textu označovala části, které se týkaly spotřeby jídla,
praktik zacházení s potravinami, strategiemi proti plýtvání nebo vyhazování jídla a dále
motivací či naopak bariér, které respondenti pociťují při změnách svého spotřebního
chování.
Druhým krokem bylo poté kódování založené na samotných získaných datech
(data-driven coding), které bylo volnější a nezakládalo se na předem definovaných
kategoriích [tamtéž]. Metodou, kterou jsem v tomto kroku analýzy využívala, bylo
tematické kódování. Témata, která jsou kódována, vychází v tomto případě přímo
z příkladů, které vidíme při čtení dat [Given 2008: 897]. V případě rozhovorů k tématu
plýtvání potravinami jsem tímto způsobem přidala nové kódy týkající se osobních
postojů k tématu spotřeby jídla a plýtvání, vztahu k ekologii, odpovědnosti za plýtvání a
dalších názorů respondentů.
Tímto kódováním jsem se pokoušela označit především ty skutečnosti, které
odhalovaly nová zjištění, jež nebyla předmětem předchozích nastudovaných výzkumů a
nespadala tak pod žádné z definovaných kategorií. Opakovaným čtením získaných dat
je možné definovat koncepty, které se objevují napříč jednotlivými rozhovory a lze jim
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tak přikládat určitou důležitost. Tímto induktivním postupem jsou vytvářeny i nové
hypotézy a zjištění vycházející přímo z konkrétních dat [Given 2008: 898].
Kódované skutečnosti jsem se poté pokusila seskupit do kategorií podle témat,
které odrážely. Touto metodou jsem vytvořila analytické koncepty, které byly založeny
jak na teoretickém podkladu dosavadních zjištění, tak obohaceny a upřesněny novými
poznatky o jednání respondentů, které vycházely přímo z provedených rozhovorů.
Kódování dat tak sloužilo především k identifikaci vzorců chování a následné formulaci
potenciálně možných vysvětlení těchto vzorů [Brinkmann 2013: 62]. Získané vzorce
jsem poté sjednotila do tematických zjištění, které představím v následující kapitole.

2.4. Zjištění z kvalitativního výzkumu
2.4.1. Typologie respondentů aneb kdo je kdo?
Abych mohla lépe představit svoji cílovou skupinu, pokusila jsem se v úvodu
analýzy o vytvoření typologií, podle kterých lze oslovené respondenty rozlišit. Jelikož
tato segmentace respondentů vychází především ze spotřebního chování, které je
provázáno s určitými praxemi, zaměřovala jsem se při jejich rozlišení na respondenty
jednotlivě, protože konkrétní praktiky odráží spíše individuální chování jednotlivců než
celkově dané domácnosti. Jak již bylo naznačeno teorií, spotřební chování obsahuje
různé dimenze, které je nutné při výzkumu zohlednit. Z tohoto důvodu jsem vytvořila
dvě odlišné typologie, které popisují dvě roviny problému.
Podle vztahu k jídlu a nákupního chování
Abych mohla lépe popsat svoji cílovou skupinu, pokusila jsem se v úvodu
analýzy o vytvoření typologií, podle kterých lze oslovené respondenty rozlišit. První
typologie vycházela z klíčových dimenzí vztahu respondenta k jídlu a jeho nákupních
zvyklostí. Kromě vztahu k jídlu, který respondenti sami specifikovali na začátku
rozhovoru, jsem se v první dimenzi zaměřila i na další činnosti spojené s jídlem, které
respondenti vykonávají a kterými utvrzují svůj pozitivní nebo negativní postoj k jídlu.
Nákupní zvyky jsem sledovala ze dvou pohledů – prvním byl vztah respondenta
k nakupování potravin, kde bylo specifikováno, zda je nákupy baví nebo je považují
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spíše za povinnost. Druhým aspektem pak byla kritéria výběru, podle kterých
respondent rozhoduje o nákupu potravin.
Prvním typem byli respondenti, kteří se bez váhání sami označili za gurmány.
Zmiňovali velmi pozitivní vztah k jídlu a především i k jeho nakupování. O jídlo se
zajímají, sami zkouší nové recepty a pravidelně rádi navštěvují restaurace, kde mohou
ochutnávat kvalitní jídla. Jídlo často považují za svůj koníček a říkají, že je to pro ně
něco, co si skutečně užívají. Jako příklad lze uvést důraz na stravování o víkendu, kdy
bylo několikrát zmíněno, že si doma dělají sobotní brunch – pozdější bohatou snídani,
která je pro ně rituálem a opakovaným víkendovým zážitkem.
„A volný dny, tam máme takový rituál, že v sobotu a neděli jsou k snídani vajíčka a další
věci. To mám moc ráda, je to takovej brunch, že si to uděláme na pohodu.“ (Marie, 27 let)
„Jídlo miluji a jím ráda. Když mám čas, tak i ráda vařím, ale úplně nejraději objevuji nové
chutě v restauracích. Taky bych chtěla jít na některé kurzy vaření, ale to až jednou budu mít
čas. No až děti budou soběstačné.“ (Lucie, 31 let)

Podobný vztah mají i k nakupování potravin, které je baví a dávají si na něm
záležet. Upřednostňují kvalitní potraviny, a to bez ohledu na jejich cenu – říkají, že za
opravdu kvalitní jídlo si rádi i připlatí. I když nejčastěji nakupují v supermarketech,
nemají problém chodit nakupovat i do specializovaných obchodů. Často doplňují
zásoby svých oblíbených potravin v pekařství, řeznictví, zdravých výživách nebo ve
farmářských obchodech a na trzích. Potraviny rádi sami vybírají, zajímá je především
jejich složení (např. podíl masa u uzenin, konzervanty, „éčka“, množství cukru, tuku
apod.), čerstvost nebo původ. Někteří upřednostňují BIO výrobky a také dávají důraz na
lokální původ potravin (český, regionální).
„Jím rád, jsem gurmán, velmi si pochutnám na dobrém jídle, už jsem poněkud zhýčkaný.
Co se týká nakupování, teď nakupuju pro domácnost minimálně, ale vždycky mě to bavilo.“
(Oldřich, 32 let)
„Jednou jsme jeli pro speciální druh brambor na bramborovej salát do Makra, hodinu a
půl cesty přes Prahu. Pro dobré potraviny si většinou zajdeme. Pravidelně chodíme třeba
do Formaggerie, Esky nebo Antonínova pekařství.“ (Vojtěch, 28 let)
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Obrázek 1

Zdroj: vlastní analýza autorky

Druhou skupinou byli ti respondenti, kteří se při svých nákupech rozhodovali
mezi různými aspekty. Svůj vztah k jídlu označují také za pozitivní a mají rádi dobré
jídlo, jejich výběr je ale často ovlivněn i dalšími faktory, nikoli pouze kvalitou. Kvalita
potravin je pro ně důležitá a hlídají si například složení různých výrobků (typicky podíl
masa u uzenin), klíčová je pro ně ale vlastní zkušenost s danou potravinou a její chuť,
podle které se rozhodují. Rozhodující si u těchto respondentů také cena – nekupují sice
nejlevnější výrobky, ale vždy se snaží najít ideální poměr ceny a kvality kupovaných
potravin. Ovlivňují je také slevové akce, kupují tak dražší výrobky (víno, káva, tropické
ovoce, sladkosti...), které by si jinak v takové kvalitě nekoupili, nebo i potraviny, které
původně neměli v plánu zakoupit, protože jsou běžně příliš drahé, ale sleva je naláká ke
koupi (např. balení jahod v zimním období).
„Já koukám na obojí, ale mám věci, kde rozhoduje vždycky cena, a pak jsou potraviny, kde
tu kvalitu poznám a tam se rozhoduju podle kvality. Třeba podíl masa u šunky, tam beru
spíš ty dražší.“ (Kryštof, 24 let)
„Záleží, jak u čeho. Buď podle toho, co mi chutná, nebo podle toho, jak to je kvalitní, nebo
podle ceny. Záleží, jestli poznám rozdíl mezi kvalitou, a když ano, tak se víc koukám na tu
kvalitu. V případě másla, když mi dáš 4 značky másla, tak já nepoznám rozdíl, tak tam pak
rozhoduje ta cena.“ (Jan, 25 let)
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K nakupování potravin nemají tak pozitivní vztah jako k jídlu samotnému, je pro
ně spíše jen běžnou povinností. Nejčastěji nakupují v supermarketech, u výběru
obchodu je pro ně rozhodující především lokalita. Vybírají proto obchody, které mají
blízko u svého domova nebo práce, kam mohou zaskočit po cestě domů. Pokud nemají
v blízkosti specializované prodejny, tak je většinou nenavštěvují. To samé platí i pro
farmářské trhy – pokud je nemají dostupné, nikdy tam nechodí, pokud ale okolo
nějakého trhu projdou, zajdou se tam podívat.
S neochotou vynaložit více času pro nákup potravin souvisí i další vlastnost,
která se v této skupině objevovala, a to kritika dostupnosti různých alternativ. Mezi
těmito respondenty se našli například kritici množství obalů, které se u potravin
používají, zároveň si však stěžovali, že pro ně není možné, aby nakupovali
v bezobalových obchodech, protože nejsou příliš časté a dostupné. Dostupnost
alternativ byla kritizována také finančně – tito respondenti označovali bezobalové nebo
BIO produkty za příliš drahé.
„Omezuje mě různá dostupnost na trhu, vadí mi třeba, že v ochodech nejsou dostupné
bezobalové potraviny, ty prodejny jsou v Praze asi tři a všechny jsou drahý, takže to není v
mých možnostech, není to pro mě časově ani finančně možný.“ (Kryštof, 24 let)

Obrázek 2

Zdroj: vlastní analýza autorky
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Poslední skupinou, kterou jsem ve svém vzorku definovala a která byla
zastoupena nejméně, byli lidé, pro něž není jídlo ničím speciálním a nemají k němu
bližší zvláštní vztah. Stravování berou jako běžnou součást svého života a nemají
potřebu zkoušet nové věci nebo si jej jinak zpestřovat. Opakovaně nakupují stále stejné
potraviny a vaří velmi podobná jídla. Rozhodující je pro ně většinou zvyk – potraviny
vybírají na základně toho, že je mají vyzkoušené a vědí, jak chutnají. Pouze výjimečně
zakoupí něco pro ozvláštnění, a to proto, že mají zrovna na danou věc chuť (typicky
sladkosti).
„Nekupuji levné ani drahé potraviny, mám své oblíbené, které mi chutnají, a pro které
chodím opakovaně.“ (Kateřina, 30 let)
„Celkově nerada zkouším něco nového – většinou každý týden kupuji stejné potraviny, totéž
platí i o konzumaci jídla, vlastně vařím pořád dost podobná jídla ze stejných surovin.“
(Karolína, 27 let)

Nakupování potravin považují za nutnost a sami říkají, že ho nemají rádi, nebo
přímo nesnáší. Nákupy provádějí většinou ve stále stejných obchodech, především těch,
které znají - ví, kde jaké výrobky najdou a mohou tak šetřit čas. Jejich spotřební chování
tedy ovlivňuje nejvíce snaha o co nejsnadnější řešení – ať již dostupnou lokalitou,
usnadněním výběru potravin nebo vaření jídel.
„V Bille - u práce nebo na Radlíku po cestě z práce. Furt ty samý obchody, který znám a
vyznám se tam. Větší nákupy v Albertu, ale zase v jednom a tom samým, kde se vyznám.
Nerad nakupuju někde, kde bych to musel hledat.“ (Ondřej, 39 let)

Obrázek 3

Zdroj: vlastní analýza autorky
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Tyto tři typy respondentů se od sebe odlišují především vztahem k jídlu a
ochotou věnovat čas a energii do plánování nákupů potravin. Tento osobní postoj se
poté odráží v konkrétních strategiích, které tito respondenti při spotřebě jídla uplatňují.
Jak se pokusím ukázat dále, nákupní chování je jedním z klíčových faktorů, který
ovlivňuje vztah jednotlivce k vyhazování potravin.

Podle postojů k vyhazování potravin
Druhou typologií, kterou jsem na základě informací z deníků a rozhovorů
sestavila, bylo rozlišení respondentů dle jejich vztahu k vyhazování potravin a obecně k
plýtvání jídlem. I zde jsem se zaměřila na různé dimenze, podle kterých bylo možné
respondenty klasifikovat. Klíčový byl jejich postoj k vyhazování potravin, to, zda
vnímají plýtvání spíše z osobního pohledu nebo jako globální problém. S tím souvisí i
názor respondentů na ekologii a jejich případný zájem o tuto problematiku. Zároveň
jsem se pokusila zachytit vzorce chování, které byly charakteristické pro dané skupiny
respondentů a které souvisely s minimalizací vyhazování potravin. I v této typologii
jsem respondenty rozdělila do tří skupin, které níže představím podrobněji.
Nejvíce zastoupenou skupinou byli respondenti, kteří vnímají nevyhazování jídla
jako morální závazek. Jejich nejčastěji opakovaným heslem je věta „jídlo by se nemělo
vyhazovat“ a podle ní se také řídí jejich nákupy a spotřeba. Oslovení respondenti
považují neplýtvání jídlem za samozřejmost, společenskou normu, kterou je nutné
dodržovat. K tomu jsou naučeni buď již ze své rodiny, kde to takto měli v dětství, nebo
je k tomu vede osobní přesvědčení nyní v dospělosti.
„ (...) Mám asi z domova tak nastaveno, že se má dojídat a neplýtvat, nakupovat tak, aby se
jídlo spotřebovalo.“ (Veronika, 31 let)
„Ta motivace je asi v tom, že mi to přijde jako plýtvání, jídlo by se prostě nemělo
vyhazovat.“ (Tomáš, 36 let)

Vyhazování potravin pro ně není problém životního prostředí, většinou o něm
nerozmýšlejí z takto globálního hlediska. Naopak je to pro ně spíše osobní závazek,
připadají si odpovědní za spotřebu ve své domácnosti a nechtějí zbytečně plýtvat.
Nejčastěji zmiňovaným argumentem bylo to, že je jim líto nevyužitého jídla
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(nenaplnění jeho hodnoty), a dále že je škoda potravin, které si zakoupili (zaplatili za
ně).
„Já jsem od přírody spořivý člověk, nechci zbytečně vyhazovat jídlo, ale třeba i oblečení,
věci obecně, chci to třeba někomu dát. Přijde mi to škoda, když něco není využité, i u toho
jídla právě.“ (Petra, 32 let)

Tento postoj se samozřejmě odráží také v jejich spotřebním chování. Jsou pro ně
typické malé časté nákupy, které mohou dobře naplánovat tak, aby všechny zakoupené
potraviny využili a stihli je včas spotřebovat. Tito lidé plánují předem, co budou vařit, a
pokud jim uvařené jídlo zbývá, využívají jej dále jako oběd nebo večeři na další den.
Vaření obecně přizpůsobují tomu, co mají doma k dispozici, snaží se vždy o to, aby
všechno zakoupené jídlo včas zpracovali a využili i všechny zbytky (např. při zakoupení
větších balení zeleniny).

Obrázek 4

Zdroj: vlastní analýza autorky

Druhou skupinou jsou respondenti, kteří označují vyhazování jídla za plýtvání a
zároveň o něm uvažují jako vážnějším společenském problému. Vidí ve vyhazování
potravin ekologickou hrozbu a také etický problém vzhledem k problému hladomoru
v zemích třetího světa. Tito lidé se často sami zajímají o ekologii a mají více informací
o problémech spojených s produkcí potravin nebo s vyhazováním jídla. Důsledky své
spotřeby tak vidí více z globálního pohledu než předchozí skupina.
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Stejně jako oni však uplatňují různé strategie, kterými se snaží předcházet
vyhazování jídla. I pro ně jsou typické spíše menší nákupy a plánování konzumace jídla.
Zároveň však jdou ještě dále a upravují i svoje nákupní zvyky tak, aby byla jejich
spotřeba ekologičtější. Nakupují například produkty šetrnější k přírodě – BIO výrobky,
české regionální výrobky nebo ekologickou drogerii. Typické je také omezování nákupu
problematických potravin, které zatěžují životní prostředí – například snižování
spotřeby masa nebo výrobků obsahujících palmový olej.
„Ano, vnímám, že třeba produkce potravin ovlivňuje životní prostředí, teď typicky palmový
olej, který se pořád dokola řeší, tak se ho snažím minimalizovat, přestal jsem kupovat třeba
sušenky a další výrobky, který ho obsahují. A když to vezmu z hlediska toho životního
prostředí, tak třeba vím, že je špatná produkce masa, že je to hrozně náročné, tak se snažím
jíst míň masa.“ (Kryštof, 24 let)

I když se tito respondenti zamýšlejí nad důsledky plýtvání potravinami globálně,
uvědomují si plně svoji vlastní odpovědnost. Věří, že pokud upraví svoji spotřebu tak,
aby byla udržitelnější, bude to mít pozitivní vliv pro naši planetu. Někteří z nich přímo
zmiňovali, že je nutné začít u jednotlivce, pokud se má celkově ve společnosti něco
změnit.
„Těch ekologických problémů je u toho jídla fakt spousta a jasně, že já osobně toho moc
neovlivním, ale nemám to tak, že teda nebudu dělat nic. Naopak si myslím, že jedna kapka
v moři rozhoduje a je to na každým z nás, abysme něco změnili postupně.“ (Marie, 27 let)

Obrázek 5

Zdroj: vlastní analýza autorky
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Poslední zastoupenou skupinou byli lidé, kteří o vyhazování potravin neuvažují
tak, že by se jednalo o plýtvání – ať již ve smyslu nevyužitých zdrojů nebo vyhozených
peněz. Tito respondenti vyhazovali potraviny častěji než ostatní a zároveň zmiňovali, že
je vyhození jídla příliš nemrzí. Vyhazování potravin berou jako běžnou součást
spotřebního chování a považují za samozřejmé, že jídlo, které nestíhají spotřebovat
nebo na něj zapomenou, skončí v koši. Někteří z nich se sice nad vyhozením
pozastavují, ale pouze ve smyslu, že museli vyhodit něco, co si koupili, protože na to
měli chuť a těšili se na to.
„Asi jak kdy. Někdy to vyhodím, že to ani neřeším. A někdy jako plýtvání... To ani ne, spíš,
že mě mrzí, že jsem to koupil a měl jsem na to chuť a pak jsem na to zapomněl. To mě mrzí,
že jsem to nemoh sníst.“ (Jakub, 25 let)

Typické bylo pro tuto skupinu odmítání zodpovědnosti za plýtvání, a to ve dvou
směrech. Zaprvé, při diskuzi nad vyhozenými potravinami v denících často zmiňovali,
že nemohli ovlivnit, že došlo k vyhození tohoto jídla. Důvody byly různé – často se
jednalo o neplánované jídlo v restauraci nebo přílišné pracovní vytížení, kvůli kterému
si doma nestihli z nakoupených surovin uvařit, ale objevovaly se i odpovědi, že na
danou věc prostě zapomněli nebo neměli chuť. Pro všechny odpovědi však bylo typické,
že byly uzavřeny tím, že se s tím nedá nic dělat a nelze ovlivnit, aby k vyhození příště
nedošlo.
Druhý pohled souvisí se zodpovědností za plývání potravinami v globálním
kontextu. Velmi často bylo v jejich výpovědích zřejmé, že nevnímají svoji osobní
odpovědnost, ale klíčové problémy vidí celkově v konzumním chování společnosti.
Zdůrazňovali, že problémy, které považují z hlediska spotřeby potravin za ekologické
hrozby, jsou dány například politikou supermarketů (vyhazuje se tam velké množství
potravin každý den), zbytečným dovozem potravin (dováží se i to, co máme k dispozici
lokálně), nebo přehnaným a nesmyslným používáním obalů, ve kterých jsou potraviny
baleny.
„Já asi nemám žádnou takovou tendenci. Já prostě myslím, že si nekupuju žádný
zbytečnosti. Nevím, co bych já měl změnit na tý společnosti. To jde spíš o nějaký zákony,
který třeba omezí ty obaly nesmyslný.“ (Jan, 25 let)
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V jejich odpovědích bylo patrné, že tito respondenti nemají vůli něco sami změnit,
protože považují za problematické právě tyto systémové nedostatky, u kterých mají
pocit, že je svým chováním nemohou ovlivnit.

Obrázek 6

Zdroj: vlastní analýza autorky

Typologie - shrnutí
Obě vytvořené typologie obsahují různé dimenze problematiky spotřeby
potravin, které se mi podařilo zachytit během obou fází kvalitativního výzkumu. Na
tomto místě bych se ráda pozastavila nad tím, jak se k sobě obě typologie navzájem
vztahují, a zda by bylo možné je sloučit a rozdělit respondenty na pouhé tři typy. Jak již
napovídá situace představená výše – tedy 6 odlišných typů osobností ve dvou
dimenzích, rozdělení na dvě jednotlivé typologie má svoje opodstatnění.
Za prvé, každá z typologií vychází z jiných typů dimenzí. Zatímco první
rozdělení, které se týká vztahu k jídlu a nákupních zvyklostí, je založeno na skutečném
chování respondentů, které buď popsali v denících, nebo o kterém mi sami vyprávěli
v rozhovorech, druhá typologie odráží spíše významy, které respondenti s těmito
praktikami svazují, a reprezentují tak spíše postoje k dané problematice. Druhým
důvodem je skutečnost, že rozdělení respondentů v obou dimenzích je odlišné a není
možné říci, že lidé s určitým vztahem k jídlu by zastávali pouze jeden postoj
k problematice plýtvání potravinami. Nelze tedy považovat každého „požitkáře“
zároveň za „ekologa“, neboť i mezi gurmány lze najít „moralisty“ či respondenty
„neřešící“ vyhazování jídla.
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Je nutné dodat, že všechny tyto představené skupiny, jsou pouhými ideálními
typy, které vycházejí z opakujících se skutečností v analyzovaných datech. Některé
respondenty by bylo velmi těžké rozřadit do těchto připravených „škatulek“, neboť
jednotlivé typy se mohou navzájem prolínat a nejsou nikdy stoprocentně jedinečné.
Každodenní chování ovlivňuje řada skutečností a je proto běžné, že se lidé občas
odchýlí od převládajícího typu chování. Vytvořené typologie je proto nutné brát
s určitou rezervou a využít je hlavně k lepšímu pochopení vzorku populace, kterou jsem
v rámci výzkumu zkoumala.
Jak jsem popisovala výše, jednotlivé typy jsou vztahovány vždy k individuálním
respondentům, a to především z toho důvodu, že se v jedné domácnosti často potkávají
lidé s různými názory i praktikami. Ve výpovědích respondentů se v několika případech
objevilo vzájemné ovlivnění obou partnerů, to se však projevovalo pouze u dílčích
činností, kdy si například respondenti předávali zkušenosti ze své rodiny ohledně
skladování nebo přípravy potravin. Postoje k plýtvání naopak představovaly
individuální aspekt, který měli jedinci v sobě natolik zakořeněný, že nebyl během
společného soužití s partnerem ovlivněn.
Kromě popisu zkoumané populace považuji vytvořené typologie za užitečné,
protože představují analytický koncept, který dobře odráží diskurz teorie praxe.
Typologie jsou tvořeny různými dimenzemi a ukazují nutnost uvažovat o praxích
komplexněji. To znamená, že praxe nejsou zkoumány pouze jako konkrétní činnost, ale
jsou provázány i s tím, jak je jednotliví respondenti reprezentují. Například návštěvu
restaurace bude jiným způsobem popisovat „požitkář“, pro kterého je jídlo v restauraci
zážitkem a zájmovou činností, a „rozhodující se“ respondent, který restaurace
navštěvuje převážně při různých významných událostech. Podobné příklady upozorňují,
že při zkoumání spotřebního chování, je vhodné se zaměřit i na významovou rovinu
dané problematiky.

2.4.2. Kdo za to může?
Výše představená typologie, která rozlišovala respondenty z hlediska jejich
postoje k vyhazování potravin, pracovala mimo jiné s dimenzí odpovědnosti za plýtvání
jídlem. Na tento aspekt bych se ráda podívala nyní podrobněji v následující kapitole, ve
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které se budu zabývat konkrétními postoji, jež oslovení respondenti k vyhazování
potravin zastávají. Klíčovým rozlišujícím faktorem bylo u respondentů přijímání nebo
odmítání osobní odpovědnosti za důsledky, které s sebou nese vyhazování jídla. Každá
z výše uvedených skupin respondentů měla trochu jiný pohled na tuto problematiku a
spolu s tím se odlišovala i míra zodpovědnosti, kterou respondenti vnímali.
Nejvíce zastoupenou skupinou byli respondenti, kteří neplýtvání jídlem
považovali za morální závazek. Zbytečné plýtvání je pro ně něčím, co by se nemělo a co
se prostě v naší společnosti nedělá. Ať již k tomuto názoru tíhnou vlastním
předsvědčením nebo výchovou v rodině, je to pro ně daný fakt a neradi svůj závazek
porušují. Plýtvání je pro ně spojeno s negativními pocity, neradi něco vyhazují, je jim
líto nevyužitého jídla a utracených peněz, které do něj investovali. Lze říci, že pokud
něco musí vyhodit, považují to v jistém smyslu za selhání – nedokázali vše dobře
naplánovat a včas spotřebovat nakoupené suroviny.
„Asi etický a částečně finanční. Mám asi z domova nastaveno, že se má dojídat a neplýtvat,
nakupovat tak, aby se jídlo spotřebovalo.“ (Veronika, 31 let)
„Přijde mi zbytečné platit za něco, co pak vyhodím. Pak je mi také líto zvířat, která pro
maso musela zemřít, pokud ho někdy nestihnu včas spotřebovat, tam mi to opravdu vadí.“
(Karolína, 26 let)

Právě na tomto příkladu je vidět míra osobní odpovědnosti. Lidé, které lze
přiřadit do této skupiny, vnímají vyhazování potravin jako problém ze svého osobního
hlediska, maximálně z hlediska svojí domácnosti. Jelikož je pro ně neplýtvání spojeno
spíše se sociální normou, často nevnímají propojení mezi vyhazováním jídla a
ekologickými problémy. Zmiňují sice, že je jim líto nevyužité hodnoty jídla, případně
vnímají vyhazování jako etický problém (jinde mají lidé hlad a oni jídlo vyhazují),
nepovažují je ale za problém životního prostředí. Při otázce na změnu spotřebního
chování, aby bylo více ekologicky udržitelnější, často odpovídali, že oni již dělají vše,
co mohou, a snaží se o jistou běžnou šetrnost spotřeby.
„Nejvíce asi ten etický, nejsme v tom zrovna agresoři, ale je to lepší pocit, když nevyhazuješ
hromadu jídla, kterou by zbytek světa mohl ocenit. Češi jsou experti ve vyhazování jen
trochu špatného jídla, ze starého banánu se dá vždycky udělat smoothie.“ (Vojtěch, 28 let)
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Nechtějí, aby se u nich doma plýtvalo, a snaží se tomu přizpůsobit svoje nákupy
a spotřebu. Zároveň si však uvědomují, že vyhazování potravin není vlastní pouze
domácnostem, ale že se ve velkém plýtvá například v supermarketech nebo
restauracích. Často říkají, že s tím přece oni nemohou nic dělat a že je nutné hledat
příčiny problémů právě zde. Jejich zodpovědnost tak končí u nich doma – snaží se
omezovat a neplýtvat pouze tam, kde mají podle jejich názoru šanci vyhazování
potravin ovlivnit.
Z širšího pohledu vidí problematiku plýtvání potravinami druhá skupina
respondentů. Pro ty je typické, že se sami zajímají o ekologii a mají lepší povědomí o
environmentálních problémech, které souvisí s produkcí, spotřebou či vyhazováním
potravin. Uvědomují si globální důsledky našeho lokálního spotřebního chování a
dávají do souvislosti vyhazování jídla v domácnostech s plýtváním jak jídlem
samotným, tak i energiemi a zdroji, které se na produkci tohoto jídla musely využít.
Z těchto důvodů považují vyhazování jídla za vážný problém, který si uvědomují a
snaží se jej aktivně řešit i ve svých domácnostech.
„Ano, je to zbytečné, už tak produkujeme spoustu odpadu...jak často odnáším koš, skoro
každý druhý den...třeba, tak proč ještě vyhazovat jídlo. Vidím to jako problém.“ (Petra, 32
let)

U této skupiny byla nejvíce patrná individuální zodpovědnost a aktivní
participace každého jedince na globálních problémech životního prostředí. Tito lidé
zcela přijímají svoji zodpovědnost a říkají, že každý může svým chováním zlepšovat
nebo naopak zhoršovat ekologickou situaci na naší planetě. Svoje názory dokazují
respondenti z této skupiny i svým chováním – právě u nich lze pozorovat nákupy
ekologicky šetrnějších variant produktů, omezování spotřeby nebo snahy o šetření
zdrojů. Plýtvání a obecně i další chování, které není šetrné k životnímu prostředí,
vnímají tito respondenti velmi negativně, je to pro ně emocionální záležitost a velmi je
zraňuje, pokud se od své ekologické spotřeby odchýlí.
„Ano, snažíme se třídit odpad a použité a použitelné věci darovat. A líbí se mi to, s čím
přišla Lucka – použitý olej/mastnotu nevyléváme, ale sléváme zvlášť do nádoby. Také se
snažíme být co nejvíce šetrní k přírodě, i když to znamená nákup dražších výrobků.“
(Tomáš, 36 let)
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„Tak určitě to třídění odpadu, snažíme se používat produkty šetrnější k životnímu prostředí,
třeba drogerii nebo na úklid. (...) Pak hlavně od těch potravin se to odvíjí, třeba ten
palmový olej a snažím se sledovat, co je škodlivé a co bych měl omezit, pak třeba
přestávám nějaký výrobky kupovat, když vím, že je to špatné.“ (Kryštof, 24 let)

Naprostým opakem je poté poslední skupina respondentů, která vyhazování
potravin nevnímá jako plýtvání, ani jako vážnější problém životního prostředí. Pokud
musí vyhodit ve své domácnosti nějaké jídlo, berou to jako běžnou součást spotřeby
potravin a příliš je to netrápí. Zmiňují, že je takové zbytečné vyhození jídla někdy mrzí,
ale nelitují toho a nevyvolává to v nich negativní pocity. Vyhození považují za něco,
čemu se občas nedá vyhnout, a proto není třeba se tím zbytečně trápit.
Pro tuto skupinu bylo typické odmítání vlastní odpovědnosti za plýtvání
potravinami. Lidé v této skupině nepovažují vyhazování jídla v jejich domácnostech za
plýtvání, příčinu problémů většinou vidí u někoho jiného. Z ekologických problémů tak
obviňují supermarkety, výrobce potravin nebo politiky. Je zajímavé, že i když se tito
lidé dle svých slov nezajímají o ekologické problémy, mají většinou velmi dobré
povědomí o tom, co jsou aktuální problémy. V jejich výpovědích bylo jasně vidět, že
znají problematiku vyhazování potravin v obchodech, neekologické produkce,
konzumní spotřeby, komplikovaného dovozu nebo nadměrného používání obalů. Nic
z výše uvedeného však nedávají do souvislosti se svým vlastním jednáním.
„Já nemám asi tu potřebu. Neberu to prostě z toho ekologickýho hlediska. Spíš mě štve, že
to vyhodím, že jsem si to koupil a nesnědl to. Jinak je motivace Kryštof, ten mě naučil to
trochu víc řešit, ale dělá to spíš on.“ (Jakub, 25 let)
„Upřímně řečeno moc ne, moc nevnímám vyhození jídla jako problém. Protože mi to přijde
zanedbatelný, jsou mnohem horší věci, třeba obaly nebo to, kolik se toho vyplýtvá rovnou
v obchodech.“ (Ondřej, 39 let)

Shodují se, že oni za nic nemohou a také nemají možnost nic změnit. V jejich
odpovědích byla patrná jistá rezignace – na světě se vyhodí tolik potravin, že malé
množství, které vyhazují oni, už přece nic nezmění. Typické bylo také přehazování viny
na jiné. Respondenti zmiňovali, že Češi vyhazují hodně potravin, nebo že ostatní lidé
zbytečně nakupují moc jídla, a pak ho nestíhají spotřebovat. Pokud jsem se jich ptala na
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to, co by se mělo změnit, aby se vyhazovalo méně jídla, nikdo z nich nehledal chybu u
sebe. Podobně jako první skupina respondentů měli tito lidé pocit, že již dělají dostatek
a více nemohou ovlivnit.
Na základě těchto příkladů lze ukázat, že osobní postoje respondentů přímo
souvisí s jejich odhodláním omezit vyhazování potravin. Vnímaná odpovědnost za
plýtvání a uvědomění si globálních důsledky vyhazování jídla je jedním z hlavních
impulsů, které respondenty motivují ke změně svého chování. Naopak ti, kteří nemají
bližší vztah k ekologii, nebo se o problematiku aktivně nezajímají, jsou více laxní a
nevidí potřebu své chování měnit.

2.4.3. „Je potřeba si to naplánovat, uvažovat, co spotřebujeme.“
Asi nejzajímavějším zjištěním z deníků pro mne byla skutečnost, že respondenti,
kteří byli zapojeni do výzkumu, během třech sledovaných týdnů prakticky nic
nevyhazovali. K vyhození jídla docházelo ve většině případů jednou týdně a vždy se
jednalo o jednu, maximálně dvě věci, které skončily v odpadkovém koši. Tato
frekvence byla patrná napříč všemi skupinami, ani u největších „plýtvačů“ nebylo
zaznamenáno, že by vyhazovali potraviny několikrát do týdne či častěji. Celkové
množství vyhozených potravin tak bylo minimální. Při analýze rozhovorů jsem se proto
zaměřila na možná vysvětlení, proč v těchto domácnostech k plýtvání potravinami
prakticky nedochází. Nalezla jsem tak souvislost mezi celkovým typem spotřebního
chování a vyhazováním potravin.
Pojďme si pro začátek ukázat typické situace, kdy došlo k vyhození jídla.
Nejčastěji zastoupeným odpadem byly zkažené či plesnivé potraviny, nejvíce zelenina,
kterou vyhazovali všechny oslovené páry. Zelenina byla na prvním místě zastoupena
především proto, že ji páry nakupovali nejčastěji a také se nejrychleji kazí, často tedy
nebyla zpracována včas. Na druhém místě byly staré a prošlé potraviny (nejčastěji
pečivo a mléčné výrobky) a zbytky uvařeného jídla. Zde se většinou jednalo o
zapomenuté, nebo včas nezpracované potraviny, které se respondentům doma zkazily.
„Tak jednou týdně bych řekl. Třeba se stane, že najdu kousek salátu, který jsme
nespotřebovali a oschne, tak co s tím, to prostě vyhodit. Není to žádný velký množství.“
(Kryštof, 24 let)
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„Vyhazujeme málo. Tak jednou za 14 dní pečivo a tak jednou za měsíc nějakou
zapomenutou zeleninu.“ (Ondřej, 39 let)
„Poslední dobou výjimečně chleba, pak některé uvařené věci, když se nedohodneme, kdo to
dojí.“ (Petra, 32 let)

Zapomenutí na zakoupené potraviny byl jeden z nejčastějších důvodů, proč
k vyhazování došlo. Prakticky u všech respondentů se během zapisování deníku
objevila nějaká zapomenutá věc, která byla vyhozena do koše. Druhým častým
důvodem poté byly nečekané okolnosti, které ovlivnily to, že se ze surovin nestihlo
uvařit. Zde se objevovaly například situace, kdy se respondenti vrátili pozdě z práce a
již neměli chuť ani čas doma vařit, nebo si zašli neplánovaně na večeři do restaurace.
Obecně vytíženost a nedostatek volného času pro vaření byla zmiňována u většiny
respondentů. U dvou dotazovaných, které mají děti a jsou s nimi doma na mateřské
dovolené, se pak vyhazovaly také zbytky nedojedeného jídla, které děti nesnědly.
„Tím, že na to zapomenu. Nebo jdu ven a jím venku. Určitě hlavně takový situace, co
nemám neplánovaný a nemůžu to pak už ovlivnit.“ (Jakub, 25 let)
„Nějaké pečivo vyhodíme každý týden, maso maximálně jednou za měsíc nebo dva, když ho
nestihnu zpracovat, a pak zbytky po dětech – někdy denně, někdy celý týden nic, to se nedá
nějak přesněji říct a hlavně ani ovlivnit.“ (Lucie, 31 let)

Z výše uvedených příkladů je patrné, že respondenti většinou vnímají situace,
kdy vyhazovali potraviny, jako důsledek, který nemohli ovlivnit. Zároveň považují
frekvenci vyhazování jako velmi nízkou, a tak nemají vysokou motivaci své chování
měnit. Ve výjimečných případech docházelo k určitému ponaučení, pokud se například
opakovalo vyhazování stejných potravin – v těchto případech si respondenti
uvědomovali svoji chybu a problematické potraviny přestali kupovat nebo omezili
jejich množství.
„Nebo potraviny, které se rychle kazí, jednu dobu jsme furt vyhazovali bílé jogurty, tak už
je nekupujeme no.“ (Barbora, 23 let)
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Většina respondentů nemá potřebu vytvářet si nějaké speciální strategie, jak
předejít vyhození jídla. Podle nich je totiž nejlepším způsobem, jak neplýtvat
potravinami to, že budou nakupovat podle své skutečné spotřeby – tak, aby stihli vše
včas spotřebovat. To dokazují i data z deníků – nákupy většiny respondentů byly velmi
časté, denně či každý druhý den, a navíc plánované podle toho, co chtěli daný den
uvařit. Respondenti mi v rozhovorech potvrzovali, že jim to takto více vyhovuje,
protože mohou vše lépe naplánovat. Rozmyslí si jedno či dvě jídla dopředu a
nenakupují tudíž zbytečnosti, které by nevyužili. Tento postup také sami zmiňovali při
otázce, co by mohli změnit, aby vyhazovali méně potravin.
„Tak to si myslím děláme hlavně tím, že neděláme jeden velkej nákup, že se nad tím snažím
víc přemýšlet, co koupím a co z toho udělám.“ (Marie, 27 let)
„Prakticky nevyhazujeme potraviny, takže myslím, že tady není co dodat. A jak jsem říkala,
tak se snažíme nakupovat tak, abysme nevyhazovali, to nás asi motivuje, že nám to
vyhazování vadí.“ (Lucie, 31 let)

Obecně lze říci, že oslovení respondenti mají podobné nákupní i spotřební
zvyky. Až na tři výjimky všichni upřednostňovali častější menší nákupy oproti
vytváření „zásob“ při velkých nákupech. Pokud někdo i přesto nakupoval do zásoby,
vždy se jednalo pouze o trvanlivé potraviny (např. těstoviny, rýže, luštěniny, balené
vody, apod.). Tyto větší nákupy souvisely s dalšími okolnostmi – například možností
zajet na nákup autem, plánovaným nákupem v konkrétním obchodě (Makro) nebo
objednáním online (u větší objednávky se neplatí za dopravu). Jelikož se ale jednalo
pouze o potraviny s dlouhou trvanlivostí, tyto velké nákupy nijak neovlivňovaly
množství vyhozených potravin v domácnosti.
Dále bylo typické střídání domácí stravy a jídla mimo domov. Protože se jedná o
respondenty, kteří jsou v produktivním věku, typickou záležitostí jsou pro ně pracovní
obědy – na které často chodí do restaurací (převážně muži), nebo si nosí připravené
jídlo z domova (spíše ženy). S plánováním nákupů souvisí i vaření těchto jídel –
respondenti o nich uvažují předem a počítají s tím, že třeba u večeře uvaří porci navíc,
aby si ji mohli vzít další den na oběd do práce. Stejně přemýšlí i o jídle mimo domov.
Pokud ví, že se nebudou stravovat doma, nakoupí méně, nebo nakoupené potraviny
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nějakým způsobem „zakonzervují“, aby prodloužili jejich trvanlivost (např. zamrazení
koupeného masa).
„Já jím v práci hlavně jídlo z domova. Většinou je to tak, že den předtím se z toho
navečeříme, a pak zbytek si z toho na den dva dopředu udělám obědy do práce.“ (Marie, 27
let)
„Náš nákup bývá většinou jen na maximálně 2-3 jídla dopředu, takže i když jdeme na večeři
jeden večer, druhý den nakoupené jídlo bez problému spotřebujeme. Jedině třeba maso
dám zamrazit, tam bych měla strach, aby se nezkazilo.“ (Barbora, 23 let)

Vyhazování potravin souvisí s celou řadou dalších okolností. Během rozhovorů
jsme s respondenty probírali různé situace, které vedly k vyhození potravin. Ať již se
jednalo a přílišnou vytíženost v práci, málo času na vaření a nakupování, nebo
neplánované jídlo mimo domov, vždy bylo rozhodující, zda respondent tuto situaci
vyhodnotil tak, zda ji bylo možné ovlivnit či nikoliv. Některé, především mladší
respondenty, neplánované události velmi ovlivňují a mají vliv na jejich spotřebu
potravin, kdy pak dochází k tomu, že nestíhají jídlo včas spotřebovat.
Ostatní respondenti se však nenechají těmito okolnosti ovlivnit a počítají s nimi
více či méně předem, proto například nemají doma velké zásoby čerstvých potravin,
které by se mohly rychle zkazit. Jak dokazují tato zjištění, jsou to především různé
nákupní praktiky a schopnost plánování, které mohou minimalizovat potravinový
odpad. Plánování nákupů a spotřeby se tak ukazuje jako nejúčinnější strategie, která
ovlivňuje množství vyhozených potravin v domácnostech, které se zapojily do mého
výzkumu.
Domnívám se, že zde je důležité přihlédnout k socioekonomickému zázemí
zkoumaných domácností, které může být vysvětlujícím faktorem strategií, které jsem
v této kapitole představila. V rozhovorech se ukazovalo, že mnou zkoumaná skupina
nevnímá vyhazování potravin jako problém finanční, protože mají jisté zázemí a výdaje
na jídlo nejsou v jejich rozpočtech zcela rozhodující. Moji respondenti díky tomu netíhli
k nakupování ve slevách a vytváření zásob levných potravin, protože si mohou dovolit i
menší a častější nákupy – často třeba ve večerkách, kde nakoupí i přes vyšší ceny zboží,
protože mají zrovna tento obchod po cestě domů. Podobně je jejich spotřební chování
ovlivněno i možností stravovat se během pracovní doby v restauracích, což značně
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snižuje celkové množství potravin, které doma zpracovávají. Tyto strategie by se
nejspíše neobjevovaly v domácnostech s nižší životní úrovní.

2.4.4. „Otevřu, čuchnu a uvidím.“ Kdy je jídlo odpad?
Další oblastí, na kterou jsem se při analýze dat zaměřila, bylo hodnocení, kdy
jsou potraviny již určeny k vyhození. Zde se již respondenti tolik neshodovali a každý
měl jiná kritéria, jak potraviny kategorizovat.
Nejvíce odlišujícím kritériem bylo datum spotřeby. Pro zhruba polovinu
zkoumaných respondentů bylo právě datum spotřeby či datum minimální trvanlivosti
klíčovou informací, podle které se rozhodovali, zda již daná potravina patří do koše.
Toto kritérium se objevovalo především u mléčných výrobků, masa a uzenin, kde
představovalo hranici, kdy je potraviny bezpečné konzumovat. Respondenti si datum
spojují se zdravotní nezávadností potravin a někteří jej velmi striktně dodržují a
potraviny, které jsou prošlé, ihned vyhazují.
Zajímavostí je, že tito lidé si k prošlým potravinám tvoří tak negativní vztah, že i
v případě, kdy je po uplynutí data spotřeby ochutnají, připadají jim automaticky špatné,
nechutnají jim a považují je za zkažené. Respondenti pociťují k prošlým potravinám
odpor a mají strach je konzumovat. Často zmiňovali také vlastní osobní zkušenosti, kdy
měli po zkonzumovaných potravinách po datu trvanlivosti zdravotní potíže. Z těchto
důvodů raději potraviny po uplynutí data spotřeby vůbec nekonzumují a raději je hned
vyhodí.
„Tak to bych určitě vyhodila. Prošlé jogurty nejím, nikdy, i když to je spíš tak trochu
psychickej problém.“ (Barbora, 23 let)
„Vyhodit, ani to nezkouším většinou. Mléčný výrobky se prostě štítím jíst po spotřebě.“
(Jakub, 25 let)

Druhou skupinou jsou poté respondenti, kteří si u prošlých potravin jejich
nezávadnost nejprve ověřují. Jogurty či jiné výrobky zpravidla otevřou, vyzkoušejí, jak
chutnají či jak voní, a až poté je případně vyhodí. Tito respondenti nemají problém
konzumovat i jídlo, u kterého již prošlo datum spotřeby, spoléhají na svoji schopnost
rozeznat, zda je daná potravina v pořádku a mohou ji bez obav sníst. Výjimkou jsou
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opravdu dlouho prošlé výrobky, které by bylo nebezpečné jíst. U jídla, které bylo pouze
pár dní po datu spotřeby, však tito respondenti nevidí zdravotní riziko a bez obav tak
konzumují například několik dní prošlý jogurt.
„Tak třeba u bílých jogurtů, dost častou jsou i po datu v pohodě, vždycky je ochutnáme. To
stejné mlíko, pokud není otevřené moc dlouho, tak ho ochutnáme, jestli se dá pít.“ (Petra,
32 let)

Respondenti z mnou zkoumaného vzorku neměli problém s rozlišením data
spotřeby a minimálního data trvanlivosti – v žádném z rozhovorů nedošlo k záměně
těchto dvou termínů. Minimální datum trvanlivosti se vztahuje zpravidla k trvanlivým
výrobkům, které se rychle nekazí. Jelikož byly tyto potraviny jediné, které někteří
dotazovaní nakupovali i do zásoby, narazili jsme v rozhovorech i na otázky, jak
nakládají s potravinami, kterým prošlo datum minimální trvanlivosti. Naprostá většina
respondentů se shodovala, že tuto lhůtu berou spíše jen orientačně a nedodržují ji
přesně.
U trvanlivějších potravin respondenti nepociťovali souvislost se zdravotní
nezávadností a dodávali, že tyto výrobky „se nemohou zkazit“. Většinou jim tedy
stačilo vlastní ověření, zda je jídlo v pořádku, a potraviny jako rýži, mouku, těstoviny
nebo luštěniny bez problému konzumovali i po datu minimální trvanlivosti.
„Mouka po datu minimální trvanlivosti, hmm...Něco z ní upeču. Mouka se nezkazí podle
mě, pokud v ní něco nežije.“ (Veronika, 31 let)

U obou typů potravin – trvanlivých i čerstvých – respondenti využívali datum
spotřeby či trvanlivosti jako orientační lhůtu, podle které určovali, jak s danými
surovinami naloží. Blížící se konec spotřeby tak často představoval impuls, proč
potravinu nyní využít a nějak ji zpracovat. Pokud respondenti doma našli nějaké prošlé
jídlo, které se rozhodli nevyhazovat, ve většině případů jej využili co nejdříve, aby
předešli jeho zkažení.
„No u některých výrobků docela jo, ale spíš to beru tak, že už bych to měl spotřebovat,
protože to brzo projde, orientuju se podle toho, není to tak, že bych to hned vyhodil, když to
projde.“ (Kryštof, 24 let)
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Kromě data spotřeby a minimální trvanlivosti spoléhají respondenti především
na vzhled, vůni a chuť daných potravin. Pro většinu respondentů byla právě tato kritéria
klíčová, pokud se měli rozhodnout, zda je dané jídlo již na vyhození nebo ještě vhodné
ke konzumaci. Někteří dávají přednost těmto aspektům i před datem spotřeby –
spoléhají tak pouze na svůj vlastní úsudek a zkušenosti se starším jídlem.
„Tak jí otevřu a čuchnu k ní a uvidím, kdyžtak jí vyleju, pokud by už nebyla dobrá, ale to si
nemyslím.“ (Marie, 27 let)
„Tak na to kouknu, ochutnám ho, a když bude ok, tak ho sním. Kdyby to nesmrdělo, tak to
určitě hned nevyhodím“ (Michal, 31 let)

Typickým příkladem je doma uvařené jídlo, kterého bylo více, než se dalo
spotřebovat, a tak se uskladnilo do krabiček v lednici. Není neobvyklé, že takto
uchovávané jídlo zůstane v lednici delší dobu – na krabičky se v domácnostech
respondentů poměrně často zapomnělo, nebo se spolu partneři nedohodli, kdo jídlo sní.
Když pak respondenti po nějaké době schované jídlo v lednici objeví, je to právě čas
vůně a vzhled, podle kterých určují, zda je ještě mohou sníst.
Výše uvedené výsledky naznačují, že pomyslnou hranicí, která hraje roli při
kategorizaci potravin a odpadu, je datum spotřeby. I přesto, že jej zhruba polovina
respondentů dodržuje přesně, a jídlo s prošlým datem spotřeby již považuje za závadné
a nevhodné ke konzumaci, najdou se i takoví jedinci, kteří tuto hranici vnímají spíše
symbolicky a takové jídlo pro ně není „nečisté“ automaticky. Raději spoléhají na vlastní
úsudek a zkušenost, než na dodržování nastavené normy. Je nutné říci, že právě
překračování data spotřeby je jednou z praktik, která v domácnostech omezovala
zbytečné plýtvání potravinami.
Během rozhovorů jsem se respondentů ptala i na předpřipravené situace
související s rozhodováním o starších či prošlých potravinách. U těchto otázek považuji
za klíčové zjištění skutečnost, že v naprosté většině případů byla vidět snaha o
vytvoření strategie, jak danou potravinu zužitkovat, aby nedošlo k jejímu vyhození. Na
prvním místě se vždy objevilo ověření, zda je možné dané jídlo ještě konzumovat
(pomocí ochutnání, očuchání, podle vzhledu nebo podle data spotřeby). Poté se již
respondenti většinou shodovali, že je vhodné tyto starší suroviny dále zpracovat a
popisovali, jak by s takovým jídlem sami naložili.
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2.4.5. Praktiky spotřebovávání potravin v domácnostech
Jak jsem naznačila výše, u dotazovaných respondentů se objevilo i několik
strategií, pomocí kterých se snaží zpracovat i starší potraviny. V této kapitole bych
proto ráda představila různé praktiky, které mi respondenti v souvislosti se spotřebou
jídla u nich v domácnosti odhalili.
Asi nejtypičtějším příkladem, který se objevoval napříč všemi domácnostmi,
bylo zpracování staršího ovoce či zeleniny. Jelikož se tyto potraviny kazí nejrychleji, u
všech respondentů jsme narazili na případ, kdy bylo potřeba spotřebovat ovoce nebo
zeleninu, která již nebyla zcela čerstvá. K vyhazování takového ovoce a zeleniny
docházelo pouze minimálně, a to hlavně v případě, kdy se jednalo o nahnilé nebo
plesnivé kusy. Pokud byly kousky pouze trochu oschlé nebo scvrklé, snažili se je
respondenti vždy spotřebovat.
Nejčastějším zpracováním starého ovoce byla příprava smoothie nebo ovocných
šťáv. Většina respondentů měla doma mixér, a tak vždy, když se jim doma nahromadilo
více ovoce, jednoduše nahradili svoji běžnou snídani rozmixovaným ovocem ve
smoothie. Někteří takto zpracovávali i starší saláty a další zeleninu. Co se týče ovoce,
tak oblíbenou praktikou bylo také přidání starších kousků ovoce (např. jablek, hrušek
apod.) při pečení různých moučníků. Bylo vidět, že k přímé konzumaci mají
respondenti určeno jen nejčerstvější ovoce a vše, co nechají doma pár dní odležet, se
snaží zpracovat nějakým jiným způsobem.
„Tak ty už by asi nejedl samotné, ale udělal bych si třeba smoothie, nebo by Karol něco
z toho upekla, nějaký koláč třeba.“ (Michal, 31 let)

U ne zcela čerstvé zeleniny se pak objevovala další strategie, a to tepelná úprava.
Opět se zde ukázalo, že zeleninu konzumují respondenti v syrovém stavu pouze
v případě, že je čerstvá, pokud je již starší, snaží se z ní spíše něco uvařit nebo jinak
tepelně zpracovat. Někteří respondenti měli pro takové případy i svoje oblíbené recepty,
ve kterých zužitkovávají právě starší kousky zeleniny – pečení v troubě, přidání do
omáček na těstoviny, krémové polévky, které rozmixují apod.
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„Tak když zbývá zelenina, tak rychle udělám salát na večeři nebo na druhý den, nebo
zeleninovou polévku, kam to nahážu a rozmixuju. Možná asi spíš nějak tepelně upravit, ty
polévky nebo omáčky na těstoviny jsou typické, bych řekla, no.“ (Petra, 32 let)
„Né úplně fit zelenina je dobrá na upečení s bramborama a olivovým olejem. To děláme
často, když nám zbývá.“ (Vojtěch, 28 let)

Speciálním případem bylo darování domácí zeleniny nebo ovoce od příbuzných.
Většina respondentů se s touto situací alespoň občas setkává, hlavně v létě někteří
zmiňovali, že je to pro ně typické. Velké množství ovoce a zeleniny, které si občas od
příbuzných domů přivezou, pak představuje další specifickou situaci, kterou musí
respondenti řešit. Zde se jako nejčastější praktiky objevují konzervování nebo
zamrazování. Někteří respondenti zmiňovali, že na takové zpracování nemají dostatek
času, a tak aby předešli zkažení takto darovaných potravin, tak si raději vezmou pouze
takové množství, které jsou schopni sníst čerstvé. Opět se zde ukazuje původní
strategie, kdy se vyhazování potravin snaží respondenti předejít tím, že uvažují nad tím,
kolik jídla zvládají zpracovat.
„Tak buď je sníst rovnou, klidně i měkký, mně to u nich ani moc nevadí, nebo tepelně
zpracovat. Kryštof by se postaral, třeba by to zavařil, on dělá různý protlaky a tak.“
(Jakub, 25 let)
„Ano, je to tak – rajčata u nás jím jen já, a to ve formě kečupu. Tohle si fakt neumím
představit, že by nám někdo dal hodně rajčat. Asi bych si nevzal nic, co bych neuměl
zpracovat.“ (Tomáš, 36 let)

Další situací, která se objevovala u většiny domácností, bylo nakupování masa.
Pokud maso nekupují respondenti přímo u řezníka, málokdy se vyhnou tomu, aby
nekoupili příliš velké balení, které nezvládnou zpracovat najednou. Většina
dotazovaných nemá ve zvyku vařit více do zásoby, maximálně tak, aby měli jídlo i na
další den do práce. Pokud si tedy koupí velké množství masa, nejspíše nevyužijí celé
balení. Typickou praktikou, jak zbylé maso zpracovat, je jeho zamrazení nebo naložení,
aby mohlo být využito později. Podobnou strategii respondenti využívají i v případě,
kdy si nakoupili maso s úmyslem něco uvařit, ale poté šli například neplánovaně na
večeři. Jelikož již nestíhají maso zpracovat včas čerstvé, raději jej zamrazí, aby je mohli
zpracovat jiný den.
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„Maso mrazíme, takže se nekazí. Většinou ho kupujeme do zásoby, takže pak ta balení
dáváme běžně do mrazáku.“ (Libor, 27 let)

Poslední typickou potravinou, která se v domácnostech občas hromadila a
nebyla včas využita, bylo pečivo. Pečivo bylo jednou z nejčastěji vyhazovaných
potravin, ale i přesto se někteří respondenti snažili staré kousky pečiva nějak využít, než
je vyhodí. Tvrdé rohlíky tak sloužily pro výrobu strouhanky, starý toustový chléb se
hodí na upečení žemlovky, ze staršího chleba se dají udělat topinky – respondenti
ukazovali, že i s tímto zbývajícím jídlem jsou schopni naložit. U některých respondentů
se objevovala také možnost nosit staré pečivo zvířatům, především pokud tuto možnost
měli přímo ve své rodině.
„No tak pečivo, když ho výjimečně koupíme a nespotřebujeme, tak vozím k rodičům pro
králíky a další zvířata, takže to má takové další využití. To nevyhazuju.“ (Kryštof, 24 let)

Jak je vidět z výše uvedeného, naprostá většina oslovených respondentů se snaží
zpracovávat i starší potraviny. Dle získaných výpovědí lze říci, že o takovém jídle
uvažují jako o běžné součásti svých domácností, stále jsou to pro ně suroviny vhodné
k vaření nebo konzumaci. Respondenti o tomto jídle neuvažují jako o potenciálním
odpadu, jejich primárním cílem není zachránit potravinu před vyhozením, jsou to pro ně
jen další suroviny, které mají doma dostupné. Pokud je potravina starší, pouze volí jiné
způsoby, jak ji zpracovat. O vyhození uvažuje většina respondentů pouze v případech,
kdy se jedná o zkažené, plesnivé nebo prošlé potraviny.
Shrnutí - čím jsou praktiky ovlivňovány?
To, zda jedinec využívá tyto praktiky, může být ovlivněno různými aspekty.
Vykonávání praxí souvisí především s jejich dostupností – ať již ve smyslu materiálním,
tedy zda má člověk potřebný „hardware“ (např. odšťavňovač v případě zpracování
starého ovoce), nebo z hlediska jeho schopností (např. zná vhodný recept, jak zpracovat
starší potraviny, které má zrovna v lednici). Dle výše uvedených příkladů se lze
domnívat, že rozhodujícími elementy, které praktiky ovlivňují, je především prostředí a
zkušenosti jedinců.
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Prostředí představuje v mém případě například dostupnost technologií, materiálů
a dostatek skladovacího prostoru, aby mohlo být jídlo určitými způsoby zpracováváno.
Zkušenostmi nazývám především osobní schopnosti, znalosti a inovace vlastních
postupů, kterými se snaží lidé v domácnostech minimalizovat odpad. Mimo tyto faktory
vstupuje do spotřebního chování také sociální zázemí a postoje jedince.
Sociální zázemí hraje důležitou roli v dostupnosti daných praxí. Materiální
dostupnost souvisí spíše s ekonomickou zajištěností domácností – zda mají dostupné
technologie či dostatek prostoru pro zpracování jídla. Naopak zkušenosti a dovednosti
ovlivňuje spíše socio-kulturní kapitál, například vlastní znalost určitých postupů nebo
jejich předávání v rámci rodiny. Opět jsou i zde patrné strategie, které jsou typické pro
střední a vyšší společenskou třídu, která nemusí řešit vyhazování potravin kvůli jeho
finančním dopadům. Postoje, které lidé k problematice plýtvání potravinami zastávají,
jsou důležité především z hlediska motivace k aktivní změně chování a omezování
spotřeby, jak bylo naznačeno v kapitole věnující se odpovědnosti za vyhazování jídla.

2.5. Interpretace a diskuze výsledků
Pomocí těchto dílčích výsledků, které jsem získala na základě vlastního
kvalitativního výzkumu, bych se nyní ráda pokusila zodpovědět stanovené výzkumné
otázky. Prvním okruhem témat, kterým jsem se zabývala, bylo nákupní a spotřební
chování respondentů. Pomocí různých kategorií jsem stanovila dvě typologie, které mi
roztřídily jednotlivé osoby podle různých vzorců chování a jejich významů. Rozdělení
odráží rozdílný vztah k jídlu jednotlivých respondentů a ukazuje praxe, které se
uplatňují při nakládání s jídlem a případným odpadem. Tyto praxe jsou ovlivněny
významy, které lidé problematice plýtvání potravinami přisuzují. Takto lze určit, zda je
pro daného člověka plýtvání problém ekologický či etický, nebo je spíše vnímán jako
morální závazek, který je v naší společnosti dodržován.
Z obou těchto významů vychází odlišné motivace, proč se lidé snaží ve své
domácnosti neplýtvat. Zde se shodují výsledky z výzkumu Naše společnost se
zjištěními z mého kvalitativního šetření, které ukazují, že lze najít na jedné straně
motivace, které jsou spíše individuální (ušetření peněz, času, energie, neplýtvání ve
vlastní domácnosti ad.) a ty, které jsou více globální (ekologické a etické důsledky
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vyhazování potravin, snaha ovlivnit životní prostředí, inspirovat ostatní k omezení
plýtvání ad.). S těmito důvody, proč by se mělo vyhazovat méně jídla, souvisí osobní
postoj respondentů k plýtvání a jejich případná snaha o minimalizaci potravinového
odpadu.
Provedené výzkumy říkají, že snahy o minimalizaci plýtvání potravinami mají
především lidé staršího věku, s vyššími nebo středními příjmy a hlavně ti, kteří se sami
zajímají o životní prostředí [Cox et al. 2010: 200]. Většinu těchto hypotéz mohu na
základě svého zkoumání potvrdit, můj výzkum však navíc ukazuje, že k tématu jsou
citliví i někteří mladší lidé (pod 30 let). I zde se však potvrzuje předpoklad, že je
potřeba jistá vlastní angažovanost a osobní postoj k této problematice, pokud má být
záměr ohledně snížení vyhazování potravin naplněn.
V úvodní části jsem se dále zabývala i nalezenými bariérami, které lidem brání
ve změně chování směrem k šetrnější spotřebě [Cox et al. 2010], nebo naopak aspekty,
které je motivují k tomu, aby své spotřební chování změnili [Graham-Rowe et al. 2014].
Typickou překážkou, která se objevila i u několika mých respondentů, je nedostatek
zájmu nebo apatie k problémům, které vyhazování potravin způsobuje. Dále se jako
problematické ukazuje vnímání vlastní odpovědnosti za problémy s plýtváním jídlem –
někteří lidé si neuvědomují, že i oni tuto problematiku ovlivňují, a tak nemají potřebu
své chování nijak měnit.
Na druhou stranu nelze potvrdit předpoklad, že lidem brání jejich nedostatečná
zkušenost s organizací nákupů a zpracování jídla v jejich domácnostech [Graham-Rowe
et al. 2014: 18]. Mladé páry, které jsem zkoumala, naopak vykazovaly velkou míru
organizovanosti a snažily se o pečlivé plánování spotřeby jídla. Toto se týkalo jak
nákupů, tak i vaření doma nebo plánování jídla mimo domov. Z rozhovorů jasně
vyplývalo, že tito lidé záležitosti spojené s jídlem rozvažují předem a snaží vše
zorganizovat tak, aby nenakupovali zbytečnosti a koupené jídlo stíhali včas spotřebovat.
Zároveň u nich lze pozorovat velký zájem o jídlo a aktivity s ním spojené, což
může odrážet aktuální trend vzrůstající popularity food culture. V moderních západních
společnostech roste v posledních letech zájem o vaření, exotickou či zdravou kuchyni,
lidé se učí nové postupy a jídlo považují za svůj koníček. I tato „móda“ může být
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hybatelem změn chování směrem k větší šetrnosti, protože lidé o jídle více uvažují a
osvojují si nové trendy (např. zero waste).
Motivace, které respondenty k takovému typu chování vedou, jsou v naprosté
většině případů orientovány na jejich osobní pocity [Graham-Rowe et al. 2014: 17-18].
Ať již je jejich příčinou snaha chovat se šetrněji k planetě nebo ke své peněžence, je
vidět, že je tato problematika ovlivněna emocemi. Plýtvání jídlem považují lidé za
špatné a mají jej spojeno s negativními pocity, kterých se samozřejmě snaží vyvarovat.
Zároveň zde hraje velkou roli osobní postoj k dané problematice a také to, zda se o
životní prostředí respondenti sami zajímají. Tito lidé jsou pak v boji proti vyhazování
jídla ještě aktivnější.
Na základě výše uvedených zjištění lze konstatovat, že mnou zkoumaná skupina
respondentů nenaplňuje předpoklad o přílišném plýtvání potravinami v domácnostech.
Množství vyhozených potravin bylo ve sledovaném období velmi malé, navíc totéž
potvrzovali i sami respondenti během rozhovorů, když říkali, že potraviny vyhazují
maximálně jednou týdně a v minimálním množství. Podobně jako Evans [Evans 2012a]
i já mohu potvrdit myšlenku, že alespoň minimální produkce potravinového odpadu je
běžnou součástí spotřeby jídla v domácnostech, nejedná se však o žádné závratné
množství.
Provedený kvalitativní výzkum potvrzuje, že na vyhazování potravin
v domácnostech mladých párů, má vliv celá řada různých aspektů. Na vyhazování jídla
je potřeba nahlížet jako na komplexní problém a důsledek jednání, které se skládá
z různých praxí, a proto se nedá vždy předvídat. Výše uvedené příklady představovaly
situace, které ovlivnily spotřebu potravin ve zkoumaných domácnostech. Jak již
naznačovaly ostatní studie v úvodu této práce, plýtvání lze považovat za důsledek
jednání, který je ovlivněn rozhodováním v každodenním životě, aniž by si to lidé sami
vždy uvědomovali [Ganglbauer et al. 2013: 2]. Celkové spotřební chování je důsledkem
shluků praktik, které jsou zčásti reflexivní a odráží snahu o minimalizaci vyhazování
potravin, a částečně nevědomé a v rozporu s touto snahou.
I když je tato problematika ovlivněna řadou různých faktorů, za zcela klíčový lze
na základě mého výzkumu označit nákupní chování, které je složeno z jednotlivých
dílčích praktik. Je to především míra plánování nákupů a způsoby nakupování, které
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byly rozhodujícím faktorem, jež ovlivňoval, že mnou oslovení respondenti nakupovali
pouze takové množství potravin, které byli schopni spotřebovat. I sami respondenti toto
nazývali svojí strategií, jak předejít vyhazování jídla ve své domácnosti.
Posledním tématem, kterým se moje analýza zabývala, bylo kategorizování jídla
jakožto odpadu. Výsledky mého zkoumání potvrzují, že odpad je dynamická kategorie a
hranici mezi jídlem, které je ještě možné konzumovat, a odpadem vnímá každý trochu
jinak [Evans 2012b: 1123]. Současně s tím i respondenti uplatňovali různé strategie,
podle kterých potraviny kategorizovali jako vhodné k jídlu nebo k vyhození.
Symbolickou hranicí, která představuje přechod od „čistého“ jídla k „nečistému“
odpadu je pro značnou část respondentů datum spotřeby. Jedná se o společností dané
pravidlo, které mnozí respondenti přijímají jako závazek [Douglas 1984], a jídlo po
uplynutí doby spotřeby nekonzumují.
Tato hranice však není pevná, což dokazuje druhá polovina respondentů, která
raději spoléhá na svůj vlastní úsudek a potraviny sní i po době spotřeby, pokud je na
základě vlastní zkušenosti vyhodnotí jako nezkažené. Přechod mezi kategorií jídla a
odpadu není v pojetí respondentů zcela konkrétní, což dokazují také praktiky, které lidé
využívají při spotřebě jídla. Prakticky u všech respondentů bylo možné najít způsoby,
jak zpracovávat ne zcela čerstvé jídlo, aniž by o něm bylo uvažováno jako o odpadu.
V uvažování respondentů tak není potravina vždy buď konzumovatelným jídlem, nebo
odpadem, ale má v různých fázích svého „života“ různé použití.
Na závěr této diskuze bych se ráda vrátila také k samotné metodologii výzkumu.
Zvolenou kombinaci výzkumných metod považuji za velmi užitečnou, protože mi
pomohla se podívat na zkoumaný problém z odlišných hledisek. Přípravná kvantitativní
analýza mi umožnila prvotní vhled do problematiky plýtvání potravinami v České
republice, neboť ostatní dostupná literatura k tématu se týkala spíše ostatních
evropských zemí. Dvoufázový kvalitativní výzkum mi poté poskytl hlubší porozumění
praktikám, které formují spotřební chování respondentů.
Také sami respondenti při zpětné vazbě zmiňovali svůj pozitivní dojem ze
zapojení do výzkumu. Líbila se jim především deníková forma, u které často
poznamenávali, že jim to pomohlo si uvědomit, jak u nich spotřeba jídla probíhá a kolik
potravin vlastně vyhazují. Velmi si chválili online formu deníkových zápisků, která je
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nijak neomezovala a mohli tak deník doplňovat kdykoliv na něj měli čas. Užitečné jim
připadaly také komentáře a přímá zpětná vazba, která jim ode mne byla k dispozici po
celou dobu výzkumu. Na rozhovorech oceňovali především prostředí – tedy to, že se
odehrávaly u nich doma a oni mi tak mohli ukázat, jak vypadá jejich kuchyň a jak to u
nich v domácnosti chodí.
Z výzkumného hlediska považuji kombinaci deníků a rozhovorů za velmi
vhodnou při zkoumání tohoto druhu témat. Výhodu představuje především eliminace
problémů s pamětí respondentů, neboť deníkové zápisy nám poskytovaly oporu při
rozhovorech i u skutečností, na které by bylo obtížné si vzpomenout. I přes dílčí
nedostatky, kterými byl například účelový výběr respondentů, považuji získaná zjištění
za kvalitní materiál pro bližší seznámení s problematikou plýtvání potravinami
v domácnostech mladých párů.

Závěr
Cílem této práce bylo zjistit, co ovlivňuje plýtvání potravin na úrovni
domácností a jak vypadá spotřební chování mladých párů. K výzkumnému problému
bylo přistupováno pomocí zkoumání konkrétních praxí, které lidé uplatňují při spotřebě
potravin ve svých domácnostech. Při tomto přístupu byl kladen důraz jak na činnosti
samotné, tak na významovou rovinu, která je s nimi svázána.
Největší vliv má na množství vyhozených potravin v domácnostech nákupní
chování daných jedinců. Pečlivé plánování nákupů s ohledem na reálnou spotřebu
potravin se ukazuje jako nejúčinnější strategie, kterou mnou zkoumaní lidé uplatňují,
pokud chtějí minimalizovat potravinový odpad ve své domácnosti. Konkrétní praktiky,
jako jsou menší časté nákupy nebo včasné plánování jídla, které se bude vařit,
představují dle oslovených respondentů nejlepší způsob, jak předejít vyhazování jídla.
Praxe se uplatňují také v situacích, kdy se již v domácnosti nahromadí starší
potraviny a je potřeba je zpracovat, aby nedošlo k jejich vyhození. Většina respondentů
byla schopna představit svoje praktiky, jak takové jídlo spotřebovávají, protože jej
neradi vyhazují. Jak naznačují teorie praxe, tyto strategie jsou ovlivňovány různými

63

aspekty – jsou podmíněny prostředím, dostupností nebo zkušenostmi respondentů, což
potvrzují i výsledky mého výzkumu.
Další otázka, kterou jsem se pokusila zodpovědět, byla orientována na motivace
a bariéry, které ovlivňují, zda se lidé snaží omezovat svoji spotřebu a minimalizovat tak
vyhazování potravin ve svých domácnostech. Jak potvrdily výsledky obou částí
výzkumu (kvantitativní faktorová analýza i kvalitativní šetření), vyhazování potravin
má dvě hlavní významové roviny. Ti, kteří vidí neplýtvání potravin spíše jako jistý
morální závazek, jsou motivováni každodenní úsporou (peněz či času a energie) a snaha
nevyhazovat jídlo pramení spíše z osobního zájmu dodržovat stanovenou společenskou
normu ve své domácnosti a zbytečně neplýtvat, protože „se to nemá“.
Naopak druhá skupina je motivována možností globálnější změny společnosti a
vnímá tak důsledky své spotřeby potravin i z hlediska problémů životního prostředí.
Výzkum naznačuje, že jedním z hlavních faktorů, který chování respondentů ovlivňuje
k udržitelnější spotřebě, je vlastní zájem o životní prostředí a především dostatečná
informovanost o aktuálních problémech. Lépe informovaní lidé jsou schopni přijímat
odpovědnost za plýtvání potravinami a jsou tak motivováni ke změně svého chování.
Věří v osobní zodpovědnost a promítají snahu změnit společnosti i přímo do svého
jednání a spotřebních praktik.
Posledním tématem, kterému jsem se v této práci věnovala, je kategorizace jídla
jako odpadu. Zajímalo mne především, jak respondenti vyhodnocují, které jídlo je
vhodné ke konzumaci a které je určeno k vyhození. Symbolickou hranicí, kterou lze
oddělit jídlo od odpadu, je pro část respondentů datum spotřeby. V mém vzorku se
objevovali jak respondenti, kteří tuto normu dodržují a jídlo s prošlým datem vždy
vyhodí, tak lidé, pro které není problém tuto hranici překročit a rozhodnout se spíše
podle vlastního úsudku. Pro tyto respondenty představovalo datum spotřeby spíše jen
orientační hodnotu, která jim naznačovala, že by bylo vhodné danou potravinu
spotřebovat co nejdříve. Pro všechny dotazované tak mělo datum spotřeby jistý význam,
i když v různých podobách. Kategorizace jídla však není pouze černobílá a spíše se
odráží opět v různých praxích – jak již by naznačeno výše, jídlo má v různých
okamžicích odlišné využití a je spotřebováno jinými způsoby.
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Věřím, že tato práce představuje přehledný úvodní vhled do problematiky
plýtvání potravin v českých domácnostech. Mým cílem nebylo vyčerpávající popsání
tohoto problému, ale spíše naznačení zajímavých témat, která by bylo vhodné v rámci
zjišťování, jak dochází k vyhazování jídla, prozkoumat více do hloubky. Osobně
považuji za přínosné především porozumění motivacím a bariérám, které ovlivňují
změny chování jednotlivců. Pro další zkoumání této problematiky bude klíčové najít
možnosti, jak lze českou společnost přesvědčit o naléhavosti problému plýtvání a najít
způsoby, jak vyhazování potravin v domácnostech ještě více omezit.
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Teze diplomové práce
Téma a výzkumný problém
Plýtvání potravinami představuje ve světě hojně diskutovaný problém především
z důvodu rostoucí světové populace, přetrvávajících hladomorů v zemích třetího světa a
ekonomických krizí ve vyspělých státech. Z plýtvání se stal problém na poli veřejné
diskuze a je to také problém velmi medializovaný hlavně v perspektivě plýtvání
v obchodních řetězcích a produkci, kde jsou ztráty největší. Plýtvání potravinami se
však týká každého z nás, protože nezanedbatelné množství potravin se vyhodí v každé
domácnosti. Dle odhadů se v České republice vyhodí za rok asi 25 kg potravin na
obyvatele.
Je tedy důležité vnímat plýtvání potravinami také jako určitý společenský problém,
který je hoden sociologického studia. Plýtvání v domácnostech je sice jistou formou
nezamýšleného chování, i tak je ale určitými aspekty formováno a ovlivňováno.
Například Evans [Evans 2012] ve své studii ukazuje, že vyhazování jídla je důsledkem
každodenních běžných rozhodnutí v rodinách. Důvody mohou být různé – nakupuje se
příliš mnoho, lidé nevědí, jak zpracovat to, co se brzy zkazí, nebo se jim zkrátka nehodí
zrovna danou potravinu použít. Každý má určité strategie, jak doma nakládá s jídlem,
často je však nezamýšleným důsledkem to, že se nestihne včas spotřebovat. Evans
poukazuje i na další zajímavý aspekt – zkoumaní respondenti vnímají plýtvání
potravinami jako problém a hledají cesty, jak si zdůvodnit, proč museli jídlo vyhodit.
Vnímají lidé v České republice plýtvání potravinami jako problém? Snaží se
domácnosti tento problém řešit a snížit svoji produkci potravinového odpadu? Pokud
ano – co je k tomu motivuje? Hrají roli spíše osobní důvody, nebo jsou důsledky
plýtvání vnímány jako obecnější problém? Právě tyto otázky se pokusí tato práce
zodpovědět.
Analytická část
Prvním krokem praktické části této práce bude sekundární analýza dat, která byla
k tématu plýtvání potravin dosud na území České republiky sebrána. K analýze budou
použita data z celonárodního šetření Naše společnost, jež zajišťuje společnost CVVM.
V rámci dvou vln tohoto šetření byly v roce 2014, 2016 a 2017 zahrnuty také otázky
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týkající se spotřeby a plýtvání potravinami. Cílem sekundární analýzy bude zmapování
dosavadní situace v ČR a získání představy, jaké názory na plýtvání potravinami
v české společnosti panují.
Druhou částí pak bude vlastní kvalitativní výzkum, který přinese hlubší porozumění
chování českých spotřebitelů. S přihlédnutím k dosavadním poznatkům environmentální
a behaviorální sociologie se budu pomocí výzkumu snažit zjistit, co vede některé
jedince k omezování své spotřeby. Důraz bude kladen na především na to, proč lidé
vnímají plýtvání potravinami jako problém (finanční vs. ekologické dopady) a jak na
něj nahlížejí.
Předběžná struktura práce:
Úvod – představení zvoleného problému
Teoretická část – rozbor tématu v rámci dosavadních poznatků v literatuře
Výzkumná část – popis metod, postupu a cílů vlastního výzkumu
Zjištění a jejich interpretace
Diskuze výsledků v rámci dosavadní literatury
Závěry
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Příloha 1
1.1 Názor na plýtvání potravinami – vliv vzdělání (kategorie)

+++

0

0

--

0

0

0

0

-

0

+

0

Znaménkové schéma ukazuje, ve kterých polích lze najít statisticky významné rozdíly mezi náhodným
rozdělením a empirickým rozdělením. Počet znamének indikuje pravděpodobnost chyby (+/- 5%, ++/- 1% nebo +++/ - - - 0,1%).
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1.2 Názor na plýtvání potravinami – vliv pohlaví

0

0

++

--

--

++
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1.3 Názor na plýtvání potravinami – vliv věkové kategorie

++

0

--

0

0

0

0

0

0

0

--

0

0

0

+
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1.4 Důvody nevyhození potravin – faktorová analýza

Výsledky ukazují, že výroky důvodů nevyhození potravin lze rozdělit do dvou faktorů. Při použití dvou
faktorů bude vysvětleno 59.6% rozptylu. Výroky lze rozřadit na základě faktorových zátěží následujícím
způsobem: 1) PL_13a ušetření peněz, PL_13d líto času stráveného nákupem, přípravou; 2) PL_13b
neekologické, PL_13c jiní lidé nemají co jíst, PL_13e vina za produkci odpadu, PL_13f tím, co dělá,
může změnit společnost, PL_13g chce jít příkladem. Výrok PL_13h nebudu přiřazovat k žádnému
faktoru, protože může vyjadřovat obě dimenze.
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1.5 Deklarované množství vyhozených potravin – vliv věkové kategorie
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1.6 Důvody nespotřebování potravin
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Příloha 2
Šablona spotřebního deníku – celkový náhled, vybrána záložka nákupy
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Šablona spotřebního deníku – náhled ostatních záložek (spotřeba, vyhazování, shrnutí)
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Příloha 3
Osnova rozhovoru

Okruh témat

Návrh otázek
Jaký je váš vztah k jídlu?
A k nakupování potravin?
Zkuste popsat sebe/svoji domácnost z hlediska spotřeby potravin – jak
byste se charakterizovali?

Nákupy potravin

Když se zamyslíte nad zápisky v deníčku, představují vaše typické
nákupy a spotřebu, nebo se v něčem odlišovaly?
Jak často a kolik jídla nakupujete?
Plánujete své nákupy předem, nebo nakupujete spíše spontánně?
Vedete si nákupní seznam, nebo se rozhodujete až v obchodě?
Domlouváte se předem, kdo půjde nakoupit?
Zkuste mi popsat situace, kdy je nákup spíše plánovaný a kdy
spontánní.
Kde nejčastěji nakupujete?
Nakupujete vždy ve stejném obchodě?
Dáváte přednost specializovaným obchodům nebo supermarketům?
Chodíte na farmářské trhy?
Nakupujete ve slevách?
Ovlivňují akce nějak vaše nákupy? (např. nakoupíte toho více, než jste
zamýšleli?
Podle čeho potraviny vybíráte? (např. kvalita, cena, původ, bio, gmo)
Jak máte doma organizované potraviny, kde je skladujete?
Jak často kontrolujete, co doma máte?
Jak vypadá Váš typický všední den/víkend co se týče konzumace
potravin?
Jak často vaříte doma?
Jíte častěji doma, nebo venku?

Spotřeba a konzumace

Jak ovlivňují vaší spotřebu neočekávané události (např. návštěva
restaurace, posezení s přáteli, výlet apod.)?
Když se zamyslíte nad svojí spotřebou, myslíte, že nakupuje více
potravin, než jste schopni spotřebovat?
Jak se od sebe s partnerem odlišujete z hlediska spotřeby?
Co váš partner/partnerka dělá jinak než vy? Štve vás něco?
Nebo vás naopak něčím inspiruje, že jste začali dělat něco jinak?
Vyhazujete někdy potraviny – jaké?
Jak často něco vyhodíte?
Co vyhazujete nejčastěji (např. pečivo, ovoce-zelenina, mléčné
výrobky apod.)?

Vyhazování potravin

Ve srovnání s ostatními, myslíte, že vyhazujete méně nebo více
potravin?
Vnímáte vyhazování potravin jako plýtvání? V jakém smyslu?
Dále informace z deníku – co daný pár vyhodil, kdy, proč.
Doplňující otázky k tomu, jak došlo k vyhození potraviny.
Co ovlivňuje, že dojde k vyhození?
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A co se naopak snažíte dělat pro to, abyste nevyhazovali jídlo?
Podle čeho se rozhodujete, zda jídlo ještě zkonzumujete, nebo
vyhodíte?
Je pro vás důležité datum spotřeby – co uděláte s jídlem, které je již
prošlé?
Kategorizace jídla/odpadu

Co uděláte se zbytkem jídla, které jste doma uvařili k obědu/večeři a
nesnědlo se celé?
Co uděláte s nedojedeným jídlem v restauraci?
+ situace na vyhazování potravin (viz dále v příloze)
Stávají se vám takové situace? Která byste řekli, že je pro vás typická?
Zajímáte se o ekologii, životní prostředí?
Vnímáte spotřebu potravin jako něco, co ovlivňuje životní prostředí –
proč?

Udržitelná spotřeba

Co podle vás nejvíce z hlediska spotřeby potravin ovlivňuje životní
prostředí?
Snažíte se nějak omezovat/upravovat svoji spotřebu a plýtvání?
Kupujete nějaké alternativní produkty?
Co byste mohli změnit, aby byla vaše spotřeba „udržitelná“?
Co vám v tom brání?
Jaká je vaše motivace, proč vyhazovat méně potravin?
Proč se o to naopak nesnažíte?

Vzorové situace k tématu vyhazování potravin
zadání: Představte si, že (...) Jak byste se v dané situaci zachovali?
... v kuchyni najdete scvrklá jablka, která jste koupili minulý týden a nespotřebovali je ...
... v zadní části ledničky najdete krabičku se zbytkem uvařeného oběda ze soboty, který jste si
chtěli vzít do práce. Dnes je ale už středa...
... ve skříňce najdete celozrnnou mouku, kterou jste si koupili v rámci novoročního předsevzetí,
že budete jíst zdravěji. Na mouce je datum minimální trvanlivosti do února 2018...
... v ledničce najdete zbylý kousek drahého sýru, který jste si koupili k vínu. Z jedné strany je
oschlý...
... o víkendu jste nakoupili hodně zeleniny, protože jste měli v plánu si uvařit něco zdravého.
Potom jste ale šli na oběd ke svým známým. Nakoupená zelenina už není úplně „fit“...
...uklízíte ledničku a najdete poloplné lahvičky s omáčkami, které jste koupili, protože jste
zkoušeli recept z asijské kuchyně. Víte, že je tam máte již několik měsíců...
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... v ledničce najdete jogurty, které jste koupili v akci 3+1 zdarma. Datum spotřeby je už týden
prošlé...
... v chlebníku jste zapomněli 8 rohlíků, které jsou už tvrdé...
... váš partner je nemocný, a tak mu nakoupíte hodně ovoce, aby měl přísun vitaminů. Teď se ale
už ovoce začíná kazit, protože se všechno nesnědlo...
...jste si koupili ovesné sušenky, které jste ochutnali a moc vám nechutnají...
...jste koupili velké balení masa, které nestihnete zpracovat včas...
...jste byli na návštěvě u tety na venkově a dostali jste plný košík rajčat. Některá jsou již měkčí a
začnou se brzy kazit...
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