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Abstrakt
Cílem práce je popsat rámování činnosti neziskové organizace Ekumenická akademie, z.s.
ve spojení s hnutím fair trade. Konkrétně popsat jakým způsobem strategicky konstruuje
sdělení, které prostřednictvím letáků, předává stávajícím i potenciálním příznivcům.
Teoretická část se věnuje základní koncepci hnutí fair trade i jeho působení v České
republice. Následně popisuje teorii rámců, a to především klíčové úlohy rámování, které jsou
pro tuto diplomovou práci podstatné. V metodologii jsou objasněny metody výzkumu, kdy
se jednalo o obsahovou analýzu dokumentů a postup samotné analýzy. V poslední části
práce jsou popsány výsledky výzkumu, tedy to, jakým způsobem organizace interpretovala
a konstruovala realitu v rámci diagnostického, prognostického a motivačního rámování a
tvořila tak význam celého sdělení.
Klíčová slova: teorie rámování, klíčové úlohy rámování, diagnostické rámování,
prognostické rámování, motivační rámování, nezisková organizace, hnutí fair trade

Abstract
The aim of the thesis is to describe framing activity of non-profit organization Ekumenická
akademie, z.s. that is linked with fair trade movement. It means I want to describe how it
strategically constructs a communication made through leaflets that go to existing and
potential supporters. The theoretical part focuses on the concept of fair trade movement and
its work in the Czech Republic. Then it describes the framing theory, especially core framing
tasks that are essential to this thesis. In the methodology, the research methods are explained,
which was content analysis of the documents and it also describes the process of the analysis
itself. The last part of the thesis describes the results of the research which means how the
organization interpreted and constructed the reality with diagnostic, prognostic and
motivational framing and thus formed the meaning of the whole communication.
Key words: framing theory, core framing tasks, diagnostic framing, prognostic framing,
motivational framing, non-profit organization, fair trade movement
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1. Úvod
Obliba fairtradových produktů stále stoupá, lidé jsou ochotnější zaplatit za
fairtradovou kvalitu více peněz a certifikované komodity, popřípadě výrobky obsahující
certifikovanou surovinu již najdeme i na pultech konvenčních obchodů. Přesto je stále
v České republice povědomí o problémech, které se hnutí fair trade snaží vyřešit, poměrně
nízké. Poslední výzkumy ukazují, že přes všechny snahy místních organizací v roce 2015
věděla v České republice o fair trade necelá jedna čtvrtina obyvatel (Fairtrade Česko a
Slovensko, 2018a).
Fair trade můžeme definovat jako obchodní partnerství, které je založené na úctě,
dialogu a transparentnosti. Nejedná se o charitu, pomoc od zemí globálního Severu nikdy
nebyla dostačující. Cílem hnutí je nastavit tržní systém tak, aby zemědělci a řemeslníci
z ohrožených oblastí byli schopni uživit sebe a své rodiny vlastní prací bez cizí pomoci.
Bohužel nejde o zcela ucelený a jednotný systém a často může být těžké se v něm orientovat.
Hnutí je každopádně postaveno na několika charakteristických zásadách, které jsou
všeobecně platné a které byly v roce 2009 shrnuty do Charty principů fair trade. Jedná se o
zpřístupnění trhu pro vyloučené producenty a zajištění dlouhodobé spolupráce. Přispívá ke
vzdělávání místních obyvatel, a zároveň rozšiřuje znalost spotřebitelů, aby chápali, co
všechno vlastně koupě fairtradového produktu znamená. Charta se dále dotýká i dalších
závazných pravidel, jako je podpora sdružování, dodržování práv zaměstnanců, pomoc
znevýhodněným skupinám, otázka dětské práce, zlepšování dopadu na životní prostředí a
monitoring celého systému (A Charter, 2009).
Hnutí fair trade se vyvinulo z myšlenky alternativní pomoci zemím globálního Jihu,
které byly zdecimované svým předchozím historickým vývojem, tedy kolonialistickým
systémem. Své kořeny může najít u církevních organizací, které byly první, co těmto zemím
začaly prostřednictvím prodeje výrobků zdejších obyvatel pomáhat. Hnutí následně prošlo
ještě dlouhým vývojem, na jehož konci se začalo profesionalizovat, vznikly velké organizace
jako Fairtrade International nebo WFTO a začal vznikat systém certifikování produktů ve
fairtradové kvalitě (Hesková, 2012; Bílý, Fraňková, 2012).
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Do České republiky se fair trade dostal krátce po revoluci. V roce 1994 v Praze
vznikl Obchůdek jednoho světa založený Českobratrskou církví evangelickou. Obchůdek
však prodával jen fairtradové rukodělné výrobky. Další vývoj u nás nemělo hnutí lehké,
protože lidé nechápali, proč by nepříliš bohatá země měla pomáhat chudým zemím. Zlom
nastal až v roce 2003, kdy v této oblasti začaly vznikat nové neziskové organizace a ty
stávající se o hnutí začaly také zajímat. Dnes máme v České republice poměrně bohatou síť
organizací, které se aktivně angažují v podpoře hnutí fair trade a snaží se rozšiřovat
povědomí mezi širší veřejnost (Ransom, 2011).
Právě šíření informací o fair trade je hlavním úkolem nejen českých fairtradových
organizací. Všechny organizace sociálních hnutí přitom ke komunikaci s veřejností
používají rámce. Rámce jsou aktivně a strategicky vytvořené významové konstrukce, které
nějakým způsobem interpretují sociální realitu. Jinými slovy organizace předkládají svým
stávajícím i potenciálním příznivcům takový pohled na sociální realitu, která je upravena
podle jejich vidění a chápání a samozřejmě je také přizpůsobena tomu, aby zmobilizovala
co největší množství lidí (Benford, Snow, 2000).
Tyto rámce jsou vytvářeny za pomoci procesu rámování, a právě na něj se bude
soustředit i tato práce. Cílem je zjistit, jakým způsobem Ekumenická akademie, tedy jedna
ze tří v současnosti nejdůležitějších organizací tohoto hnutí v České republice, rámuje
jednání hnutí fair trade. Chci zjistit a popsat, jak vybraná nezisková organizace postupuje při
interpretaci reality a přisuzování významů během jednotlivých základních úloh rámování:
diagnostického, prognostického a motivačního. Komunikační kanál, na který se v této
diplomové práci zaměřuji, jsou letáky, které Ekumenická akademie v rámci svého působení
v hnutí fair trade propaguje. Výzkumná otázka, na kterou se budu snažit odpovědět proto
zní: Jakým způsobem Ekumenická akademie ve svých letácích rámuje činnost hnutí
fair trade?
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2. Hnutí Fair trade
Hnutí fair trade je dnes již celosvětovým fenoménem. Můžeme jej označit jako
„…alternativní způsob vytváření mezinárodních obchodních vztahů, který bývá v některých
pramenech označován jako etičtější alternativa běžného a jinak liberalizovaného obchodu“
(Horáček, 2012: 15). Pod ochrannou značku Fairtrade v současnosti spadá 1,6 milionu
pěstitelů a řemeslníků1 (fairtrade.cz). Hnutí vzniklo s cílem změnit přístup ke způsobu
obchodování. Konvenční model obchodu je totiž spojen s mnoha problémy, které, jak
se později ukáže, jsou jedním z hlavních témat této práce. Do hnutí je zapojeno přes 3000
grassroots organizací z přibližně sedmdesáti zemí globálního Jihu. Fairtradové produkty
dnes najdeme již v tisícovkách obchodů v zemích globálního Severu, ať už se jedná
o oficiální fairtradové prodejny nebo klasické supermarkety (wfto.com).
Čeština pro pojem fair trade nemá obecně uznávaný ekvivalent, občas se ovšem
můžeme setkat s doslovnými překlady jako je „spravedlivý obchod“ nebo „rovnoprávný
obchod“ (Hesková, 2012). Podle Tožičky (2004) je možné použít i termín „partnerský
obchod“. Oficiálně se u nás ale hnutí nazývá anglickým „fair trade“. Zmatení mnohdy může
vyvolat i forma samotného anglického pojmu. Pojem fair trade s malými písmeny a psaný
zvlášť totiž označuje samotné hnutí a myšlenku za ním. Fairtrade (popřípadě FAIRTRADE)
je

název

ochranné

známky

vlastněné

organizací

Fairtrade

International.

V případě, že mluvíme přímo o certifikaci, je vhodné používat pojem „certifikace Fairtrade“
(fairtrade.cz).
Hlavním principem hnutí je obchodní spolupráce mezi vyspělými zeměmi globálního
Severu (především Evropa a Severní Amerika) a rozvojovými státy globálního Jihu.2 Jako
globální Jih jsou obecně označovány země Afriky, Latinské Ameriky a jižní a jihovýchodní
Asie (Hesková, 2012). Předmětem obchodu jsou většinou zemědělské produkty, tedy
pro nás tak samozřejmé komodity jako káva, cukr, čaj, kakao nebo čím dál častěji i řezané
květiny. Fairtradová měřítka ovšem mohou platit i pro výrobky z těchto surovin jako jsou
ovocné džusy nebo sušenky. Dále sem lze zařadit i rukodělné výrobky, tedy keramiku, zlaté
šperky a například fotbalové míče (Horáček, 2012).

1

Tento údaj se týká opravdu pouze ochranné certifikační známky Fairtrade, o které se práce podrobněji
zmiňuje na následujících řádcích. Je důležité si hned v úvodu uvědomit, že ne každý pěstitel nebo řemeslník
a také ne každá komodita, která je fairtradové kvality je nutně takto označena.
2
Rozdělení světa na globální Sever a Jih je dnes již poměrně zažité. Vystřídalo původní pojmy jako
„rozvinuté“ a „rozvojové“ země nebo země „prvního“, „druhého“ a „třetího“ světa, které byly kritizovány
pro naznačování hierarchie a hodnotové soudy (Bílý, Fraňková, 2012).
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Země globálního Jihu mají hospodářství orientované zejména na vývoz a velká část
populace je tak odkázána na příjmy z exportu několika zemědělských komodit. Právě s tímto
faktem souvisí většina problémů, které fair trade může vyřešit. Jde o výrazně kolísavé ceny
zboží na trhu, které mohou často na dlouho klesnout tak nízko, že pěstitelé prodávají
pod cenou a nedokáží tak pokrýt životní, natož produkční náklady. To následně zemědělce
vede k užívání agrochemie za účelem větší úrody nebo ke zneužívání dětské práce.
Mezi další sociální a environmentální problémy patří nebezpečné pracovní podmínky
nebo nadbytečné čerpání již tak špatně dostupné vody. Vše výše zmíněné je dnes ošetřeno
národním nebo mezinárodním právem. V zemích globálního Jihu je ovšem jakékoliv právo
z důvodu korupce a špatného výkonu veřejné moci velmi těžko vymahatelné
(Bílý, Fraňková, 2012).
Je důležité poznamenat, že hnutí fair trade nemá nic společného s charitou3, i když
by se to tak na první pohled mohlo zdát. Cílem je upravit systém tak, aby zemědělci
a řemeslníci z ohrožených oblastí byli schopni uživit sebe a své rodiny vlastní prací bez cizí
pomoci. To, jak již název napovídá, znamená poskytnout jim spravedlivé obchodní
podmínky. „Původní myšlenkou bylo vybudovat obchodní partnerství mezi fairtradovými
organizacemi v USA a Evropě a organizacemi malých producentů v Africe, Asii a Latinské
Americe. Cílem bylo vytvořit rozvojové příležitosti pro marginalizované producentské
komunity, ne skrze pomoc, ale poskytnutím spravedlivého přístupu na vývozní trhy – TRADE
NOT AID4“ (Dalvai, 2012: 7).5
Podle Dalvaia (2012) má hnutí dále za úkol informovat o nekalých
praktikách, ke kterým dochází ve sférách mezinárodního obchodu, samotné spotřebitele.
World Fair Trade Organization (WFTO) dodává, že fair trade má zásadní dopad také
na povědomí korporátních firem o jejich společenské odpovědnosti a že hnutí dokonce
ovlivňuje politické debaty probíhající na evropských, ale i mezinárodních fórech. Má tedy
vliv na rozhodnutí, týkající se férovosti světového obchodu, které z nich plynou (wfto.com).
Fair trade se například stále častěji stává předmětem diskuzí World Trade Organization
(WTO) (Ritschelová, 2009).
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Proto když budu dále v práci zmiňovat pomoc, není tím myšlena rozvojová pomoc, ale snaha poskytnout
lidem ze zemí globálního Jihu šanci postarat se sami o sebe a svou rodinu, tedy umožnit jim přístup na trh a
férové podmínky.
4
Toto heslo je spojené s Johnem H. Williamsem a Johnem Pincusem. V roce 1964 bylo rozvojovými zeměmi
propagováno na první konferenci Spojených národů o obchodu a rozvoji týkající se nového konceptu
rozvojové pomoci. V překladu tedy doslovně „OBCHOD, NE POMOC“ (Van Bilzen, 2015)
5
Tento i všechny další překlady z anglického jazyka jsou autorčiny vlastní.
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2.1. Historie a vývoj hnutí
Začátek problému, se kterým se hnutí fair trade snaží bojovat, sahá
zpět až do koloniálního období. Během 19. století vzniklo četné množství kolonií v Africe
a v jižní a jihovýchodní Asii, které toto rozdělení světa poškodilo nejvíce
(Bílý, Fraňková, 2012). Systém byl v této době nastaven tak, že do kolonie šel
kapitál,

a

naopak

do

země,

která

kolonii

spravovala,

proudily

produkty.

Vztah, který se vybudoval mezi producentem a spotřebitelem byl nerovný. Hlavním cílem
bylo dostat z kolonizované země co nejvíce bohatství. Produkce v těchto zemích se zaměřila
na pěstování několika výnosných surovin, ale země produkce na jejich vývozu mohla
jen těžko zbohatnout.
Koloniální systém ukončila 2. světová válka, ale země globálního Jihu, které nově
získaly svobodu, musely zápolit s množstvím problémů, které plynuly z jejich nedávné
historie. Například se závislostí na exportu surovin nebo politickou nestabilitou posílenou
korupcí. Staly se tak závislými na pomoci globálního Severu, která ale nebyla dostačující.
Začaly tedy vznikat různé způsoby alternativní pomoci mezi něž můžeme zařadit i fair trade
(Chládková, Chmelař, Malířová, 2013).
Za model, který inspiroval myšlenku fair trade, se dá považovat rozmach družstev
vlastníků a spotřebitelů v 19. století, které měly z obchodního procesu vyloučit
zprostředkovatele a posílit tak vztahy mezi těmi, kteří produkt vyrobili a těmi, kdo jej
využívají (Hesková, 2012). Hnutí samo se ovšem začalo pomalu rozvíjet v USA na sklonku
40. let 20. století. Evropa se přidala záhy. Mezi prvními přišly v rámci vzedmutí vlny
solidarity
organizace,

po

2.

které

světové
začaly

válce
prodávat

s alternativním
rukodělné

druhem

výrobky

pomoci

z komunit

církevní
v zemích

vzpamatovávajících se z války (Murray, Reynolds, 2007). Za pionýrku hnutí je ovšem
pokládána Američanka Edna Ruth Byler, která otevřela první obchod s fairtradovým
zbožím, ručně vyráběnými produkty od žen z částí světa postižených chudobou. Vedlo
ji k tomu zjištění, že lidé v místech, kam ona sama s rodinou cestuje, nemají přijatelné
pracovní, ani sociální podmínky. Nápad, že by se podobné výrobky, původně pouze od žen
z Portorika, mohly líbit i ostatním Američankám, se natolik ujal a rozšířil, že vedl nejen
ke vzniku organizace Ten Thousand Villages, ale napomohl právě zrodu celosvětového hnutí
fair trade (tenthousandvillages.com).
Za Evropu na začátku padesátých let udělala první krok v rámci fair trade organizace
Oxfam UK, když začala prodávat rukodělné výrobky od uprchlíků z Číny. V roce
4

1964 následoval vznik Fair Trade Organisation, první evropské fairtradové organizace.
O pár let později vznikla v Holandsku, které i předtím aktivně participovalo na fairtradových
aktivitách spojených především s prodejem třtinového cukru, organizace Fair Trade
Original. Na konci šedesátých let zde byl otevřen Obchod třetího světa (Third World Shop)
(wfto.com).
Nutno poznamenat, že mnohým organizacím, které vznikaly v období šedesátých let,
úplně nešlo o blaho producentů, ale příčinou jejich založení byla politická situace. Velmi
často vznikaly jako součást hnutí proti neo-imperalismu a jejich hlavním cílem bylo najít
na trhu místo pro produkty ze zemí, které z něj byly vyloučeny z politických důvodů.
Popsané organizace se ale později začaly propojovat s dalšími nestátními organizacemi,
které alternativní obchod (tak se původně fair trade nazýval) podporovaly ze sociálních
důvodů. Často šlo právě o církevní organizace, které se tématu věnovaly již delší dobu
a chtěly prostě pomoci v „rozvojových“ zemích (Renard, 2003).
Dalším vývojem v rámci hnutí bylo, že si i neziskové organizace a aktivisté v zemích
globálního Jihu začali uvědomovat, jak důležité jsou organizace poskytující znevýhodněným
zemědělcům a řemeslníkům podporu. Zakládali tedy organizace se zaměřením na fair trade
a s cílem dosáhnout větší rovnosti na mezinárodním trhu zahájily spolupráci
se zavedenými organizacemi globálního Severu. Ve stejnou dobu se začaly státy z oblasti
globálního Jihu podílet i na účasti na různých mezinárodních fórech. Snažily se zde
komunikovat problematiku nerovného obchodu, kdy obchodníci z vyspělých států získávají
veškeré benefity a do zemí globálního Jihu se vrací pouze malá část v podobě rozvojové
pomoci (wfto.com).
Průlom

v dovážení

komodit

z Jihu

v rámci

fair

trade

nastal

v roce

1973, kdy již zmiňovaná holandská organizace Fair Trade Original dovezla do Evropy první
fairtradovou kávu vyprodukovanou malým družstvem v Guatemale. Tento počin se těšil
velkému úspěchu a dnes je káva celosvětově nejprodávanějším fair trade zbožím.
Navíc netrvalo dlouho a za kávou následovaly další fairtradové komodity jako čaj nebo
koření (wfto.com).
Po roce 1973 docházelo i k dalším změnám spojeným s politickou situací a pomalu
se začala přetvářet celá koncepce hnutí. „Z čistě církevních projektů se staly projekty
zahrnující účast odborových organizací, ženských hnutí, mírových, environmentálních,
protijaderných, protirasistických skupin. Snahou bylo rozšířit povědomí o Fair Trade
na celou společnost. Kromě organizací založených na základě církevních vazeb, vznikaly
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i organizace levicově zaměřené. V podstatě lze hovořit o počátku doby vzniku koalice
občanského sektoru v oblasti Fair Trade“ (Hesková, 2012: 66).
Po celém světě se začalo objevovat stále více organizací, jejichž cílem bylo pomoci
producentům ze zemí globálního Jihu a umožnit jim přístup na trh. Ty, které již existovaly
delší dobu se, přestože byly stále z velké části závislé na dobrovolné práci, začaly postupně
profesionalizovat. Z toho důvodu ale bylo potřeba zajistit způsob, jak by mezi sebou mohly
jednotlivé články fairtradového obchodního řetězce (pěstitelé, dodavatelé i prodejci)
komunikovat. Potřeba formálněji se propojit vyústila ve vznik dvou zastřešujících
organizací. První The European Fair Trade Association (EFTA) dnes sdružuje 9 největších
dovozců fairtradového zboží v Evropě. Jejím hlavním cílem je podpora členských organizací
a jejich spolupráce. Podněcuje vzájemnou výměnu informací, společné projekty a vytváření
komunikačních

sítí.

Fairdata,

lze

kde

Vede
dohledat

také

databázi

podrobnosti

EFTA
o

dodavatelů,

dodavatelích

a

takzvaná
produktech

(european-fair-trade-association.org). Nedlouho po ní vznikla World Fair Trade
Organization

(WFTO)6,

jejíž

členové

pocházejí

napříč

z celého

fairtradového

dodavatelského řetězce od výrobců a pěstitelů až po prodejce a zahrnuje i organizace
poskytující podporu a služby. WFTO se snaží propojit všechny prvky fairtradového řetězce,
aby měly možnost spolupracovat a společně podporovat hnutí fair trade. Vytváří tak vlastně
jakýsi ucelený dodavatelský celek pro fairtradové komodity. Dnes je považována za jednu
z nejvýznamnějším fairtradových organizací (Hesková, 2012; wfto.com).
Na konci osmdesátých let se hnutí muselo vyrovnávat s dalšími změnami. Na základě
žádosti o pomoc s distribucí produktů mexického sdružení producentů kávy po Evropě
vznikla v Holandsku první fairtradová certifikace „Max Havelaar“.7 To vedlo k diskuzi
nad potřebou dostat za účelem lepší dostupnosti, a tedy vyššího prodeje fairtradové výrobky
ze specializovaných prodejen i na pulty běžných obchodů. Cílem bylo vytvořit alternativu
uvnitř stávajícího trhu, ne nový trh. Káva „Max Havelaar“ se stala součástí velkých
distribučních kanálů. Výrazný štítek upozorňoval nové konzumenty, jaké káva splňuje
podmínky a zároveň tak vysvětloval, proč je dražší. Brzy začaly vznikat další certifikace
od různých fairtradových organizací, aby nakonec začaly spolupracovat a spojily

6

Původně se jmenovala International Federation of Alternative Trade (IFAT). V českém prostředí se
můžeme setkat i s přeloženým názvem, tedy Světová fairtradová organizace. Já se pro přehlednost v této
diplomové práci rozhodla používat zkratku WFTO.
7
Certifikace je pojmenována po imaginárním hrdinovi z holandského románu z 19. století, který z pozice
úředníka bojoval proti nepravostem, které se děli pracovníkům na kávových plantážích na Jávě. Dnes je
organizace zástupcem Fairtrade International v Nizozemí (Marcowitz, 2011)
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se pod organizací Fair Trade Labeling Organization International (FLO), dnes Fairtrade
International (Renard, 2003).
Fairtrade International je mezinárodní organizace, jejímž úkolem je především
vytvářet a upravovat standardy, na jejichž základě se uděluje certifikace Fairtrade. Kromě
vlastní známky propaguje i celou myšlenku hnutí fair trade a pod jejím jménem
vznikají různé kampaně (fairtrade.cz). Původně organizace certifikaci Fairtrade i udělovala,
ale v roce 2003 se vedení rozhodlo, že aby udělovaná osvědčení byla skutečně nezávislá
a důvěryhodná, je potřeba oddělit složku která posuzuje a uděluje certifikaci
od té, která standardy, podle kterých se vše řídí, vytváří. Certifikaci tak začala udělovat
a prověřovací služby provádět nově založená organizace FLOCERT (flocert.net).
Momentálně v rámci hnutí fair trade probíhá třetí vlna, která zahrnuje rozvoj
fairtradového obchodu jako podnikatelské aktivity a rozšíření prodeje fairtradových
produktů za pomoci privátních značek v řetězcích jako například Lidl (Hesková, 2012).

2.2. Základní principy hnutí fair trade
„Hnutí fair trade sdílí vizi světa, ve kterém jsou spravedlnost a udržitelný rozvoj
srdcem tržních struktur a postupů a každý si je tedy za pomoci své práce schopný udržet
důstojný život a rozvíjet svůj lidský potenciál. Hnutí fair trade věří, že obchod může
být základním strůjcem snížení chudoby a cestou k udržitelnému rozvoji, ale pouze v tom
případě, že bude řízen za tímto účelem, s větší spravedlností a transparentností, než
je v současnosti normou“ (A Charter, 2009: 6). Je tedy zřejmé, že hlavní myšlenka fair trade
je všem subjektům, které jsou jeho součástí, společná. Ransom (2011) k tomu ve své knize
ale příhodně říká, že v současné době existují v rámci hnutí dva hlavní proudy, k nimž
se hlásí většina organizací fungujících v souladu s fairtradovými ideami. Jde o proud
Fairtrade, který zastupuje Fairtrade International a fair trade, spojený hlavně s WFTO.
S oběma těmito organizacemi se v práci ještě setkáme. Přestože každá z organizací funguje
na jiné bázi, a tudíž existují i lehké odchylky v jejich standardech, rozhodly se jako
dva nejdůležitější subjekty hnutí sepsat v roce 2009 oficiální Chartu principů fair trade
(A Charter of Fair Trade Principles).
V chartě najdeme pět základních principů, ke kterým se hnutí hlásí a také dodatkovou
část, která popisuje a upravuje i všeobecně platná pravidla, která by měla být závazná
pro všechny. Tato pravidla by se dala rozdělit do tří sekcí, a to do oblasti důstojných
pracovních podmínek, ochrany životního prostředí a kontroly.
7

1. Přístup na trh pro znevýhodněné producenty
Protože je mnoho producentů z globálního Jihu ze světového trhu zcela vyloučeno,
popřípadě je s ním propojeno pouze skrze nespolehlivé zprostředkovatele, je tento bod
pro hnutí fair trade základním stavebním pilířem. Hnutí pracuje s hodnotami tradiční
produkce, snaží se je celosvětově propagovat a producentům osvětlit, že právě z toho pro
ně mohou plynout výhody. Mimo to usiluje o zkrácení dodavatelského řetězce, který
obyčejně zahrnuje mnoho prostředníků a k samotným producentům se tudíž dostane jen
zlomek z konečné prodejní ceny.
2. Spravedlivé a trvale udržitelné obchodní vztahy
Dlouhodobá spolupráce je další z podmínek důležitých pro fungování fairtradového
systému a umožňuje ji jeho celková struktura. Podmínky, stanovené pro obchodníky v rámci
fair trade, poskytují producentům šanci zajistit pro sebe a své rodiny důstojný život a nebát
se toho, co přijde v budoucnu. Podmínky plateb nejsou určovány současnou situací na trhu,
ale právě podmínkami, které převládají v místě produkce. Producent tedy dostává
zaplacenou předem stanovenou cenu, ať je situace na trhu jakákoliv.8 Fair trade počítá
i s vedlejšími náklady, jako je například ochrana přírodních zdrojů.
3. Budování kapacit a nabývání moci
Hnutí pomáhá producentům lépe porozumět fungování trhu, současným podmínkám
a trendům. Mohou tak získávat nové znalosti a schopnosti, které přispívají ke zvýšení
kontroly nad jejich vlastními životy.
4. Zvyšování povědomí spotřebitelů
Fair trade nepřímo propojuje spotřebitele s těmi, kteří pro ně jejich produkty
vypěstovali nebo vyrobili. Zároveň je informuje o nutnosti sociální spravedlnosti
a možnostech, jak jí dosáhnout. Právě podpora spotřebitelů dává hnutí sílu pokračovat
v tom, co je jeho cílem. Umožňuje mu propagovat širší reformu mezinárodních obchodních
pravidel a dosáhnout tak opravdu spravedlivého globálního obchodního systému.
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V roce 2017 byly ceny komodit ze zemí globálního Jihu na svém historickém minimu, přestože se
spotřebitelské ceny nijak výrazně nezměnily. Minimální výkupní cena je v případech jako tento pro
producenty jednou z mála záruk pro důstojný život (Fairtrade Česko a Slovensko, 2017).
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5. Fair trade jako „sociální smlouva“
Aby se tyto základní principy daly skutečně dodržovat, je potřeba již několikrát
zmiňované dlouhodobé partnerství založené na dialogu, důvěře a transparentnosti.
Fairtradový obchod stojí na nepsané smlouvě, v níž obchodníci a spotřebitelé souhlasí
s tím, že koupí daného produktu vlastně dělají víc, než se od nich očekává na běžném trhu.
Díky tomu mohou producenti ze zemí globálního Jihu využívat benefity, které jim hnutí fair
trade přináší a zlepšit své sociální i ekonomické podmínky.
V již zmíněné dodatkové části se dozvíme, že krom výše popsaných pěti
základních principů jsou pro hnutí fair trade zavazující i další normy. Přímo zmíněné
jsou tam ty, které obsahují Úmluvy ILO (International Labour Organization).9
Tyto standardy jsou většinou součástí dobrovolných kodexů obchodních společností
a často také bývají zaneseny v právních systémech jednotlivých států. Bohužel ale nejde
o univerzální pravidla, a nejen v rozvojových zemích je jejich porušování na denním
pořádku.
Fair trade k problému vykořisťování zaměstnanců přistupuje tak, že daná situace není
příčinou chudoby, ale jejím symptomem. Proto se také nastavením nového tržního systému
snaží změnit právě sociální a ekonomický status zaměstnanců a odstranit tak příčinu
problému. Dodržování základních lidských práv podle hnutí navíc není dostačující
pro dlouhodobou změnu, a proto jim ve své Chartě dodává další dimenzi.
Fair trade například nejenže povoluje sdružování zaměstnanců, ale dokonce
jej aktivně podporuje, protože právě to je nedílnou součástí budování kapacit, a tedy třetího
fairtradového principu. U dodržování dobrých pracovních podmínek charta zmiňuje
důležitost psaných smluv, které zajišťují respektování všech dohodnutých podmínek. Hnutí
se snaží zlepšit postavení všech znevýhodněných skupin, jmenovitě žen, které jsou v rámci
fair trade stejně platově ohodnocené a mají možnost plně se účastnit rozhodovacích procesů
v družstvech. V případě dětské práce hnutí uznává potřebu zapojení dětí do rodinné výroby.
Vše ovšem musí být monitorováno a práce nesmí nijak ohrožovat dětské zdraví, možnost
vzdělávání

nebo

jiné

potřeby.

Důležitý

je

pro

hnutí

i

dopad

na

životní

prostředí, který se musí neustále zlepšovat. Prosazováno je zavádění organických principů
do zemědělství, využívání obnovitelných zdrojů a práce s odpadovým managementem.
Poslední část se týká kontroly a vyhodnocování, které jsou pro fungování fair trade systému
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Plné znění dostupné z: https://www.osn.cz/knihovna/dokumenty/ilo-mezinarodni-organizace-prace/
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nepostradatelné. Díky nim lze porovnávat a zjišťovat případné pokroky, jichž bylo dosaženo
(A Charter, 2009).
Standardy Fairtrade International a WFTO
Pro porovnání a pochopení nuancí, mezi zmíněnými dvěma proudy, ke kterým se
organizace v rámci hnutí fair trade v současnosti mohou hlásit, jsem se rozhodla stručně
popsat principy, podle kterých Fairtrade International a WFTO směřují svou činnost, vybírají
své členy a udělují certifikaci. WFTO si pro své členy stanovilo 10 základních principů a
Fairtrade International funguje na třech základních kritériích, ale jinak jsou jejich standardy
poměrně složité. Myslím si, že i přes jiné znění a rozdělení norem je zcela patrná soudržnost
s principy sepsanými v Chartě.
10 základních principů WFTO
1. Vytváření příležitostí pro znevýhodněné producenty
Jedná se především o podporu malých rodinných firem a do družstev uskupených drobných
zemědělců.
2. Transparentnost a odpovědnost
Transparentnost je zde myšlena především v oblasti managementu a obchodních vztahů.
Organizace odpovědně zachází s citlivými informacemi, všem členům poskytuje relevantní
informace a zapojuje je do rozhodovacích procesů.
3. Obchodní praktiky
Zde se jedná především o dodržování psaných smluv a plnění všech daných závazků.
4. Férová odměna
Na této odměně se musí shodnout všechny zainteresované strany. Férové odměny se skládají
z férových výkupních cen a mezd. Cílem je vždy pokrytí alespoň místního existenčního
minima.
5. Zákaz dětské a nucené práce
V rámci dětské práce se tento bod řídí Úmluvou OSN o právech dítěte10 a vnitrostátními
zákony o zaměstnávání dětí.

10

Plné znění dostupné z: https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf
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6. Závazek nediskriminace, genderové rovnosti, posilování žen v ekonomice a
svoboda sdružování
V případě přijímání do zaměstnání, odměn, odchodu do důchodu, přístupu ke vzdělání
a rozhodování mají všichni stejná práva nezávisle na rase, kastě, národnosti, náboženství,
pohlaví, sexuální orientaci, postižení, politické příslušnosti, členství v odborech, věku
nebo HIV/AIDS statusu.
7. Zajištění dobrých pracovních podmínek
Zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí.
8. Budování kapacit
Zlepšování dovedností a schopností, které umožní snazší přístup na trh.
9. Šíření myšlenky fair trade
Zvyšování povědomí o cílech, činnosti a potřebě organizace a hnutí fair trade obecně. Vždy
používají čestné reklamní a marketingové techniky.
10. Respekt k životnímu prostředí
Minimalizace negativního dopadu na životní prostředí a upřednostňování využití místních
surovin a výrobních technologií (wfto.com).
Standardy Fairtrade International
Fairtrade International má poměrně složité rozdělení všech standardů, které musí být
splněny, aby mohl výrobek nebo surovina dostat označení Fairtrade. Zvláštní standardy platí
pro drobné producenty, zaměstnance, sdružení drobných producentů i dodavatele. V obecné
rovině ale organizace uvádí dodržování tři základních kritérií: ekonomických, sociálních
a environmentálních.
1. Ekonomická kritéria
Zahrnují pravidlo minimální výkupní ceny a sociálních příplatků. Sociální příplatky
(tzv. Fairtrade Premium) jsou fixní peněžní bonusy, které mohou pracovníci investovat dle
vlastního uvážení do rozvoje svého podnikání nebo komunity. V rámci těchto kritérií
je také kladen důraz na dlouhodobé obchodní partnerství.
2. Sociální kritéria
Kladou důraz na demokratické uspořádání (většinou jde o družstva), participativní
rozhodování,

nediskriminaci

a

transparentnost.
11

Na

pracovištích,

která

mají

zaměstnance, potom trvají na zamezení diskriminačních praktik vůči zaměstnancům,
pevných mzdách, které jsou alespoň rovné průměrné mzdě v dané lokalitě, právu sdružovat
se, bezpečí pracovníků a možnosti spravovat sociální příplatky. Spadá sem i otázka dětské
práce.
3. Environmentální kritéria
Důraz na ekologicky a zemědělsky zdravé postupy. Organizace má přehledně vypracovaný
seznam nebezpečných látek, které rozděluje na zcela zakázané, možné používat
za předepsaných situací a v omezeném množství a ty, které lze používat s vysokou měrou
opatrnosti, přičemž látky z posledních dvou skupin pravděpodobně budou v budoucnu
zakázány.11

K získání

certifikace

Fairtrade

není

vyžadováno

organické

zemědělství, ale je odměňováno vyššími výkupními cenami (fairtrade.net).

2.3. Úrovně fair trade a certifikace
Jak již mohly napovědět lehké rozdíly v pojetí standardů dvou nejvýznamnějších
mezinárodních fairtradových organizací, hnutí fair trade nemá úplně jednotný a ucelený
systém. Bylo již také řečeno, že Ransom (2011) mluví o dvou základních proudech
vytyčených právě organizacemi Fairtrade International a WFTO. Komodity, za které
se zaručuje jedna z těchto dvou organizací, mohou být jako jediné označeny za fairtradové.
Nicméně existují ještě další úrovně férového obchodu, které se odvíjejí od toho, nakolik
striktní jsou kritéria, která musí dodržovat a jaký princip fair trade vnímají jako nejdůležitější
(Horáček, 2012). Situaci nepomáhá ani fakt, že pojem fair trade není nijak definován
zákonem, a proto jej může na svůj produkt použít v podstatě kdokoliv. V tomto ohledu je
pro spotřebitele důležité, aby byl alespoň v rámci možností obeznámen s označením, které
daná fairtradová komodita nese a které napovídá, k jaké úrovni fair trade ji lze
přiřadit, popřípadě zda ji vůbec za fairtradovou považovat.
V této kapitole se pokusím jasně vytyčit rozdíly mezi jednotlivými formami fair
trade. Protože se se zástupci všech můžeme setkat i u nás, popíši tím vlastně stručně i situaci
na českém trhu. Přehlednost a možnost orientace v systému fair trade je určitě důležitým
faktorem, který ovlivňuje, jak společnost hnutí vnímá.
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Plné znění dostupné z:
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/Hazardous_Materials_List_EN.
pdf
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Fairtrade je pravděpodobně nejspolehlivější a nepropracovanější formou systému
fair trade, se kterým se v současnosti lze setkat. Je spojen s certifikační ochrannou známkou
Fairtrade. Tuto ochrannou známku mohou získat pouze produkty odpovídající standardům
vydávaným organizací Fairtrade International12, která je v tom případě i jedinou organizací,
kterou na tuto úroveň hnutí fair trade lze zařadit. Certifikace Fairtrade je mezinárodně
zaregistrovaná jako ochranná známka. V České republice ji spravuje Fairtrade Česko
a Slovensko a je registrovaná u Úřadu průmyslového vlastnictví (fairtrade-cesko.cz).
Uděluje ji a následné kontroly provádí organizace FLOCERT.
Modrozelený kruh na černém nebo bílém podkladu vyobrazuje propojení
mezi jednotlivými články fairtradového řetězce a jejich společnou snahu o změnu fungování
trhu prostřednictvím spotřebitelských návyků. Modrá část kruhu má představovat oblohu,
tedy optimismus, zelená barva je symbolem pro růst a náznak zdvižené ruky mezi oběma
částmi znázorňuje nabývání moci. Známka má hned několik verzí a každá patří na určitý typ
produktu.
Základní podoba ochranné známky je dnes používána na jednosložkové výrobky jako
je například káva nebo ovoce. Musí jít o výrobky, na které není možné použít tzv. hmotnostní
poměr13 a jejich dodavatelský řetězec musí být fyzicky dohledatelný14.
Obrázek 1: Logo certifikace Fairtrade

Zdroj: info.fairtrade.net

Všechny ostatní verze se svým vzhledem odvíjejí od základní podoby ochranné
známky.

Různé

typy certifikačních

označení

12

vznikají,

aby spotřebitel

přesně

Tyto standardy stručně popisuji v předchozí podkapitole.
Zpracovatelé mohou v rámci hmotnostního poměru míchat fairtradové i nefairtradové suroviny.
Ochranná známka se ovšem může objevit pouze na takovém množství finálního výrobku, kolik surovin
družstvo zpracovateli opravdu prodalo. Hmotnostní poměr se používá u ovocných džusů, čaje, kakaa a cukru
(info.fairtrade.net).
14
Fyzicky dohledatelná je většina produktů s certifikací Fairtrade. Znamená to, že jsou během celého
procesu včetně dopravy oddělené od necertifikovaných produktů a nemůže dojít k záměně. U některých
surovin je takové oddělení náročné a nákladné. Používá se u nich hmotnostní poměr (Info-fairtrade.net).
13

13

věděl, co si kupuje. Zdaleka ne každý produkt je totiž celý ve fairtradové kvalitě15
(fairtrade.net).
Čím dál častěji se potom můžeme setkat také s klasickým modrozeleným kruhem,
který ale leží na bílém podkladu a známka ještě obsahuje názvem suroviny. Znamená
to, že právě tato přísada byla v produktu použita ve fairtradové kvalitě. Jde o známky
vytvořené v roce 2014 jako součást nejnovějšího programu Fairtrade International. Svým
způsobem jde o uvolnění pravidel pro výrobce, které ale pomáhá producentům ze zemí
globálního Jihu. Podstatou programu je, že stačí, aby výrobek obsahoval pouze jednu
fairtradově získanou surovinu. Tento program má pomoci pěstitelům prodat prostřednictvím
fair trade systému více dané suroviny. Zjednodušením zavedení fairtradové suroviny
do výroby tak totiž podněcuje zpracovatele, aby je opravdu využívali (Komínek, 2018).
Ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko v tiskové zprávě z jara 2019 vysvětluje, že čím více
produktů s certifikací se prodá, tím více surovin mohou pěstitelé následně prodat za férovou
cenu (Fairtrade Česko a Slovensko, 2019b). Největší skok je ve spojitosti s novým
programem zaznamenáván v případě fairtradového kakaa, kdy se v roce 2017 celosvětově
jeho prodej zvýšil o 57 %. I přesto se ale v roce 2018 pouze 1,2 % světově vyprodukovaného
kakaa prodalo ve fairtradové kvalitě (Komínek, 2018).
Fair trade označuje pojmenování celého obchodního systému spadajícího
pod myšlenku férového obchodu. Podmínkou je i zde plnění zadaných kritérií, která musí
být z velké části splněna ještě před zapojením do systému fair trade a jejich dodržování je
následně nezávisle kontrolováno. Nejdůležitější organizací řadící se pod tuto úroveň je
WFTO.
V tomto případě jde o tzv. systém tradičních fairtradových organizací. WFTO říká,
že pro podniky, které se stanou jejich součástí, je fair trade základním elementem jejich
identity. Musí splňovat deset základních principů16, které vycházejí z Charty principů fair
trade a fair trade musí být jejich hlavním posláním. Takové organizace neprodukují
komodity, které by byly jiné než fairtradové. Daný systém je více než cokoliv jiného založen
na důvěře, i zde ale pochopitelně probíhají náhodné audity a vzájemné kontroly. Právě
z důvodu dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře ale nejsou
kontroly tak striktní, jako v předešlém případě. Členové WFTO jsou přesto považováni

15

Dohromady se v současné době můžeme v obchodech setkat s šesti verzemi ochranné známky Fairtrade,
včetně té původní. Podrobný popis a vysvětlení je dostupný na: https://info.fairtrade.net/what/thefairtrade-marks
16
Jsou popsány v předchozí podkapitole.
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za ověřené podniky a jejich produkty lze s jistotou nakupovat pouze na základě jejich jména.
Mezi nejznámější u nás patří například Traidcraft nebo Libero Mondo. Většina z nich může
na

svých

produktech

používat

značku

organizace

WFTO

a

tím

informovat

spotřebitele, který je nezná, že uznávají a fungují na principech fair trade (Komínek, 2018,
wfto.com).
Tento způsob považuji za lehce problematický, protože běžný spotřebitel ve většině
případů s tradiční fairtradovými podniky obeznámen není a ani znak WFTO nemá
v povědomí tolik lidí, jako certifikační známku Fairtrade. Pravdou ovšem je, že produkty
členů WFTO najdeme povětšinou pouze v oficiálních fairtradových obchodech.
Obrázek 2: Logo WFTO

Zdroj: wfto.com

Fair trade lite označuje takovou formu obchodu, jejíž náplní nejsou
komodity, které lze ve správném slova smyslu označit za fairtradové, přestože oficiální
úroveň, do které spadají tento název nese. Jde o výrazně slabší formu tohoto
systému, která se soustředí pouze na jeden z důležitých aspektů, tedy ekonomický,
environmentální nebo sociální. Popřípadě bere ohled sice na všechny zmíněné
aspekty, ale pravidla, která je v jejich rámci nutné splnit nejsou tak striktní jako v předešlých
případech (Hradecká, 2008).
Do skupiny těchto organizací spadá například u nás dobře známá Rainforest Alliance.
Konkrétně se tato organizace soustředí především na aspekt environmentální. Snaží
se o zachování biodiverzity a podporu udržitelného rozvoje (Rainforest Alliance.org).
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Obrázek 3: Logo Rainforest Alliance

Zdroj: rainforest-alliance.org

Etický

obchod

silně

souvisí

se

společenskou

odpovědností

firem

(CSR), protože produkty označené jako etické se většinou odvíjejí od vnitřních standardů
firem,

které

se

v jejich

rámci

snaží

nadstandardně

zohledňovat

principy

ekonomické, sociální i environmentální. Protože jde ale o pravidla samotných firem, není
nikým dalším kontrolováno jejich dodržování.
Jako příklad firmy, jejíž BIO produkty seženeme i u nás, může posloužit Rapunzel
Naturkost AG a její projekt Rapunzel Hand in Hand. Firma není členem žádné zastřešující
organizace a její produkty nenesou žádnou certifikační známku, kromě její vlastní
(Hradecká, 2008).
Obrázek 4: Logo Rapunzel Hand in hand

Zdroj: rapunzel.de

V neposlední řadě se na trhu můžeme setkat s produkty, které se jako fair trade
označují, ale na jejich obalu nenajdeme žádnou známou certifikační známku. V těchto
případech může jít o produkty od firem, které opravdu dodržují přísná kritéria, která mohou
dokonce být přísnější, než požaduje Fairtrade International nebo WFTO. Z nějakého důvodu
ale nestály o získání certifikace nebo nechtěly být členy (Hejkrlík, 2004). Málo se například
mluví o tom, že získání certifikace je poměrně finančně i administrativně náročné. Znamená
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totiž nejen vstupní poplatek, který se liší případ od případu17, ale dále i pravidelné roční
poplatky a speciální poplatky jsou i za BIO produkci. Poplatky jsou následně využívány
k tomu, aby organizace Fairtrade International mohla skutečně garantovat fairtradovou
kvalitu a na její celkovou administrativu (Kolská, 2010). Členové WFTO zase platí členské
poplatky, poplatky za kontroly a regionální poplatky a ty jsou určovány podle ročního obratu
nebo hrubého příjmu organizace (wfto.com). Pro drobné producenty nebo začínající firmy
může být získání certifikace nemožné právě z těchto důvodů. Pokud ale i tak dodržují
standardy srovnatelné s těmi, které požadují významné fairtradové organizace, mohou
se označit za fairtradové a záleží, zda získají důvěru spotřebitelů. Stejně tak ale může jít
i o podvodníky, kteří se snaží na vzrůstající oblibě fair trade vydělat.

2.4. Hnutí fair trade v České republice
V

České

republice

se

hnutí

fair

trade

poprvé

objevilo

již

v roce

1994, kdy Českobratrská církev evangelická Vinohrady a Jarov založila Obchůdek jednoho
světa, kde prodávala fairtradové rukodělné výrobky (Mimra, Hruška, 2012). Stejně jako
ve světě i u nás tedy jako první přišly s myšlenkou fair trade církevní organizace. Obchůdek
stále funguje a je v současné době provozován organizací Jeden svět o.p.s..
Za průkopnici v České republice může být v tomto směru považována Věra
Lukášová, která u nás princip fair trade, společně s farářem Jaromírem Dusem, začala
ve velkém propagovat jako první. Ona sama se o země globálního Jihu začala zajímat
při spolupráci na prvních zpracováních cestopisných dokumentů Zikmunda a Hanzelky.
Lukášová říká, že pro mnoho lidí byl takový počin na začátku devadesátých let
nepochopitelný, protože nás nepovažovali za bohatou zemi, která by mohla pomáhat slabším
(Krátká, Pernicová, Šťastná, 2009).
Začátky u nás hnutí tedy mělo těžké a myšlenka se šířila a setkávala s pochopením
velmi pomalu. Větší zlom pak nastal až v roce dostalo 2003. V Brně se začala formovat
skupina složená především ze studentů, kteří o hnutí měli zájem a vadilo jim, že u nás nelze
fairtradové komodity pořídit. Jak jsem zmiňovala, Obchůdek jednoho světa u nás v tu dobu
existoval již skoro deset let, ale nabízel pouze rukodělné výrobky. Na základě těchto
požadavků vznikla Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, dnes známá
jako NaZemi (Ransom, 2011). Ekumenická akademie začala zařazovat mezi své aktivity fair
17

Záleží na velikosti společnosti a na množství komodit, které má v plánu zpracovávat nebo obchodovat
(fairtrade-cesko.cz).
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trade,

jako

„logické

vyústění

svých

činností

v otázkách

globálního

rozvoje“

(Tožička, 2004: 1). Tyto tři organizace brzy založily Asociaci pro fair trade, dnes známou
již jako Fairtrade Česko a Slovensko (Tožička, 2004).
Organizace postupně se zvyšujícím se zájmem o hnutí rozšiřovaly i svou působnost.
Začaly zakládat a podporovat fairtradové obchůdky, pořádat kampaně, vzdělávací akce
a semináře. Fair trade od doby, co se k nám dostal, prošel mnoha změnami. V roce
2009 zde bylo možné nakoupit 2500 druhů fairtradových výrobků a celkový obrat
se vyšplhal na 50 milionů korun a neustále se zvyšuje (Ransom, 2011).
Pro český trh jsou z fairtradových surovin nejvýznamnější káva, kakao, třtinový cukr
a ovoce (Fairtrade Česko a Slovensko, 2017). V roce 2017 nakoupili čeští spotřebitelé
416 tun pražené fairtradové kávy. Podle tiskové zprávy organizace Fairtrade Česko
a Slovensko (2018b) jde oproti předchozímu roku o nárůst o 16 % a obdobně silný
procentuální roční nárůst byl viditelný i v předchozích letech. Konkrétně u kávy mají
na zvýšení prodeje vliv benziny Unipetrol a OMV, které v rámci svých konceptů Stop café
a Viva café nabízejí fairtradovou kávu. Zpráva dále říká, že nejinak to s prodejem vypadá
i u ostatních oblíbených fairtradových komodit.
Například prodej výrobků s kakaem získaným fairtradovou cestou vzrostl od roku
2014

více

jak

třicetinásobně

(Fairtrade

Česko

a

Slovensko,

2018a).

V roce

2017 u nás dokonce kakao v rámci prodaného množství předběhlo do té doby zdaleka
nejoblíbenější fairtradovou surovinu kávu (Fairtrade Česko a Slovensko, 2017). Během
Velikonoc, kdy se vesměs poptávka po čokoládě, a to i té fairtradové zvyšuje, vydalo
Fairtrade Česko a Slovensko novou tiskovou zprávu, ve které upřesňuje, že čísla za rok
2018 budou zveřejněna až v září tohoto roku, ale že se očekává podobný nárůst jako
v loňském roce. Během roku 2017 se u nás prodalo 579 tun fairtradového kakaa a tím pádem
se jednalo o 132 % meziroční nárůst. Tato příznivá čísla jsou podle ředitelky organizace
výsledkem nového programu Fairtrade kakao, o kterém se ve stručnosti zmiňuji
v podkapitole věnující se fairtradovým certifikacím (Fairtrade Česko a Slovensko, 2019b).
Jako konkrétní příklad mohu použít, že právě ve spojení se zjednodušením zavedení
fairtradového kakaa do výroby nabízí již jednou zde zmiňovaný řetězec Lidl většinu
produktů svých privátních značek s obsahem kakaa fairtradové kvality. Nejpozději k začátku
roku

2020

chce

v tomto

ohledu

navíc

dosáhnout

100

%

certifikace

(spolecenskaodpovednostfirem.cz).
Přestože jsou spotřebitelské tendence v rámci nakupování fairtradových produktů
povzbudivé, střední Evropa za zbytkem globálního Severu stále pokulhává. Na poslední
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Národní fairtradové konferenci konající se v Brně země Visegrádské čtyřky dokonce
oznámily, že budou na podpoře a propagaci hnutí fair trade spolupracovat. I když podle
výsledků průzkumu Eurobarometru z roku 2015 na tom byla z těchto čtyř zemí Česká
republika nejlépe, vědělo o známce Fairtrade pouze 21 % Čechů. Podle výzkumu jsou ovšem
lidé ve stále větší míře ochotní zaplatit si za fairtradové komodity víc, v průměru
o 5 % – 10 % (Fairtrade Česko a Slovensko, 2018a). Proto je určitě důležité ustavičně
se snažit zvyšovat u českých spotřebitelů povědomí o fair trade.

2.4.1. Fairtradové organizace v České republice
Fairtrade Česko a Slovensko, z.s.
Nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko vznikla v roce 2004 v Praze
pod názvem Asociace pro fair trade, která sdružovala místní organizace zabývající
se hnutím. V roce 2009 potom podepsala smlouvu s Fairtrade International. Je také řádným
členem WFTO a v roce 2010 se stala členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci
(FoRS). Na Slovensku začala působit v roce 2014.
Jako zástupce Fairtrade International pro Českou republiku se asi dá považovat
za nejdůležitější a nejvlivnější fairtradovou organizaci u nás. Má za úkol propagaci
hnutí, značky a kontrolu správného používání certifikace Fairtrade. Dále koordinuje některé
projekty týkající se šíření povědomí o fair trade a v neposlední řadě zastupuje
Českou republiku v zahraničí. V současné době má 8 členů, včetně organizací NaZemi
a Ekumenické akademie, se kterými spolupracuje na mnoha projektech.
Aktuálně probíhají dvě kampaně, které má organizace na starost: Férová snídaně
a Fairtradová města a školy (fairtrade-cesko.cz).
NaZemi, z.s.
Jak bylo zmíněno výše, organizace NaZemi byla pro příchod fair trade
do České republiky klíčová. V roce 2003 ji založili v Brně studenti, kterým zde fairtradové
produkty chyběly. Společně s Ekumenickou akademií a organizací Jeden Svět založili
Asociaci pro fairtrade (dnes Fairtrade Česko a Slovensko). Byli první, kdo u nás v roce
2004 začal prodávat fairtradové potraviny, před tím byly k dostání pouze rukodělné výrobky
v Obchůdku Jednoho Světa.
NaZemi už má na svém kontě nemalé množství projektů. Krom toho, že se podílí
na obou kampaních zmiňovaných u organizace Fairtrade Česko a Slovensko, vedou
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jich spoustu i samostatně. Jedna z jejich prvních velkých kampaní, která trvá
dodnes, se jmenuje „Ušili to na nás“ a týká se pracovních podmínek v oděvním průmyslu.
Od roku 2007 jezdí zaměstnanci osobně do zemí globálního Jihu, aby se přesvědčili
jak o fungování fairtradových družstev, tak třeba klasických plantáží. Zatím posledním
větším projektem této organizace je Výstava na stromech, kdy se 70 parků promění v galerie
a kolemjdoucí si mohou prohlédnout fotky a povídání o tom, jak probíhá výroba bot.
Organizace se v neposlední řadě soustředí i na vzdělávání. Pořádá přednášky
a výstavy na školách, ale má i speciální kurzy pro pedagogy. Spolupracují také s Junákem
v rámci projektu Skauti na Zemi (nazemi.cz).
Ekumenická akademie, z.s.
Ekumenická akademie vznikla v roce 1996, je tedy nejstarší ze jmenovaných
neziskových organizací. Prosazuje alternativní přístupy k řešení ekonomických, sociálních
i environmentálních problémů. Její vizí je spravedlivá, tolerantní a trvale udržitelná
společnost, věnuje se tedy tématům, která k tomuto cíli vedou. Mimo fair trade se tedy
zabývají například obecně lidskými právy, odpovědností korporací nebo i klimatickou
změnou (ekumakad.cz).
Mezi její členy patří tři desítky individuálních členů, pět církví, Unie katolických
žen, z.s., Mariona, z.s. a v neposlední řadě i několik zahraničních členů, například Sdružení
evangelických akademiků (SRN). Organizace sama je zase naopak členem mnoha
organizací. Zakládajícím členem je krom Fairtrade Česko a Slovensko i v případě Českého
fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) nebo například u Klimatické koalice. Na četných
projektech a kampaních spolupracuje Ekumenická akademie s českými i zahraničními
neziskovými organizacemi, partnery a externími spolupracovníky. V současné době má
organizace pět zaměstnanců a pomoc dobrovolníků využívá především v případě akcí
pro veřejnost a pomáhání ve Fair&bio prodejně (Ekumenická akademie, 2017).
Obchod Fair&bio provozuje Ekumenická akademie od roku 2009. Momentálně je
jednou ze dvou fairtradových obchodů v Praze. Obchod má i partnerskou Fair&bio pražírnu
kávy, sociální podnik fungující v Kostelci nad Labem (obchodfairbio.cz). Právě ve Fair&bio
obchodě jsou k dispozici informační materiály jako letáčky a brožury, které zákazníkům
poskytují základní informace o hnutí fair trade. Prodejna se často účastní i různorodých
akcí, kde na stánku prodává právě fairtradové produkty i svou kávu a současně nabízí letáčky
s informacemi i novým potenciálním spotřebitelům a podporovatelům hnutí.
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Ekumenická akademie patří mezi průkopníky fair trade u nás. Jak již bylo
řečeno, byla u založení Asociace pro fair trade (ekumakad.cz). Ještě před příchodem hnutí
do České republiky se Ekumenická akademie zabývala oddlužením zemí globálního
Jihu, globalizací a rozvojem. Začít se soustředit na fair trade bylo tedy přirozeným vývojem.
V roce 2004 začala ve spolupráci s německými partnery dovážet do České republiky
fairtradovou kávu, čokoládu a čaj. Byla jediným dodavatelem pro řetězec Carrefour
a po jeho odchodu z našeho trhu zásobovala fairtradovými produkty zdravé výživy a řetězec
Interspar (obchodfairbio.cz).
Ekumenická akademie spolupracuje z výše zmíněnými českými organizacemi
na projektech Férová snídaně i Fairtradová města a školy. Vede ale i vlastní projekty.
Velmi mediálně úspěšná byla například kampaň „Za férové banány“, která poukazovala
na tristní podmínky na plantážích při pěstování nejprodávanějšího tropického ovoce
na světě. Této kampani předcházeli projekty „Za férovou čokoládu“ nebo „Fair flowers“
(ekumakad.cz, Ekumenické akademie, 2017).
Organizace se ale soustředí i na další témata. Velmi úspěšný je projekt
SUSY - Evropská kampaň na podporu sociální a solidární ekonomiky nebo Kampaň Pěstuj
planetu. Pozornost veřejnosti byla věnována i projektu Předluženost v ČR, v jehož rámci
byla vytvořena interaktivní mapa exekucí (Ekumenické akademie, 2017).
Jeden svět o.p.s
Jeden svět byla první organizace, která se u nás začala v roce 1994 věnovat fair trade.
Původně jako nadaci ji založili sbory Českobratrské církve evangelické Vinohrady a Jarov.
Od roku 2001 je obecně prospěšnou společností, která funguje na základě dobrovolnosti.
Cílem organizace je prodej a propagace fairtradových surovin a rukodělných výrobků,
přičemž rok 2018 pro ni byl rokem historicky nejvyššího obratu. Její činnost probíhá
převážně v obchůdku na Vinohradech (jedensvet.org).
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2.4.2. Fairtradové projekty v České republice
Nyní

uvedu

příkladem

čtyři

úspěšné

fairtradové

projekty

nebo

kampaně, které v České republice proběhly nebo stále probíhají. Některé z nich upozorňují
na konkrétní problematické oblasti, kterými se hnutí fair trade zabývá. Cílem těch
dlouhodobějším je naopak představit a zpopularizovat celý koncept fair trade a jelikož se
k projektům přidává stále více lidí, je možné říci, že to dělají úspěšně.
Férová snídaně u nás probíhá pokaždé druhou sobotu v květnu, tedy na Světový den
pro fair trade, již od roku 2011. Akce probíhá tak, že dobrovolníci, kteří chtějí snídani
uspořádat, se zaregistrují na stránkách organizace, která akci zaštiťuje. Dostanou informační
balíček a pak kdekoliv po České republice, ideálně na nějakém oblíbeném veřejném
místě, kde se může kdokoliv přidat, uspořádají snídani, na které se podávají fairtradové
a lokální produkty (fairtrade-cesko.cz). V roce 2019 se akce konala na 193 místech
a účastnilo se jí dohromady na 8189 lidí. Férová snídaně je určitě nejoblíbenější
a také největší akcí, která se u nás na podporu hnutí fair trade koná. Každý rok se přidávají
další příznivci a roste i počet míst, které se rozhodnou happening uspořádat. Od roku
2014 se počet zájemců téměř zdvojnásobil (Fairtrade Česko a Slovensko, 2019a).
Fairtradová města a Fairtradové školy jsou mezinárodní iniciativou, ke které jsme
se také přidali v roce 2011. Jde o označování a oceňování míst, kde podporují myšlenku
hnutí fair trade. Jak název napovídá, může jít o celá města, školy, univerzity
nebo také o církve a úřady (fairtrade-cesko.cz). Iniciativu od roku 2019 nově koordinuje
pouze Fairtrade

Česko

a

Slovensko.

Organizace

Ekumenická

akademie

a NaZemi, které se na koordinaci dosud podílely, jí ale nadále poskytují podporu
(Štěpánková, 2019). Projekt funguje pod záštitou Ministerstva životního prostředí. V rámci
projektu se dvakrát udělovala i cena za Fairtradový počin roku, kdy zapojené subjekty
nominovaly vlastní počiny v rámci podpory fair trade, na které jsou pyšní
(fairtradovamesta.cz).
Za férové banány byl projekt, který měl poukázat na problémy, které se pojí s produkcí
a konzumací tohoto tropického ovoce. Evropská komise jej schválila jako pokračování
stejnojmenné kampaně, která probíhala od roku 2011 ve 4 evropských státech. V rámci
projektu došlo k monitorování praktik, které na banánových plantážích převládají. Součástí
byla i cesta do Panamy a Kostariky. Na základě získaných zkušeností byla vytvořena
interaktivní webová stránka nebo spot Lady Banana. Následovala i mediálně velmi úspěšná
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kampaň. Reportáž o projektu bylo možné vidět nebo slyšet ve významných médiích
jako ČRo plus, rádio Wave, Česká televize a jiné. Pořádaly se osvětové akce
a besedy, kterých se účastnili i zahraniční hosté Kozel Fraser z Návětrných ostrovů
a Marcela Matute a Yhony Yanzaguano z Ekvádoru. V roce 2017 byl příběh za levnými
banány i tématem již zmíněných projektů Férové snídaně a Výstavy na stromech a na téma
špatné situace na plantážích proběhla i konference v Evropském parlamentu. Projekt dosáhl
mnoha významných pokroků v této oblasti. Například po apelu na obchodní řetězec Lidl
supermarket zavedl opatření vedoucí ke zlepšení situace zaměstnanců banánových plantáží,
ze kterých ovoce dováží. Podařilo se i získat nového prodejce fairtradových banánů,
prodejnu CountryLife (Ekumenická akademie, 2015, 2016, 2017).
Obuj se do toho je kampaň organizace NaZemi, která představuje podmínky, ve kterých
pracovníci v zemích globálního Jihu vyrábějí naši obuv. Kampaň byla spuštěna v roce
2015. V jejím rámci vznikly dvě videa. V tom úspěšnějším nazvaném „Zažila šok při nákupu
bot“ se objevuje herečka Anna Polívková a bylo vysíláno i na iVysílání České televize
a shlédlo jej přes milion lidí. S tímto videem byla spojena i aplikace, po jejímž stažení bylo
možno virtuálně dojít do Bruselu a požadovat změnu systému v podobě transparentnějšího
dodavatelského řetězce a zlepšení podmínek v obuvnickém průmyslu. Pouze v České
republice „došlo“ do Bruselu 2340 lidí. Projekt byl také velmi mediálně úspěšný, psalo
se o něm na onadnes.cz, v časopise Vlasta a jeho koordinátoři byli hosty vysílání Radiofóra
a České televize. Boty byly také tématem jednoho ročníku Výstavy na stromech, v jejímž
rámci vznikla i vzdělávací lekce „Poznej svoje boty“ a vznikla interaktivní webová stránka
(NaZemi 2015, 2016, 2017).
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2.5. Shrnutí
Fair trade je alternativní, etičtější podobou konvenčního obchodu. Není žádným
druhem charity, jde u něj především o vytvoření obchodních vztahů mezi vyspělými zeměmi
globální Severu a rozvojovými státy globálního Jihu. Cílem je upravit systém
tak, aby zemědělci a řemeslníci z ohrožených oblastí byli schopni uživit sebe a své rodiny
vlastní prací bez cizí pomoci.
Počátek problému se datuje již do koloniální doby, kdy se země pod tlakem
těch, kteří je spravovali, začaly soustředit na pěstování a vyvážení pár lukrativních plodin.
I po získání svobody ale zůstaly závislé na severních zemích a ty po čase začaly přicházet
s alternativní pomocí. Jednou z nich byl i fair trade. Hnutí se poprvé objevilo v USA na konci
40. let a brzy se dostalo i do Evropy. Prošlo si dlouhým vývojem, organizace, které se k fair
trade řadily se začaly brzy profesionalizovat a propojovat a vznikly významné organizace
jako WFTO a EFTA. Okolnosti dále vedly i k zavedení certifikací, které se časem spojily
pod Fair Trade Labeling Organization International (FLO), dnes Fairtrade International.
Základní principy hnutí fair trade shrnuje oficiální Charta principů fair trade z roku
2009, kterou společně vytvořily WFTO a Fairtrade International, které se jinak řídí vlastními
standardy. Hnutí fair trade má několik úrovní, které jsou spojené s možností používat určitou
certifikaci. Jde o Fairtrade, která je spojena s certifikační známkou Fairtrade. Dále jde o fair
trade, což jsou tradiční fairtradové organizace a nejdůležitější organizací je v tomto ohledu
WFTO. Organizace a produkty spadající pod další dvě kategorie již nemají právo označovat
se jako fairtradové, ale protože se alespoň částečně řídí kritérii, na kterých se shodují velké
fairtradové organizace, jsou v rámci hnutí často zmiňovány. Jedná se o úroveň fair trade lite
a etický obchod.
V České republice se fair trade poprvé objevilo v roce 1994 díky neziskové
organizaci Jeden svět o.p.s.. Větší zlom pak nastal až v roce 2003, kdy v Brně vznikla
Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání18, Ekumenická akademie se začala plně
věnovat problematice fair trade a společně tyto tři dodnes u nás nejvýznamnější organizace
založily Asociaci pro fair trade.19 Fair trade se u nás těší stále větší oblibě, ale oproti jiným
zemím globálního Severu má ještě na čem pracovat. Mezi nejúspěšnější projekty v České

18
19

Dnes NaZemi
Dnes Fairtrade Česko a Slovensko
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republice patří Férová snídaně, Fairtradová města a Fairtradové školy, Za férové banány
nebo Obuj se do toho.

3. Teorie rámování
V této kapitole představím teorii rámování. Jde o široký koncept, který nelze
jednoduše označit za plnohodnotné teoretické paradigma nebo metodologický přístup. Jde
spíše o více přístupů, které jsou využívány v nejrůznějších vědních oblastech od psychologie
až po lingvistiku. Nejčastěji se s teorií rámování setkáme v sociologii, což je podle Benforda
a Snowa (2000) způsobeno průlomovým dílem Erwinga Goffmana z roku 1974 „Frame
analysis: An Essay on the Organization of Experience“. Právě na tuto práci většina přístupů
teorie rámování navazuje a vychází z ní. Goffman sám pojem rámec (the framework) převzal
od Gregoryho Batesona, který s ním pracoval v eseji zabývající se chováním zvířat z roku
1954 (Benford, Snow, 2000). Tato kapitola mi pomůže teoreticky ukotvit mé výzkumné
otázky. Popíšu zde, co to vlastně jsou rámce a jak vznikají.

3.1. Analýza rámců podle Erwinga Goffmana
Hned v úvodu se pokusím v krátkosti popsat, jak s konceptem rámců pracoval
již zmíněný Goffman. Autor se soustředí především na interpretaci každodenních událostí.
Říká, že v každé situaci, která se kolem nás odehrává, se sami sebe ptáme, co se to děje
a naší automatickou reakcí je danou událost interpretovat. K tomu využíváme základní
rámce. Goffman je nazývá interpretačními schématy (Goffman, 1986). Ty jedinci umožňují
„lokalizovat, vnímat, identifikovat a zařadit do patřičné skupiny zdánlivě nekonečné
množství konkrétních událostí, které identifikuje“ (Šilhánová, 2008: 80). Pomáhají
nám organizovat naše zkušenosti a poskytují nám možnosti, jak si situaci vyložit. Autor
se tak vymezil vůči Thomasovu teorému, který tvrdí, že jedinci pouze pasivně reagují podle
toho, jak situaci vymezila společnost. Goffman naopak tvrdí, že jedinec v situaci aktivně
jedná podle odhadu, co pro něj situace bude znamenat. Základní rámce Goffman rozděluje
na přírodní rámce, tedy fyzikální jevy, které nelze nijak ovlivnit a sociální rámce, u nichž
je základním faktorem člověk. K interpretaci situace používáme vždy hned několik
rámců, a to jaké použijeme záleží i na tom, jak dané rámce sami chápeme. Důležitá je
v tomto případě perspektiva jedinců. Jinými slovy, různí lidé se mohou na stejnou situaci
dívat jinak, každý si danou realitu tudíž vykládá odlišně. Náš repertoár rámců je mimo jiné
25

založen i na předchozích zkušenostech nebo na kulturním prostředí, ve kterém žijeme
(Goffman, 1986).
Právě práce o analýze rámců je považována za Goffmanovo nejvýznamnější
dílo, patří mezi nejčtenější sociologické texty v tomto oboru a je hojně citována. Například
Scheff (2005) ale poukazuje na fakt, že je kniha často i kritizována, především pro nejasnost
empirického využití konceptu rámců. Mnoho reakcí na tento text je zase pouhou parafrází
nebo prostým přijmutím pojmů, ale se špatným nebo naprostým nepochopením samotného
přístupu. Na Goffmanovu analýzu rámců přesto navázalo mnoho dalších výzkumníků
a možná právě z důvodu složitosti jeho práce, přistupuje každé pojetí k rámcům jinak.
Já se budu nadále soustředit na teorii rámování, které se ve svých textech věnují Benford
a Snow.

3.2. Teorie rámování a sociální hnutí
Koncept rámců podle sociologů Davida A. Snowa a Roberta D. Benforda se soustředí
na tematiku sociálních hnutí a kolektivního jednání. Tomuto tématu se vědecká sféra
věnovala ještě před teorií rámování. Zabývala se jím například teorie mobilizace zdrojů,
teorie nových sociálních hnutí nebo teorie procesů politických příležitostí. Všechny
tyto přístupy se ovšem soustředily na vnější příčiny vzniku a vývoje sociálních hnutí a jejich
dynamiku se snažily vysvětlovat přes strukturální změny. Benford (1997) dokonce
konstatuje, že výzkumníci, kteří se na téma sociálních hnutí dívali interpretačním
nebo konstruktivistickým pohledem, měli problém s publikací svých textů. Od osmdesátých
let se ale situace mění a výzkumy zabývající se sociálním hnutím se skutečně začínají
soustředit více na konstrukci a interpretaci reality a významů. „Z této perspektivy nejsou
sociální hnutí nahlížena pouze jako nositelé určitých myšlenek a významů, které automaticky
vycházejí ze strukturálního uspořádání, očekávaných událostí nebo již existujících ideologií.
Aktéři sociálních hnutí jsou spíše bráni jako důležití zprostředkovatelé, kteří jsou aktivně
zapojeni do vytváření a zachování významů pro podporovatele, odpůrce, náhodné diváky
i pozorovatele“ (Benford, Snow, 2000: 613). Jinými slovy rámce v tomto případě fungují
jako významové konstrukty, které jsou nositeli myšlenek hnutí a jsou vytvářeny členy hnutí
(popřípadě médii nebo členy opozičního hnutí).
Technika vytváření rámců se nazývá rámování. Jde o „procesuální a aktivní“
jev, s jehož pomocí se konstruuje realita. Znamená to, že kolektivní aktéři aktivně působí
a vyvíjejí strategickou činnost jejímž účelem je dát realitě chtěný význam. Cílem rámování
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je oslovit co nejširší okruh potenciálních příznivců a přesvědčit je o své legitimitě. Proces
rámovaní není předvídatelný. Jde o „dynamicky se vyvíjející proces“, ke kterému dochází
postupně. Neustále se totiž přizpůsobuje vnějším jevům, jako je veřejné mínění, jednání
oponentů nebo působení ostatních sociálních subjektů. Nově vzniklé rámce se současně
mohou lišit nebo dokonce napadat ty již existující (Benford, Snow, 2000: 614). Právě aktivní
formování takřka bez ustání se měnících významů odlišují podle autorů rámce od ideologií.
Ty jsou totiž tvořeny koherentními a stálými soubory přesvědčení (Benford, Snow, 2000).

3.3. Rámce kolektivního jednání – Collective action frames
Výsledkem rámování jsou rámce kolektivního jednání. Mají velmi podobnou funkci
jako rámce, které popisuje Goffman, ovšem s tím rozdílem, že rámce kolektivního jednání
jsou aktivně vytvářeny s cílem mobilizovat potenciální stoupence, a naopak neutralizovat
odpůrce. Jde tedy o „poměrně promyšlené na akci orientované soubory předpokladů
a významů, které legitimizují a inspirují aktivity a kampaně organizací sociálních hnutí“20
(Snow, 2007: 2).
Rámce kolektivního jednání mají zaměřovat naši pozornost na to, co je v dané situaci
nebo na dané události podle aktérů, kteří rámce tvoří, podstatné, na co máme zaměřovat
své smysly. Prakticky fungují jako opravdové rámy. To, co pro nás má být relevantní, bude
„v rámu“ a to, co irelevantní, je „mimo rám“. Jak říká Gamson: „[j]ako rámeček
na fotografie, pokládá kolem něčeho hranice a odlišuje to od toho, co je kolem“
(Gamson, 2004: 245). Výsledkem může být, že situace, která byla původně vnímána určitým
způsobem, se s novým rámcem jeví jako zcela odlišná (Snow, 2007).
V oblasti

empirie

bývá

výzkumům

spojeným

s teorií

rámování

často

vytýkáno, že jsou příliš deskriptivní. Většina z nich totiž přichází s výsledky, které
předkládají různé typy konkrétních rámců a úplně zapomínají na samotný proces rámování
a dynamiku, se kterou byly dané rámce vytvořeny. Takže zatímco identifikace některých
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Někteří odborníci mají tendence připodobňovat rámce kolektivního jednání ke konceptům, jako jsou
„schémata“. Zásadní rozdíl mezi tímto více psychologickým pojetím a rámci kolektivního jednání je, že
rámce jsou výstupy společného vyjednávání významů, ne soubor individuálních postojů. (Benford a Snow,
2000)
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rámců, především pokud mají potenciál vyvinout se v hlavní rámce21, může být přínosem,
jiné již podle některých odborníků užitečné být nemusí (Benford, 1997).
Patrné je, že pro celou teorii rámování je právě proces, při kterém se rámce
konstruují, stěžejní, a proto se mu budu věnovat i v této diplomové práci. Na jeho základě
totiž rámce získávají významy. Zde mi přijde vhodné zmínit koncept Blumerova
symbolického interakcionismu, jako jeden z konceptů, ze kterých teorie rámování vychází.
Symbolický interakcionismus totiž stojí na třech premisách. První je, že lidé jednají podle
významů, které pro ně věci mají. Rámce se za nositele významů dají považovat.
Druhá na tento předpoklad navazuje tím, že tyto významy jsou důsledkem sociálních
interakcí. Poslední premisou teorie je, že významy se neustále mění a k jejich modifikaci
používají lidé interpretační procesy (Blumer, 1998). Významy, které rámce mají, jsou
také výsledkem společného vyjednávání kolektivních aktérů. Do interakce, při které
k vyjednávání dochází, každý vstupuje se svými představami a pohledem na svět, tedy rámci
ve stylu Goffmanových schémat. Rámce kolektivního jednání následně propojují
tato jednotlivá schémata a dochází ke konsenzu nad problematickým aspektem reality
(Snow, Benford, 2000).
To, zda byly rámce kolektivního jednání vytvořeny správně, poznáme podle
toho, zda takzvaně rezonují s veřejností. Jinými slovy, zda se povede mezi těmi, co
poslouchají vyvolat odezvu, která vede k akci. „V tomto smyslu je rezonance „vyhovění
si“ mezi rámci a míněním, pohledem na svět a životními zkušenostmi, které měla veřejnost
před tím“ (Williams, 2004: 105).

3.4. Klíčové úkoly rámování – Core framing tasks
Rámce kolektivního jednání se začínají tvořit, když je rozpoznána situace, kterou je
potřeba změnit. Klíčovými úkoly rámců kolektivního jednání je určit viníka zodpovědného
za problém, kvůli kterému organizace nebo sociální hnutí vzniklo. Následně
vyjednat,

jak se situace bude řešit

a

v neposlední

řadě

získat

co nejvíce

podporovatelů, kteří budou ochotní jednat dle interpretovaných požadavků. Snow a Benford
(2000) tyto tři segmenty nazvali diagnostické rámování, prognostické rámování a motivační
rámování. Zatímco první dva procesy rámování cílí spíše na dosažení „mobilizace
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Hlavní rámce (master frames) jsou rámce, které mají tak široký rozsah, že mohou fungovat jako hlavní
algoritmus. Autoři říkají, že specifické rámce jsou vlastně deriváty obecných hlavních rámců (Benford a
Snow, 1992).
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konsenzu“

uvnitř

hnutí,

poslední

úloha

směřuje

k

„mobilizaci

jednání“

(Snow, Benford, 1988).

3.4.1. Diagnostické rámování
Úkolem diagnostického rámování je identifikovat problém, který je potřeba odstranit
nebo situaci, která potřebuje změnu a určit co nebo kdo je příčinou těchto potřeb. Autoři
říkají, že rámce kolektivního jednání „buď zdůrazňují a přikrášlují vážnost a nespravedlnost
situace nebo nově redefinují jako nespravedlivé a nemorální to, co bylo původně považováno
sice za nešťastné, ale tolerovatelné“ (Snow a Benford, 1992: 137). Tato funkce je nazývána
také jako označení (punctuating) (Snow, Benford, 1992).
Gamson ve spojitosti s diagnostickým procesem mluvil o tzv. „rámcích
nespravedlnosti“ (injustice frames), díky kterým hnutí určuje, kdo je oběť a zesiluje
její viktimizaci (Benford, Snow, 2000). Snow (2007) konstatuje, že s elementem
nespravedlnosti se při diagnostickém rámování skutečně většinou setkáváme, nemůžeme
ovšem tvrdit, že jej zahrnují všechny rámce kolektivního jednání. Jako vzor jsou uváděny
například náboženské nebo „self-help“ hnutí, které pokud jsou dobře zpracované, nemusí
obsahovat složku nespravedlnosti (Benford a Snow, 2000).
Pouhé identifikování problematické situace ale není dostačující, diagnostické
rámování se zaměřuje i na to, kdo je za danou situaci zodpovědný a nese vinu. Druhou fází
tudíž je přisouzení viny nebo kauzality. Určení viníka ale často není jednoduché a organizace
sociálních hnutí se o ně mezi sebou přou. To, že se organizace shodnou na problematické
oblasti, totiž automaticky nemusí znamenat, že se shodnou i na tom, co nebo kdo ji způsobuje
(Benford, Snow, 2000). Benford (1987) ve své práci věnující se hnutí proti jaderné energii
například popisuje, že mezi jednotlivými organizacemi, které byly součástí tohoto
hnutí, došlo k jednoznačnému konsenzu nad problémem a sám jej nazval jako „hrozbu
jaderného Armageddonu“ (Benford, 1987:64). V otázce toho, kdo je za takovou situaci
zodpovědný, již ale shoda nepanovala. Názory na zdroj problému se mezi jednotlivými
organizacemi lišily a příčiny podle nich mohly být technologické, politické, ekonomické
nebo morální. Ke sporům může ovšem dojít již při hledání a určování problému, přestože
výše zmíněný příklad toho není důkazem (Benford, 1993).
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3.4.2. Prognostické rámování
Role prognostického rámování spočívá v navržení postupu, který povede k řešení
nebo postupné redukci problému, který byl v první fázi identifikován. Dochází také
k rozvržení zodpovědnosti za jednotlivé úlohy (Benford, Snow, 1992). Benford a Snow
(2000) také zdůrazňují, že podle některých výzkumníků se diagnostická a prognostická fáze
překrývají. Popsání problému totiž často z velké části určuje, jaký je nejvhodnější způsob
řešení problému nebo přinejmenším mnoho možností vylučuje.
Další omezení, které autoři zmiňují je množství a různorodost aktérů, kteří fungují
v oblasti,

jíž

se

řešená

problematika

týká.

Najdeme

zde

nejen

mnoho

organizací, které mohou na situaci nahlížet různě nebo dokonce úplně odlišně, ale například
i média nebo nahodilé přihlížející. Fakt, že se sociální hnutí nebo organizace zabývají
identickým problémem, nemusí nutně znamenat, že se rozhodly jej i stejně řešit.
Právě ve fázi nacházení taktického řešení problému často dochází k nejednotnosti.
Prognostické rámování tedy nezřídka obsahuje oponování názorům a strategiím odpůrců
i organizací zabývajících se stejnou problematikou a obhajobu vlastního způsobu nahlížení
a řešení problému. To podle autorů ovlivňuje prognostické rámování jednak
tím, že se aktivisté dostávají do pozice, kdy musí bránit sebe a své přesvědčení, ale také tím,
že

jejich

řešení

dosavadní

situace

musí

být

propracovanější

a

zcela

jasné

(Benford a Snow, 2000).
Zde bych na chvíli ráda odbočila k hlavnímu tématu této práce, tedy hnutí fair trade.
V kapitole zaměřující se na fair trade zmiňuji, že se v současnosti dělí na dva hlavní proudy
a že mezi jednotlivými organizacemi můžeme najít v přístupech k fair trade lehké
odchylky. V globálu je ovšem přístup uvnitř hnutí jednotný a důkazem tomu může být
i společná Charta principů fair trade. V České republice je potřeba harmonie a spolupráce
mezi jednotlivými aktéry, tedy fair trade organizacemi, ještě větší. Jedině tak totiž mají
možnost zapůsobit na širší publikum a pokusit se je přimět k podpoře. I hnutí fair trade
ovšem musí bojovat s kritikou stran médií nebo veřejnosti.
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3.4.3. Motivační rámování
Poslední základní funkcí, kterou rámce zastávají je motivační rámování. Benford
a Snow (2000: 617) mu příhodně říkají „volání do zbraně“. Nejde zde však výhradně
o přesvědčování potenciálních příznivců, aby se přidali a začali organizaci nebo sociální
hnutí podporovat. Součástí motivačního rámování je i zpracovávání logických
důvodů, proč je takové jednání správné a vytvoření odpovídajícího „slovníku motivů“
(vocabularies

of

motive).

Benford

definoval

čtyři

základní

typy

těchto

slovníků, a to slovníky závažnosti (suverenity), naléhavosti (urgency), vhodnosti (efficacy)
a správnosti (propriety) (Benford a Snow, 2000). Důležité je zmínit, že jednotlivé typy
slovníků mohou při nevhodné kombinaci fungovat kontraproduktivně (Benford a Snow,
2000). Slovníky motivů také poskytují příznivcům způsob, jakým mohou obhajovat svou
činnost v rámci hnutí před svými blízkými (Benford a Snow, 1992).
Jednotlivé procesy rámování se mohou překrývat a často se tak děje. Již jsem
zmiňovala, že určení viníka může často rovnou určit postup, jakým bude nejlepší situaci
vyřešit. Motivační rámování v sobě zase svým způsobem kloubí diagnostickou
a prognostickou fázi rámování, kdy je už jenom poukázání na problém a nabídnutí
východiska určitým motivem k jednání (Benford a Snow, 2000). V již zmiňované
Benfordově práci věnující se hnutím proti jaderné energii se s takovou situací setkáváme
hned u prvního specifického slovníku závažnosti. Tato kategorie je totiž silně propojena
s první fází procesu rámování, konkrétně identifikací problému. V textu je mezi těmito
dvěma procesy rozdíl jen sémantický a autor konstatuje, že není jednoduché to zaznamenat
(Benford, 1987).

3.5. Shrnutí
Teorie rámování není plnohodnotným paradigmatem ani metodologickým
přístupem. Využívá se různým způsobem v mnoha vědeckých odvětvích. Nejčastěji je však
spojována se sociologií, a to především díky práci Erwinga Goffmana. Ten rámce popisoval
jako „schémata“, která jednotlivci pomáhají na základě zkušeností chápat, co se děje
v našem okolí a organizovat si zkušenosti nové.
V rámci tématu sociálních hnutí teorii rámování dále rozpracovali Davida A. Snow
a Robert D. Benford. Sociální hnutí začala být nově nahlížena, nejen jako nositelé určitých
významů, ale také jako aktéři, kteří sociální realitě tyto významy přisuzují a tudíž je tvoří.
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Rámce kolektivního jednání jsou podle nich významové konstrukty, které vznikají
za pomoci procesů rámování.
Během rámování dochází ke třem hlavním úlohám, které následné rámce
kolektivního jednání tvoří a dávají jim určitý význam. Jde o rámování diagnostické,
prognostické a motivační. Během diagnostického rámování dochází k identifikaci problému
a označení jeho příčiny. Prognostické rámování tkví v navržení postupu řešení
diagnostikovaného problému a během procesu motivačního rámování se organizace snaží
přesvědčit příjemce sdělení, že mají participovat a vysvětluje, proč je takové jednání
správné.
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4. Metodologie
Předchozí dvě kapitoly mi měly pomoci práci teoreticky ukotvit. Pokusila jsem
se čtenáři přiblížit hnutí fair trade, které je pro následující výzkum klíčovým tématem.
Neméně podstatné bylo popsat i nejdůležitější elementy teorie rámování. Především
základní úlohy procesu rámování: rámování diagnostické, prognostické a motivační.
V následující kapitole vysvětlím, jaký výzkumný design jsem si pro svou práci zvolila
a podrobně popíši, jak jsem během výzkumu postupovala.

4.1. Cíl výzkumu a výzkumná otázka
V teoretické části popisuji, že bádání v oblasti teorie rámování se obracelo především
na symboly a významy, které aktéři sociálních hnutí vytvářeli při artikulaci křivd,
označování viníků, hledání způsobů, jak problém vyřešit a odůvodňování jejich činů před
příznivci i odpůrci (Williams, 2004). Lze tedy říci, že přispěla k výzkumu sociálních hnutí
především

na

poli

teorie.

Na

předchozích

řádcích

jsem

ovšem

také

zmiňovala, že již Goffmanova analýza rámců byla hojně kritizována pro její nejasné
empirické využití (Scheff, 2005). Na Goffmanův přístup navíc následně navázalo mnoho
dalších výzkumníků z různých oborů sociálních věd a v rámci teorie rámování tak vzniklo
nepřeberné množství metodologických přístupů. Například Snow (2004) ve svém textu
nabízí souhrn patnácti výzkumů, které vznikly za nestejného kontextu, týkaly se různých
typů hnutí pocházejících z různých zemí, aby představil možnosti výzkumných
designů, které se ve spojitosti s teorií rámování nabízejí. Autor říká, že studie „nebyly
vybrány pouze proto, že mimo jiné empiricky zkoumají aspekty vazeb mezi rámováním
a sociálním hnutím, ale také protože vylepšují a rozšiřují, ať už přímo nebo nepřímo chápání
různých rámcových konceptů a procesů“ (Snow, 2004: 387). Jak lze vidět, proces rámování
je metodologicky velmi otevřeným přístupem a každý z výzkumníku k němu může
přistupovat jinak.
Cílem mé práce je krom přiblížení hnutí fair trade jako teoretického
konceptu

a

jeho

praktického

využití

zjistit,

jakým

způsobem

Ekumenická

akademie, tedy jedna z nejdůležitějších organizací tohoto hnutí v České republice, rámuje
jednání hnutí fair trade. Rámování neboli proces vytváření rámců je strategické formování
a přisuzování významů a konstrukce sociální reality jednotlivými aktéry. Já chci
prostřednictvím své práce pochopit a popsat, jak vybraná organizace při tomto procesu
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postupuje a jaký význam její činnost v souvislosti s hnutím fair trade během jednotlivých
základních

úloh

rámování

dostává.

Tedy

jakým

způsobem

nabývá

podobu

sdělení, které organizace používá při komunikaci s veřejností, respektive s potenciálními
podporovateli. Na toto téma jsem se rozhodla zaměřit, protože jak práce upozorňuje
již v teoretické části, zájem o hnutí se u nás, stejně jako v celé Evropě, podle průzkumů stále
zvyšuje

a

o

fairtradové

výrobky

začíná

být

rok

od

roku

větší

zájem.

Organizace, které se u nás této problematice věnují, ale sami přiznávají, že povědomí o fair
trade je u nás, především v porovnání s jinými zeměmi globálního Severu, pořád poměrně
nízké (Fairtrade Česko a Slovensko, 2018a). Úkolem organizací věnujících se fair trade je
tak hlavně zvyšovat povědomí o hnutí mezi širokou veřejností. Fair trade více než cokoliv
jiného potřebuje participující příznivce. Podpora hnutí tím, že budeme nakupovat fairtradové
výrobky, je nenahraditelná.
Výzkumná otázka proto zní: Jakým způsobem Ekumenická akademie ve svých letácích
rámuje činnost hnutí fair trade?

4.2. Design a přístup výzkumu
Protože mým cílem je pochopit a popsat, jak mnou vybraná nezisková organizace
Ekumenická akademie rámuje, tedy strategicky interpretuje a dává významy sociální realitě,
která souvisí s náplní její činnosti, rozhodla jsem se v této práci použít kvalitativní metodu
výzkumu.

U

tohoto

designu

jde

především

o

nalezení

porozumění

danému

problému, přičemž proces hledání může být založen na metodologii, která se k vybranému
sociálnímu problému váže. Výzkumníci se ani dnes nedokáží zcela shodnout
na terminologii, která je s kvalitativním výzkumem spojená. Původně byl dokonce brán jako
pouhý doplněk

výzkumu

kvantitativního,

později

se

z přístupu

kvantitativního

a kvalitativního staly dvě soupeřící paradigmata. Dnes jsou oba přístupy nahlíženy jako sice
rozdílné, ale rovnocenné a mnoho výzkumníků je dokonce efektivně spojuje v jednom
projektu (Hendl, 2005; Strauss a Corbinová, 1999; Švaříček a Šeďová, 2007).
Jak jsem již zmínila, metodologie související s teorií rámování je sama o sobě natolik
pružná, že výzkumníci ve vztahu k ní využívají kvalitativní, kvantitativní i smíšený přístup.
Johannessen ve své práci popisuje, že kvalitativní metoda „identifikuje náměty a témata
a interpretuje význam textů, aby definovala rámce pro různé náměty a témata.“
Tímto přístupem lze získat popis rámců, které aktéři sociálních hnutí využívají při jednání
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a komunikaci s veřejností nebo jinými aktéry. Výzkumníci pracují i s kvantitativní metodou,
a to v případech, kdy se „využívají rámce k prozkoumání otázek statistické významnosti.“
Smíšené metody se potom používají pro „hloubkové analýzy a identifikaci rámců i jejich
dopadu“ (Johannessen, 2015:18).
Kvalitativní metoda výzkumu je často spojována s absencí čísel. Například Strauss
a Corbinová (1999) říkají, že „termínem kvalitativní výzkum výzkumu rozumíme jakýkoliv
výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobu
kvantifikace“ (Strauss a Corbinová, 1999: 10). To ale zdaleka není jediným specifikem této
metody a většinou ani důvodem, proč si jej výzkumníci vybírají. Cílem kvalitativního
výzkumu je prozkoumat určitý fenomén, pokusit se mu porozumět a vytvořit
o něm komplexní, holistický obraz (Hendl, 2005; Reichel, 2009). Přesně o to se v rámci
tohoto výzkumu snažím i já. Na příkladu konkrétní organizace chci porozumět
tomu, jak konstruuje významy, které dále předává příjemcům sdělení a následně i vztahy
mezi jednotlivými kroky popsat. Výbornou definicí kvalitativního výzkumu je pro mě proto
ta od Švaříčka a Šeďové, kteří říkají že „záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní
výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou,
prožívají a vytvářejí sociální realitu“ (Švaříček a Šeďová, 2007). Svým způsobem je přesně
to smyslem procesu rámování. Aktéři tímto způsobem dávají sociální realitě určitý význam
a v podstatě ji tvoří. Dá se i předpokládat, že ji tak i sami chápou a prožívají.
Kvalitativní design má své výhody i nevýhody. Ve své knize je podrobně popisuje
například Hendl (2005). Klady této metody, které byly užitečné konkrétně pro mě, jsou
určitě její pružnost a flexibilita. V praxi se projevují tak, že se jednotlivé kroky celého
výzkumu překrývají a do jisté míry je lze po čas průběhu výzkumu měnit. Formulace
výzkumné otázky, příprava výzkumu a sběr i analýza dat probíhají zároveň. Já v průběhu
výzkumu měnila podobu samotné výzkumné otázky i podobu procesu analýzy dat. Také
jsem několikrát kontrolovala, zda mám opravdu všechna data, která jsou pro mou práci
relevantní a pokud by to tak nebylo, měla bych možnost je doplnit. Mezi další výhody
kvalitativní metody, které jsou pro analýzu procesu rámování klíčové, patří, že díky
ní můžeme získat podrobný popis zkoumané situace a umožňuje studovat procesy
(Hendl, 2005; Reichel, 2009).
Metoda má samozřejmě i své nevýhody, kterých jsem si před zahájením výzkumu
musela být vědoma. Nejčastěji je v souvislosti s kvalitativním designem zmiňována
přehnaná subjektivita výsledků. Jistá míra subjektivity se ale v tomto případě od výzkumníka
nepochybně očekává. Výzkumník musí být otevřený k objektům, které jsou předmětem
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výzkumu, zvláště ke všem jejich zvláštnostem. Musí být otevřený i ke způsobu, jakým
výzkum probíhá. Ostatně pružnost kvalitativního výzkumu jsem již zmiňovala.
Při kvalitativním výzkumu jsme se zkoumaným fenoménem také v poměrně dlouhodobém
a intenzivním kontaktu. Všechna tato specifika kvalitativního výzkumu vyžadují
od výzkumníka dávku subjektivity. Přesto nebo možná právě proto je nesmírně důležité
zachovat si od problematiky objektivní a kritický odstup (Reichel, 2009). Dalším problémem
bývá u této metody také zobecnitelnost. Pokud se rozhodneme využít kvalitativní
výzkumnou metodu, určitě nepočítáme se zobecňováním na populaci. Zobecňování vesměs
není hlavním cílem tohoto přístupu. Přesto je při dodržování daného postupu možné zobecnit
i výsledky získané kvalitativním výzkumem. V tomto ohledu nicméně nepůjde o výsledky
srovnatelné s těmi získanými pomoci kvantitativní metody, které své reprezentativnosti
dosahují pomocí pravděpodobnostního výběru výzkumného vzorku (Miovský, 2006).
Tato práce se soustředí na jednu konkrétní neziskovou organizaci, proto o zobecnění
v žádném směru neusiluje.
Přístup, který v rámci kvalitativního designu využívám, je obsahová analýza
dokumentů. Já se v rámci této práce rozhodla analyzovat letáky, které Ekumenická akademie
publikuje za účelem informování veřejnosti o hnutí fair trade a získání její podpory.
Dokumenty, které lze zkoumat se klasifikují na základě různých kritérií. Obecně je možné
rozčlenit je do čtyř základních skupin. Letáky v tomto ohledu patří do dokumentů veřejných
neboli masmediálních. Další skupiny pak jsou osobní, úřední a předmětné dokumenty
(Reichel, 2009). Protože zkoumám veřejné dokumenty, nepotřebovala jsem s ohledem
na etiku výzkumu svolení organizace.
Významnou předností obsahové analýzy dokumentů je to, že dokumenty
se získávají takzvaným nereaktivním způsobem. Již jsem zmiňovala, že kvalitativní výzkum
bývá často obviňován z přílišné subjektivity. V případě dokumentů ale výzkumník nemůže
data ovlivnit nebo zkreslit, jak se může stát například u rozhovoru. Nevytváří totiž nové
zdrojové materiály pro výzkum. V takovém případě máme jako výzkumníci moc ovlivnit
pouze to „s jakou pečlivostí budeme materiály získávat, zda získáme všechny důležité
podklady případně zda se nám podaří získat i obtížně dostupné dokumenty“ (Miovský, 2006:
99).
U obsahové analýzy dokumentů, přestože tomu název nasvědčuje, nemusí jít pouze
o samotný obsah analyzovaných materiálů. Dokument je komunikační akt, a tudíž zahrnuje
množství atributů, které v rámci obsahové analýzy lze zkoumat. Jde například o cestu
sdělení, komunikační záměry sdělení, reakce na něj nebo jeho reálný dopad (Reichel, 2009).
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Ve vztahu s teorií rámování by se daly zkoumat všechny zmíněné vlastnosti dokumentů.
Tato práce se zaměřuje na proces rámování, tedy interpretaci sociální reality, kterou vybraná
organizace právě prostřednictvím publikovaných letáků předává svým stoupencům,
respektive potenciálním příznivcům. Já tedy například neanalyzuji obsah dokumentu
jako celek, ale spíše komunikační záměry, které text pojímá. Proces rámování
je totiž strategické přisuzování významů a způsob, jakým organizace komunikuje je zvolen
za konkrétním účelem zmobilizovat veřejnost.

4.3. Volba a generování dat
Nyní je potřeba popsat, jaké dokumenty jsem se rozhodla analyzovat a vysvětlit proč.
Pro kvalitativní výzkum se používají málo standardizované metody získávání
dat, které se obecně nazývají nepravděpodobnostní metody výběru (Miovský, 2006).
Pro můj výzkum je struktura dat předem dána. Protože se zaměřuji pouze na jednu organizaci
a analyzuji všechny dokumenty, které jsou ve shodě s vytyčenými kritérii, jde v mém případě
o výběr totální neboli cenzovní (Hendl, 2005; Reichel, 2009). Přestože není u kvalitativního
výzkumu tato metoda sběru dat častá, někdy je nutná.22 Jde o případy, kdy je výzkumný
vzorek tak malý, že by nemuselo dojít k teoretické saturaci. Jako příklady bývají uváděny
evaluace malých pracovních skupin, jednopřípadové studie nebo právě výběr dokumentů
pro obsahovou analýzu, kdy je jasný jejich konečný počet. Pokud se k těmto dokumentům
můžeme dostat, „pracujeme se všemi dostupnými dokumenty, jejichž získání není podřízeno
žádné další výběrové strategii“ (Miovský, 2006:131).
Obsahová analýza dokumentů je v mém případě založená na analýze letáků
publikovaných Ekumenickou akademií. Proč jsem zvolila zrovna Ekumenickou akademii
vysvětlím později. Teď se zaměřím na popsání důvodů, které vedly k výběru tohoto
konkrétního typu dokumentů.
Výběru materiálů jsem se snažila věnovat zvýšenou pozornost. Získávání dokumentů
je, jak jsem již podrobněji popsala dříve, nereaktivní metodou sběru dat. Výzkumník
dokumenty samotné nemůže nijak ovlivnit. Co ale ovlivnit může, je jejich výběr
a samozřejmě následná analýza. Protože hlavním cílem této práce je popsat proces rámování,
na jehož základě vznikají interpretační rámce, které organizace používá při komunikaci

Nejčastějším způsobem sběru dat je totiž u kvalitativního designu teoreticky zaměřený výběr. Probíhá tak,
že výzkumník v jednu chvíli svá data sbírá, kóduje i analyzuje a u konce je až tehdy, kdy dojde k teoretické
saturaci. To znamená, že další data by již nepřinesla nové poznatky a vznikající teorii by nijak nepřispěla
(Hendl, 2005).
22
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s potenciálními příznivci, věděla jsem, že pro analýzu musím vybrat nejvýznamnější kanál
této komunikace. Hlavním záměrem všech organizací hlásících se ke hnutí fair trade
je obeznamovat s ním veřejnost, a tak ji ideálně mobilizovat. Ekumenická akademie se podílí
nebo koordinuje množství projektů v jejichž rámci probíhají výstavy, besedy nebo vznikají
webové stránky. Na ně se ale dostane obvykle člověk, který o hnutí již něco ví a sám
si například místo konání nebo internetovou stránku vyhledá. Letáky a brožury jsou
ale k dispozici na každé akci, které se účastní Fair&bio obchod. Podstatné je, že zdaleka
nejde vždy o akce tematicky spojené s fair trade a letáky se tak mohou dostat
i tam, kam by se jiným způsobem povědomí o hnutí fair trade šířilo obtížně. Letáky
tedy považuji za hlavní zdroj informací pro laickou veřejnost, a proto jsem se je rozhodla
analyzovat.
První vlna sběru materiálů proběhla v prosinci 2018 přímo na prodejně Fair&bio
obchodu. S přibližným množstvím i obsahem letáků jsem ale byla obeznámena již předtím.
Nejvhodnější mi přišlo jít rovnou ke zdroji, přestože veškerý zvolený materiál lze najít
i na webových stránkách Ekumenické akademie. Protože jsem navíc jako občasný
dobrovolník

v kontaktu

s vedoucí

Fair&bio

obchůdku,

mohla

jsem

si

být

jistá, že se mi do rukou dostanou všechny pro tuto práci relevantní dokumenty. Pro výběr
jsem si zadala dvě jednoduchá kritéria: zaměření letáku a dostupnost letáku. Zaměřením
mám na mysli to, že letáky se musely týkat hnutí fair trade. Jak se lze dočíst v informacích
o Ekumenické akademii, fair trade není jediným tématem, kterým se tato nezisková
organizace zabývá. Dostupné jsou tudíž materiály s různým zaměřením. Druhým zmíněným
kritériem je myšleno, že jsem se rozhodla analyzovat letáčky, které se v současné době
mohou dostat do rukou potenciálního příznivce. Začátkem jara 2019 jsem si ověřila, zda jsou
všechny vybrané materiály stále v oběhu, popřípadě zda nepřibyl nějaký nový. Jak jsem
již psala, pro tento výzkum se jevil jako nejvhodnější totální způsob sběru dat. Proto jsem
musela mít jistotu, že jsem získala všechny relevantní dokumenty odpovídající stanoveným
kritériím. Nakonec jsem analyzovala šest letáků. Jmenovitě šlo o „Příběh banánu“, „Za
důstojný svět květin“, „Objevte svět fair trade“, „Fairtradová města“, „Cíle udržitelného
rozvoje“ a „Sociální solidární ekonomika – Příležitosti a výzvy“. Letáky neobsahují
informace o roku vydání, ale z informací dohledaných ve výročních zprávách a na webových
stránkách organizace jsem zjistila, že většina z nich byla publikována v roce
2016. Čtyři z letáků se zabývají čistě pouze tématikou fair trade. Kritériím ale vyhovovaly
i

ty materiály,

které

o

fair

trade

pojednávaly pouze

to ovšem dokumenty, které se o hnutí pouze krátce zmiňují.
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částečně.

Nezahrnuje

Teď objasním, proč jsem si pro svou diplomovou práci vybrala právě dokumenty
od Ekumenické akademie.
organizace,

charakter

Kritérii

činnosti

pro výběr organizace

organizace

a

její

se

staly:

situovanost.

zaměření

Potřebovala

jsem, aby organizace aktivně působila v rámci hnutí fair trade, aby mezi její činnost alespoň
částečně patřila komunikace daného tématu s veřejností a jako její působiště jsem si vybrala
Prahu. Ne z důvodu, že bych chtěla výzkum v rámci České republiky detailněji geograficky
vymezovat, domnívala jsem se ale, že bude lepší mít po celou dobu výzkumu k neziskové
organizaci přístup. Kvalitativní výzkum se vyznačuje svou pružností a mohlo se proto
stát, že budu potřebovat nějaké další informace.
V teoretické

části

se

zmiňuji,

že

v České

republice

působí

více

organizací, jejichž doménou je fair trade. Kritéria ale splňovaly pouze dvě z nich,
Ekumenická akademie a Fairtrade Česko a Slovensko. Kritérium situovanosti vyřadilo
brněnskou

organizaci

NaZemi.

Dále

jsem

nemohla

použít

organizaci

Jeden svět o.p.s., která přestože jako první (již v roce 1994) začala v České republice
prodávat fairtradové zboží, i dnes stále funguje jako obchod. Sama organizace
na svých stránkách uvádí, že jejich pomoc spočívá v prodeji řemeslných výrobků a potravin
z rozvojových zemí (jedensvet. org). V tomto případě nedochází k žádnému významnému
kontaktu mezi organizací a veřejností.
Ekumenická akademie a Fairtrade Česko a Slovensko spolu úzce spolupracují23 mají
společné projekty, publikují podobné materiály. U každé z organizací se, přestože jsou
součástí stejného hnutí, i tak najdou drobné rozdíly, a proto by byla zajímavá například
komparace procesů rámování každé z nich. Myslím si ale, že pro takovou problematiku není
v diplomové práci dostatečný prostor. I z toho důvodu jsem se rozhodla zaměřit
na dokumenty pouze jedné z nich. Fairtrade Česko a Slovensko je nejmladší z organizací.
Navíc v České republice zastupuje mezinárodní Fairtrade International, a proto jsou
jejími hlavními zájmy šíření jména konkrétně této organizace a kontrola její certifikace.24
Ekumenická akademie se tedy jako nejstarší organizace v Praze, která cílí na problematiku
fair trade a mimo prodeje fairtradových komodit se i dalšími způsoby snaží zvýšit povědomí
o hnutí, jeví jako ideální volba.

23
24

Na spoustě projektů s nimi spolupracuje i již tolikrát zmiňovaní organizace NaZemi.
Podrobněji se o problematice vývoje a velkých fairtradových organizací píše v teoretické části.
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V Ekumenické akademii občas působím jako dobrovolník, na můj výběr
to ale nemělo vliv, protože jak jsem již zmiňovala, obě organizace často spolupracují
a na dobrovolnické bázi jsem pomáhala i ve Fairtrade Česko a Slovensko.

4.4. Průběh analýzy dat
Při analýze dokumentů se postupuje obvykle stejně, jako bychom analyzovali
například rozhovor (Hendl, 2005). Jednotkou analýzy se pro mě staly celé dokumenty
nebo části dokumentů, které se hnutí fair trade týkaly. Konkrétní případy z praxe
se v jednotlivých dokumentech občas opakovaly, přesto jsem je do analýzy
zařadila, protože následně poukazovaly na sílu daného rámce.
Celý

proces

pro

mě

začal

tím,

že

jsem

si

všechny

texty

pečlivě

pročetla, abych se důkladněji seznámila s jejich obsahem. Následně bylo provedeno otevřené
kódování, které slouží pro „tematické rozkrytí textu“ (Hendl, 2005: 247) a je velmi
univerzální, takže jej většinou lze aplikovat na jakýkoliv přístup kvalitativního designu
(Švaříček a Šeďová, 2007). Vzhledem k charakteru mé výzkumné otázky jsem musela
provést kódování třikrát za sebou. Tato práce se totiž zaměřuje na proces rámování
a jejím cílem je tedy popsat, jak vznikají interpretační rámce, které Ekumenická akademie
používá ke komunikaci s veřejností. Proces rámování má tři základní úlohy: diagnostickou,
prognostickou a motivační. Takže přestože jsem kódovala pokaždé ty samé
dokumenty, musela jsem se v nich při každé fázi soustředit na jiná témata. „Výzkumná otázka
… tvoří pomyslné síto, skrze které svoje data „pasírujeme“, a tvar jednotlivých kódovaných
segmentů

tak

závisí

na

tom,

jak

jsou

tvarovaná

oka

tohoto

síta“

(Švaříček, Šeďová, 2007: 214). To znamená, že během první fáze kódování jsem
se koncentrovala na diagnostický proces rámování, tzn. identifikování problému
a jeho příčin. V další fázi pak na prognostické rámování, tedy taktiku řešení problému
a jako poslední bylo na řadě motivační rámování. To bylo i z důvodu své povahy
nejobtížnější, je totiž úzce propojeno s prvními dvěma procesy a občas je těžké jej oddělit.
Proces kódování probíhá tak, že analyzované texty jsou nejprve rozbity
na jednotky, které si označujeme kódy. Tyto jednotky mohou mít podobu
slov, odstavců, případů nebo i celých textů. Kódy zase mají podobu slov nebo krátkých frází
(Švaříček a Šeďová, 2007). Já si kódy označovala obvykle věty nebo odstavce, samozřejmě
záleželo na obsahu jejich sdělení. Vždy je potřeba myslet na to, že se snažíme rozkrýt
to, co text obsahuje, ne to, co si myslíme, že v něm je nebo by mělo být. V souvislosti
s tím musím zmínit, že jako občasný dobrovolník jsem měla v některých případech
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ke

sdělením

z dokumentů

informace

navíc

a

samozřejmě

i

vlastní

názory.

Přesto si ale myslím, že se mi podařilo uchovat si objektivní pohled na věc. V rámci
samotného procesu kódování pro mě bylo velkým problémem nevolit kódy příliš
obecné, ale zároveň ani příliš detailní. Texty jsem ale četla a kódovala vždy dvakrát (v rámci
jedné úlohy rámování). Mohla jsem proto, jak radí Švaříček a Šeďová (2007), přijít
na to, které kódy používám až moc často, a tudíž by se fragmenty textu pod ně spadající
mohly rozdělit pod více konkrétních kódů a naopak kód, který jsem použila pouze
jednou, bylo možné přejmenovat a zařadit ke kódu jinému. V takových případech šlo
většinou o synonyma, která si výzkumník uvědomí až po několikátém čtení.
Protože jsem při kódování dokumentů nepracovala se softwarem, musela jsem si
ručně dělat seznam a zaznamenávat, kde se kódy nacházejí, abych je mohla zpětně dohledat
a pracovat s nimi. Zvolila jsem takovou metodu, že jsem nad jednotlivé fragmenty nepsala
kód samotný, ale číslo a do seznamu jsem si následně číslo zapsala již i s kódem.
Po vytvoření seznamu kódů přichází na řadu jejich systematická kategorizace.
Protože jde ale o kvalitativní výzkum, kde se všechny jednotlivé kroky výzkumu propojují
a překrývají i zběžná kategorizace probíhá již během kódování. Minimálně
nad kategoriemi, do kterých by bylo možné daný kód zařadit, přemýšlíme. Při kategorizaci
vlastně dochází k tomu, že kódy, které vznikly z rozbitého textu dáváme dohromady do
nových kategorií (Švaříček a Šeďová, 2007). I kategorie byly tvořeny na základě výzkumné
otázky. Během prvního kódování jsem si například musela kódy rozdělit na ty týkající se
problému a ty, co označují viníka a v nich pak jednotlivě vytvářet kategorie. To proběhlo
tak, že jsem si jednotlivé kódy, respektive segmenty textu, které se pod nimi skrývají,
seskupovala podle tematické podobnosti. Tak jsem získala přehled o tom, jakým způsobem
Ekumenická akademie v rámci jednotlivých úloh rámování konstruuje sociální realitu
a výsledky analýzy mohu v následující kapitole interpretovat.
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5. Výsledky analýzy
Rámce,

které

organizace

využívá

ke

komunikaci

s veřejností,

vznikají

prostřednictvím procesu rámování. Ten je tvořen třemi základními úlohami: diagnostickým,
prognostickým a motivačním rámováním. Cílem mé práce je analýza těchto jednotlivých
kroků rámování. V následující kapitole se tedy věnuji zaznamenávání procesů interpretace
reality, konstrukci a přisuzování významů, které v jejich rámci Ekumenická akademie
v publikovaných letácích používá.

5.1. Diagnostické rámování
Prvním úkolem rámování je diagnostikovat problém, tedy označit určitou situaci
jako problematickou. Zmíněná diagnostika se skládá ze dvou částí, první problém jednoduše
definuje, při druhé dochází k přisouzení viny (Benford, 1993). Já jsem během analýzy
narazila na dva základní problémy, které organizace stanovuje jako volající po změně
a tři aktéry za ně zodpovědné.
Diagnóza problému
1. Podmínky na farmách, plantážích a v továrnách
Nejvíce prostoru organizace věnuje ve spojení s definicí problému, který je nutné
vyřešit, rámování tristních podmínek a jejich dopadů, se kterými se musí nejen zaměstnanci
v zemích globálního Jihu každý den potýkat. Přestože jde o poměrně různorodé
téma, je zároveň natolik kompaktní, že by nebylo vhodné více jej rozčleňovat.
Často je v textech na konkrétních případech popisováno, jak vypadá práce zaměstnanců
a za jakých podmínek ji musí vykonávat. Zdůrazňován je především fakt, že jsou pod přísnou
kontrolou nuceni pracovat dlouhé hodiny. Není výjimkou, že v práci stráví minimálně
dvojnásobek naší běžné pracovní doby. To znamená více než 16 hodin denně. V zemích
globálního Jihu je navíc horké a vlhké klima a ve všech případech se jedná o značně fyzicky
náročnou práci. Dále jsou za běžné zaměstnance v těchto zemích mnohdy považovány i děti.
Na kakaových plantážích jich v životu nebezpečných podmínkách pracuje přes dva miliony.
„Ve většině čajových zahrad pracují jako sběračky ženy, vstávají ve 4 hodiny ráno a nasbírat
musí minimálně 18 kg čajových lístků, aby výdělkem pokryly alespoň základní životní
potřeby.“ (Objevte svět fair trade)
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Zaměstnancům v zemích globálního Jihu se nedostává ani mnoha jistot. Nemají
přístup k pojištění a zaručená navíc není ani jejich pozice, zpravidla totiž není možné uzavřít
dlouhodobou pracovní smlouvu. Odborové organizace, které by jim v takových případech
mohly teoreticky pomoci, mají povoleno zakládat jen výjimečně.
„Odboráře čeká nezřídka vyhazov nebo šikana, v některých státech ale i brutální násilí“
(Příběh banánu, 2016)
Násilí, šikana a neférové jednání se bohužel neobjevuje pouze v případě odborářů.
„Pracovníci nemají ochranné pomůcky, v případě stížností jsou zastrašováni nebo vyhozeni
z práce.“ (Objevte svět Fair trade)
Drobní producenti často nemají na výběr a musí snášet nekalé praktiky překupníků
komodit.

Jednak

nedisponují

dostatečnými

informacemi.

Není

v jejich

silách

zjistit, v jakých cenách se na trhu právě pohybuje například káva. Navíc často nemají
ani možnost surovinu přepravit a nemohou ji prodat vlastními silami. „Spoléhají
tak na překupníky, tzv. kojoty.“ (Objevte svět Fair trade) Na výběr nemají ani zaměstnanci,
kteří musejí snášet nejen špatné pracovní podmínky, ale leckdy i nevhodné chování
zaměstnavatelů.
„Ženy často čelí sexuálnímu obtěžování a zneužívání, které snáší, protože by jinou práci
hledaly jen těžko.“ (Příběh banánu)
Vůbec nejčastějším obrazem objevujícím se v analyzovaných textech ve spojitosti
s pro nás neakceptovatelným chováním na pracovišti jsou vykořisťované ženy.
O tom, že ženy mají jako zaměstnankyně extrémně těžkou úlohu vypovídá i fakt, že právě
ony jsou zmiňovány v Chartě principů fair trade v sekci, která hovoří o zlepšování postavení
znevýhodněných skupin.
„Mnohé čelí diskriminaci, sexuálnímu obtěžování a zneužívání, na 40 % bylo přesvědčeno
či přímo donuceno ke sterilizaci.“ (Objevte svět Fair trade)
V jednom z letáků je dokonce citovaný výňatek z vyprávění Andrey Hernandez
Rodrigez pracující na banánové plantáži v Kostarice. Vykořisťované ženy jsou tedy v rámci
diagnostického rámování nejen nejčastějším obrazem v textech, ale díky příběhu konkrétní
osoby i nejsilnějším.
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„Když se vedení dozvědělo, že jsem těhotná, byli rozčílení. Neřekli mi to přímo, ale vím, že
byli naštvaní. Řekla jsem šéfovi, že mě musí přeřadit, protože na stávajícím místě nemůžu
zůstat. Neustále jsem zvracela, měla jsem těhotenské nevolnosti. A on mě přeřadil, ale na
práci, kterou těhotné nemůžou dělat, protože by mohly potratit.“ (Příběh banánu)
Přestože ženy skutečně jsou znevýhodněnou skupinou a organizace se na to úspěšně
snaží pomocí rámování upoutat čtenářovu pozornost, nezapomíná ani na ostatní
zaměstnance. Se svými životy totiž hazardují bez výjimky všichni. V zemích globálního Jihu
je v zemědělství využíváno velké množství agrochemikálií a pracovníci většinou nedostávají
ochranné pomůcky. Téma ohrožování zdraví je ještě zesíleno tím, že v každém z dokumentů
jsou nemoci objevující se u zaměstnanců i konkrétně pojmenovány.
„Pracují s nebezpečnými chemikáliemi, které bez používání ochranných pomůcek
představují velké zdravotní riziko v podobě kožních onemocnění, onemocnění dýchacích
cest, bolestí hlavy a závratí.“ (Za důstojný svět květin)
Chemikálie jsou, přestože jen okrajově, ale zato v každém z letáků, spojovány
i s negativním vlivem na životní prostředí. Vedle nebezpečí chemikálií se také v souvislosti
s dopadem na životní prostředí v textech často objevuje i produkce oxidu uhličitého a vysoká
spotřeba vody. Té je navíc v zemích globálního Jihu i bez těchto vlivů často nedostatek.
„Na pěstování květin se spotřebuje obrovské množství vody, které pak chybí místním
obyvatelům. Nehledě na to, že ta zbývající je často znečištěna chemikáliemi z farem.“
(Objevte svět Fair trade)
První definovaný problém jsem úmyslně nenazvala pracovní podmínky
zaměstnanců, protože jeho povaha je mnohem komplexnější. Již v úvodu tohoto úseku
se zmiňuji, že jde o různorodé téma a výše popsaná otázka životního prostředí
to již dosvědčila. Podmínky a přístup vedení na farmách, plantážích nebo v továrnách totiž
nemají dopad jenom na zaměstnance. Způsob, jakým jsou drobní zemědělci nuceni pěstovat
své plodiny, také neovlivňuje výlučně je. Většina problematických aspektů produkce
a výroby komodit v zemích globálního Jihu má dopad i na jeho ostatní obyvatele.
Ať už se jedná o již zmiňovaný nedostatek vody nebo třeba pesticidy v ekosystému
a tím způsobené zdravotní obtíže. Ekumenická akademie se tohoto tématu v letácích dotýká
pouze ojediněle, mnohdy jen částí věty. Přesto tak ale dává identifikovanému problému širší
význam. Nejen že otevřeně a konkrétně ve všech letácích ukazuje, co musí zaměstnanci

44

každý den během své práce snášet, ale zároveň odkrývá, že neférové zemědělství a výroba
toho ovlivňuje mnohem víc, než se na první pohled může zdát.
„Pro ty, kdo na plantážích pracují nebo žijí v jejich okolí, je ale realita úplně jiná.“
(Příběh banánu)
2. Chudoba
Druhým identifikovaným problémem, kterému organizace v textech přisuzuje
důležitý význam, je chudoba. Na chudobu obyvatel globálního Jihu je v dokumentech
většinou poukazováno opravdu explicitně a není proto těžké problém zaznamenat. V takřka
nezměněné podobě se objevuje v každém jednom letáku, který se mi dostal během
jejich analýzy do rukou. Myslím, že je možné říct, že to není velkým překvapením, protože
právě eliminace chudoby bývá ve všech oficiálních i neoficiálních textech označována
jako jeden z hlavních důvodů pro vznik hnutí fair trade. I oficiální Charta principů fair trade
zmiňuje problém chudoby a férový obchod vidí jako cestu k jejímu snížení. Oponuje
většinovému přístupu, který věří, že nízké mzdy a vykořisťování zaměstnanců jsou příčinou
chudoby. Hnutí fair trade totiž vidí chudobu jako symptom špatně nastaveného systému.
Proto se svou činností snaží změnit tržní systém, a tím způsobem odstranit příčinu problému.
Segmenty textu, které se tematicky dotýkaly chudoby obyvatel globálního
Jihu, jsou až na jeden případ vždy spojeny s nízkým finančním ohodnocením. Velmi často
potom doslovně zmiňují důstojný život. Tedy konkrétně jeho absenci nebo nesnadnou
dosažitelnost z důvodu právě nedostatečné peněžní odměny za odvedenou práci.
„Ti pěstitelům vyplácí velmi nízké ceny, za které nejsou schopni důstojně uživit sebe ani svou
rodinu.“ (Objevte svět fair trade)
„Místním farmářům ale tato čím dál exkluzivnější surovina nepřináší vysoké zisky.
Naopak, většina z nich žije v chudobě a nedůstojných podmínkách.“ (Objevte svět fair trade)
Pro pojem důstojný život neexistuje žádná oficiální definice a každý si pod ním tudíž
může představit jiné podmínky. V některých případech Ekumenická akademie nabízí jistou
konkretizací a to, že vydělané peníze zaměstnancům nestačí na pokrytí jejich životních
nákladů. Navíc jak je vidět v první citaci, ve spoustě případů se jedná o životní náklady
celých rodin. Na první pohled se to tak nemusí zdát, ale v těchto případech jde v podstatě
o pojmenování absolutní chudoby. Jde o stav, kdy příjem člověka nestačí na pokrytí
základních životních potřeb a může tudíž být ohrožen i život. (Krebs, 2005)
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„Víte, že pěstitelé kávy, kakaa, banánů, bavlny, květin a dalších produktů dostávají mzdu,
která často nepokryje ani jejich životní náklady?“ (Fairtradová města)
„Na 200 000 zaměstnanců plantáží s cukrovou třtinou dostává mzdy ještě nižší, něž je
zákonné minimum. To samo o sobě pokrývá asi čtvrtinu skutečných nákladů na důstojný
život.“ (Objevte svět fair trade)
Pouze v jednom případě se potom v dokumentech objevuje konkrétní ukázka
toho, jak chudoba ovlivňuje každodenní život obyvatel globálního Jihu. A myslím
si, že z možných scénářů je ještě velmi mírná.
„Elsa Vasquez říká: Každou neděli jsem od 8:00 do 13:00 trávila dole u řeky, kde jsem prala
oblečení celé rodiny vlastníma rukama.“ (Za důstojný svět květin)
Označení viníka
1. Spotřebitel
Při analýze dokumentů jsem narazila na dvě roviny, ve kterých dochází ke konstrukci
významu spotřebitele jako jednoho ze strůjců problémů formulovaných výše. My jako
spotřebitelé jsme totiž v textech často označováni za jedince, kteří disponují velikou mocí
a naše spotřebitelské chování tak může mnoho ovlivnit. Zjednodušeně řečeno jsou v tomto
systému nákupní praktiky naším hlasem. Náš vliv na mezinárodní aktéry je tudíž jednou
ze zmiňovaných rovin.
Jako jedni z nejvlivnějších mezinárodních aktérů na trhu s potravinami jsou
v dokumentech označovány velké řetězce, které se, jak budu ještě zmiňovat, často chovají
k menším a slabším aktérům na trhu nepoctivě. Na svých zákaznících jsou však závislí
a snaží se jim tak vycházet vstříc a nabízet to, co požadují, protože je potřebují. Řetězce tedy
v tržním systému tudíž sice platí za tyrany, ale v analyzovaných letácích je nejednou
naznačeno, že na začátku tohoto řetězce stojí spotřebitel, který na takový systém přistoupil
a svými spotřebitelskými praktikami jej řídí. V České republice se ostatně v supermarketech
prodá až 80 % všech potravin a pro dodavatele je tak téměř nemožné, hledat odbyt někde
jinde. U označování spotřebitele v textech jsem použila výraz naznačeno schválně.
V předchozí kapitole jsem psala, že Ekumenická akademie téma chudoby v dokumentech
vyjadřuje explicitně. Spotřebiteli je ale naopak význam viníka připisován velmi opatrně.
V letácích se zmínky o „požadavcích“ spotřebitelů například objevují, aniž by přímo
vyjadřovali jejich spoluodpovědnost za problémy, které existují. Například v podobě
nízkých cen, kterými se řetězce snaží své zákazníky nalákat.
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„Supermarkety

vědí,

že

si

spotřebitelé

cenu

kila

banánů

většinou

pamatují, a proto je prodávají velmi levně. Cílem obchodníků tedy je srazit cenu kila banánů
…, nalákat tak zákazníky a přesvědčit je, že v obchodě mohou nakoupit i ostatní produkty
levně.“ (Příběh banánu)
„Tlak řetězců na slevy, nízké ceny a přenášení nákladů a obchodních rizik na dodavatele má
nejhorší dopad v zemích produkce.“ (Příběh banánu)
Stejně tak jsou ale v letácích použité segmenty textu, které na silné postavení
spotřebitele bezprostředně ukazují a tím jej naplno staví do pozice toho, kdo je za situaci
zodpovědný. Organizace v těchto případech interpretuje roli spotřebitele jako mocného
aktéra, který tím, jak se rozhodne nakupovat, ovlivní celý tržní systém.
„U nás zatím není velkododavatel takových květin, při nízké poptávce hraje roli finanční
náročnost. Nezbývá nám jako spotřebitelům než požadovat po svém květináři nebo
květinářce fairtradové a jiné certifikované květiny a šířit informace o jejich existenci.“
(Za důstojný svět květin)
„Je dobré mít na paměti, že pokaždé, když něco nakupujeme, dáváme najevo, jaký způsob
obchodu je nám sympatický.“ (Příběh banánu)
Druhou rovinou, ve které je formován obraz spotřebitele jako někoho, kdo je alespoň
částečně odpovědný za definované problémy, je naše neznalost, respektive nevšímavost.
Rámování spotřebitele, jenž nemá nastudované relevantní informace, není v letácích
zas tak časté. V textu jej najdeme v případech, kdy se mluví o květinách
z Holandska, které ale v Holandsku vypěstované nebyly. Dalším příkladem je hojné
množství certifikačních značek, konkrétně se mluví o „banánech s žabičkou“ (Příběh
banánu), které mohou běžného spotřebitele zmást.
Častější jsou v tomto ohledu jemné, ale i tak naplno na spotřebitelskou netečnost
poukazující náznaky. Na síle takto vytvořenému významu ještě dodává porovnání něčeho
krásného, čeho si ceníme my a situace těch, díky kterým to můžeme mít.
„Banány ve většině z nás vyvolávají myšlenky na teplo, slunce, sladko…“ (Příběh banánu)
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„Kromě roztomilých růžových poupat však ukrývají i nezákonné praktiky a porušování
pracovních práv žen, které tvoří většinu zaměstnanců.“ (Za důstojný svět květin)
Bohatě je také v textech využíváno slovní spojení „oblíbená komodita“ a následné
osvětlení, jak se daná surovina získává. Považuji to za propojení obou rovin rámujících
spotřebitele jako původce problémů, které má fair trade za cíl vyřešit. To, že má spotřebitel
komoditu rád může znamenat, že si ji chce často kupovat a řetězce se tak snaží jeho potřeby
uspokojit. Jde tedy opět o naznačení našeho velkého vlivu. Zároveň je ale propojením toho,
že si danou komoditu užíváme a někdo jiný kvůli tomu trpí, konstruován obraz spotřebitele
jako buď neinformovaného, nebo k situaci lhostejného.
2. Velcí aktéři na trhu
Zdaleka ne tak často, ale zato velmi výslovně jsou v letácích jako viníci označováni velcí
aktéři na globálním obchodním trhu. Jak jsem již naznačila v předchozím textu, za jedny
z nejsilnějších aktérů jsou v současné době považovány obchodní řetězce, kteří „mohou
svým dodavatelům prakticky diktovat, za jakých podmínek se obchod odehraje“. (Příběh
banánu) Dříve třeba v čele trhu s tropickým ovocem stály velké ovocnářské firmy.
Supermarkety ale pomalu převzaly jejich místo. Tito původci výše vymezených problémů
jsou rámováni opravdu napřímo a text si s tímto vytvořeným významem nehraje
tak, jako tomu bylo v případě označování spotřebitele za viníka.
„Normální konvenční trh jde jen po zisku.“ (Objevte svět fair trade)
„Řetězce si to dobře uvědomují a na dodavatele uplatňují mnoho tzv. neférových obchodních
praktik.“ (Příběh banánu)
Dravost velkých řetězců je také často prezentována za pomoci celého tržního
koloběhu. Konzument má vliv na řetězec, ten ale využívá svého nezpochybnitelného
postavení a vykořisťuje dodavatele. Majitelé farem z toho důvodu musí snižovat náklady
a celý cyklus má nejhorší dopad v zemích produkce na zaměstnance, popřípadě drobné
pěstitele, kteří mají téměř neexistující vyjednávací pozici a žádné zastání.
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3. Země globální Jihu
Jako třetí viník jsou v letácích rámovány země globálního Jihu, ve kterých se nacházejí
farmy, plantáže a továrny. Stejně jako v případě velkých tržních aktérů, i zde je daný význam
v textu konstruován poměrně jasně. Hlavním kódem, který se objevuje napříč všemi
texty, je slabý právní systém, který je většině těchto zemí společný a velké firmy toho
zneužívají. Svou činnost by často jinam přenést nemohli, protože jižní země disponují
příznivým klimatem pro pěstování mnoha druhů plodin. Země globálního Jihu ovšem výše
vymezený problém svými zákony ještě prohlubují. Velkým aktérům otevřeně dávají
možnost vyplácet zaměstnancům nízké mzdy, nechávat je využívat práci dětí nebo používat
agrochemikálie, které jsou nebezpečné jak pro lidi, tak i pro přírodu.
„Každodenní

kontakt

s chemikáliemi

(v

Evropě

zakázanými),

jimiž

jsou

růže

ošetřovány, je pro pracovnice bez ochranných pomůcek nebezpečný.“ (Za důstojný svět
květin)
V dokumentech se poukazuje i na snadnou možnost zákony obejít. Právní systém
je tedy v množství případů slabý. Pokud ale zákony týkající se základních lidských práv
nebo ochrany přírody má, jsou natolik benevolentní, že je možné je nedodržovat.
„Práce je tam laciná a pracovní a ekologické zákony nejsou tak přísné, jako u nás, anebo se
neuplatňují.“ (Za důstojný svět květin)
Částečně je v textech dáván význam i rozdílné kultuře zemí globálního Jihu. Právě
rozdílná kultura, historie a vývoj těchto částí světa je ve spoustě případů kritická, prohlubuje
bezmocnost lidí a usnadňuje například vykořisťování zaměstnanců.
„Pokusy o sdružování pracovníků ztěžuje historicky zakořeněný negativní vztah k odborům“
(Za důstojný svět květin)
Z představených tří aktérů, kteří jsou na základě analýzy letáků publikovaných
Ekumenickou akademií zodpovědní za problém, který se hnutí snaží vyřešit, je poslední
jmenovaný tím nejslaběji prezentovaným. Země produkce jsou v textech často rámovány
spíše jako někdo, kdo těm zodpovědným usnadňuje činnost. Proto bych je nazvala spíše
spoluviníkem.
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5.2. Prognostické rámování
Druhým úkolem rámování je prognostické rámování. To má za cíl definovat strategii,
kterou se bude identifikovaný problém řešit a také popsat, jaké jsou konkrétní cíle akce.
(Benford, 1993)
Prognostické rámování je v letácích pojímáno dvojím způsobem. Organizace se stejnou
měrou soustředí na aktivity, které probíhají nebo je potřeba je zahájit u nás, i na způsob
řešení problematických situací přímo v zemích produkce. Tyto dva směry spolu samozřejmě
úzce souvisí. Z teoretické části práce i první části analýzy týkající se diagnostického
rámování zřetelně plyne, že problémy, které se hnutí snaží vyřešit, se nacházejí v zemích
globálního Jihu. Zároveň jsme se ale také dozvěděli, že odpovědnost za ně ve velké míře
nese globální Sever, ať jsme to už my, jako spotřebitelé nebo velcí aktéři na trhu. Takto
zkonstruovaný význam

chce

přinejmenším

organizace

předat

svým

stávajícím

i potenciálním příznivcům. Nicméně z toho vyplývá, že aby mohlo dojít k jakýmkoliv
změnám v zemích globálního Jihu, musí se nejdříve změnit přístup a jednání „u nás“. Znovu
se tak vracím k tomu, že hnutí fair trade usiluje o úplné přenastavení fungování tržního
systému. Proto jsem si také v rámci prognostického rámování vytvořila dvě kategorie: řešení
v zemích globálního Severu a řešení v zemích globálního Jihu.
1. Řešení v zemích globálního Severu
Protože dokumenty označují jako hlavního viníka za problematickou situaci spotřebitele,
i její řešení se odvíjí od něj. V textech je kladen důraz na to, že s velkou
mocí, kterou na spotřebitel na trhu má, nepochybně přichází i zodpovědnost. Komodity,
které k nám cestovaly přes půlku světa a které si my bezmyšlenkovitě kupujeme, jsou
hlavním zdrojem obživy pro tisíce lidí a my tudíž svým spotřebitelským chováním
ovlivňujeme jejich životy. Z toho důvodu je jedním z řešení, které Ekumenická akademie
ve svých letácích nabízí, změnit naši spotřebitelskou strategii. To znamená nakupovat více
fairtradových produktů a po těch, které nejsou k dostání, se ptát.
„Zástupci obchodních řetězců nám tvrdí, že u nás zatím není o fairtradové banány zájem.
My bychom to chtěli změnit. Ptejte se po nich s námi.“ (Příběh banánu)
Organizace se v textech ale také vymezuje vůči opatření, které by se spotřebitelé
v některých případech mohli rozhodnout aplikovat a to bojkotu. Na několika místech je
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vysvětleno, že správnou cestou není přestat nakupovat komodity, které byly vypěstovány
v zemích globálního Jihu. Dané země jsou totiž většinou hlavními dovozci určité komodity.
„Bojkot květin z tropických zemí také není úplně dobrý nápad, na jejich pěstování jsou totiž
závislé desítky tisíc pracovníků a pracovnic.“ (Za důstojný svět květin)
Na spotřebu se Ekumenická akademie svou činností, a tudíž i v dokumentech, které
vydává, soustředí ve větším rozsahu. Tím myslím, že jako další ze strategií představuje
změnu spotřebního chování nejen u jednotlivců, ale u větších celků, například u škol či měst.
Konkrétně v případě místních samospráv vybízí k tomu, aby s veřejnými penězi zacházely
zodpovědně. I ony totiž mohou využít svou kupní sílu a ukázat, co chtějí podporovat
tím, jaké veřejné zakázky budou zadávat.
Velký prostor je v textech věnován jmenovitým příkladům měst, která mohou nést
označení fairtradová. Letáky tak nabízejí inspiraci zcela konkrétních postupů vedoucích
ke změně smýšlení a postojů jak jednotlivců, tak skupin. V některých případech
jde o již zmiňované pozitivně využité veřejné zakázky, podněcování místních prodejen
k nabízení fairtradových produktů nebo vypisování grantů na pořádání fairtradových akcí.
„Fairtradové město Třebíč vyhlásilo v únoru 2016 veřejnou zakázku na nákup
propagačních bavlněných triček vyrobených společensky odpovědným způsobem.“
(Fairtradová města)
Přestože jsou v letácích zmiňované spíše příklady z České republiky, organizace přináší
i nápady ze zahraničí. Švédské město Malmo třeba došlo v podpoře hnutí fair trade
tak daleko, že od roku 2008 zaměstnává na plný úvazek koordinátora fairtradových aktivit.
V četnějších případech organizace v letácích zdůrazňuje sdružování, vytváření komunit
a

zapojování

dětí

a

mladých

lidí.

To

také

považuji

za

poslední

součást

taktiky, kterou Ekumenická akademie v rámci této kategorie nabízí jako řešení problémů
v zemích globálního Jihu. Stručně řečeno obec i jakýkoliv jednotlivec se můžou rozhodnout,
že budou podporovat hnutí fair trade a tím využijí již tolikrát zmiňovanou
moc, kterou disponují. Neméně důležité je ale pro změnu systému, aby se o problému
mluvilo a zvyšoval se tak počet obeznámených lidí. Do komunitní činnosti jsou
tedy nejčastěji zapojovány děti. Například Litoměřice nebo městská část Praha 8 založily
zastupitelstva složená z mladých lidí, a právě fair trade je jednou ze záležitostí, které
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na svých schůzích řeší a snaží se zařadit do aktivit města. Přístupy ke sdružování a komunitní
činnosti jsou ale různé.
„Město Vsetín každoročně zve žáky vsetínských fairtradových škol na zastupitelstvo
města, kde děti sami prezentují své fairtradové aktivity.“ (Fairtradová města)
Britské město Yorkshire zase propojilo své obyvatele tak, že využilo dovednosti
místních amatérů a v rámci Tour de France natočili informační spot s cyklisty převlečenými
za banány.
Letáky Ekumenické akademie navrhují jako možnosti, jak vyřešit problém, způsoby,
které v podstatě přesně kopírují jednu z příčin jeho vzniku, kterou prezentují v rámci
diagnostického rámování. Tedy chování spotřebitelů. Aby mohlo dojít ke zlepšení situace
v zemích produkce, navrhují změnu spotřebitelského chování u nás. To znamená pozitivní
využití naší kupní síly. Obracejí se i na neinformovanost a netečnost spotřebitelů, se kterou
chtějí bojovat prostřednictvím sdružování, zapojováním dětí a mladých lidí a aktivitami
zaměřenými na fair trade.
Zajímavé je, že texty naopak vůbec se nepracují s dalšími dvěma aktéry, kterým byla
přisouzena vina. Velké řetězce jsou sice zmiňované i během prognostického
rámování, ale výhradně ve spojení s mocí spotřebitelů, na kterou je primárně kladen důraz.
O strategii pomoci v zemích globálního Jihu bude pojednávat následující část. Organizací
navrhovaná opatření ovšem nekorespondují s tím, jak byly tyto země v diagnostické části
vyobrazeny jako spoluviníci. V textech jsou rámovány tak, že kulturní, politické i historické
klima, které v daných zemích vládne, usnadňuje aktérům z globálního Severu
činnost,

která

je

příčinnou

problému.

Postupy,

které

popisuje

následující

část, ovšem s viníky vůbec nepracují.
Dá se tedy říct, že opatření navrhovaná organizací se z poloviny shodují s hlavní
rámovanou kauzalitou, protože přestože viníci jsou tři, vině spotřebitele je v analyzovaných
dokumentech věnováno nejvíce prostoru.
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2. Řešení v zemích globálního Jihu
Druhá kategorie, která v rámci prognostického rámování vznikla, obsahuje návrhy
opatření, jež je možné využít přímo v zemích produkce. Významnou podmínkou pro jejich
úspěšné zavedení je ale situace v zemích globálního Severu, o kterých pojednává předchozí
text.
Strategie navrhované v této oblasti se snaží především potírat chudobu, která je ovšem
tím nevýrazněji rámovaným problémem v letácích Ekumenické akademie. Naopak plán
na jeho vyřešení se nachází v každém z analyzovaných letáků. Nejčastěji zmiňovaným
postupem jsou tzv. sociální příplatky nebo jinak získané bonusové peníze. O principu
sociálních příplatků mluvím v teoretické části. Stručně řečeno, jde o peníze, které družstvo
dostává navíc k pevně stanoveným mzdám. Tyto peníze může komunita následně využít
zcela dle svého uvážení. V letácích se dočteme, že takto získané peníze jsou nejčastěji
využívány na zlepšení produkce, vzdělávání, zdravotnictví a infrastrukturu. Také často
zdůrazňují fakt, který je pro boj s chudobou v tomto ohledu klíčový. Peníze skutečně
pomáhají celým komunitám, a proto lze říct, že bojují s všeobecnou chudobou v dané oblasti.
Školy, nemocnice nebo například nové spotřebiče nejsou totiž určeny pouze
pro zaměstnance a jejich rodiny.
„Sociální prémie se dají využít různými způsoby, záleží na jednotlivých plantážích, pro jaký
účel se rozhodnou. Fairtradové družstvo v Ekvádoru investovalo sociální prémii do nákupu
praček.“ (Za důstojný svět květin)
V některých případech jsou v rámci finančního ohodnocení tyto bonusy jediným
způsobem, jak lze zaměstnancům v určité zemi pomoci.
„Zapojení do fair trade většinou nepřináší sběračkám a sběračům vyšší mzdy – ty totiž v Indii
určuje zákon. Oceňují ale projekty, které si díky fair trade může zahrada dovolit zafinancovat
ze společného fondu“ (Objevte svět fair trade)
Dokumenty také doplňují, že sociální příplatky nejsou jedinou cestou zaměstnanců
k bonusovým penězům. V rámci vzdělávání pořádají družstva různě zaměřené semináře.
V kakaovém družstvu v Ghaně na základě takového kurzu „vznikl malý projekt na výrobu
mýdla, díky kterému mají členky další zdroj příjmů.“ (Objevte svět fair trade) Toto družstvo
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je navíc z 45 % vlastníkem společnosti Devine sídlící v Anglii, která z jejich kakaa vyrábí
čokoládu.
Vedle potírání chudoby je dalším cílem, kterého se má podle Ekumenické akademie
dosáhnout, udržitelnost celého hnutí a dosažených výsledků. Heslo, které je s fair trade
spojeno již od sedmdesátých let, TRADE NOT AID srozumitelně vyjadřuje, že to, co země
globálního Jihu potřebují není pomoc, ale férový obchod (Dalvai, 2012). Aby to ale bylo
plně možné, musí se bez pomoci naučit fungovat. Jednou z navrhovaných cest, jak se mohou
farmy a plantáže stát samostatnými je vzdělávání. Je potřeba naučit je správným postupům,
které jsou sice moderní, ale zároveň využívají metody charakteristické pro danou oblast.
„Tým agroinženýrů se stará o zlepšování kvality a radí farmářům, jak bojovat se
změnami klimatu.“ (Objevte svět fair trade)
Jak jsem zmínila výše, vzdělávací semináře se nemusí týkat pouze zlepšení
a udržitelnosti produkce. Zaměstnanci se vzdělávají v různých oblastech, které jim mohou
zajistit nezávislost a rozvíjejí jejich lidský potenciál, například čtení a psaní. Jako další
opatření je v rámci fair trade podporováno také sdružování, v jehož rámci může docházet
k výměně zkušeností a informací. Spolupráce probíhá pod zastřešujícími organizacemi
jak mezi farmami a pěstitelskými organizacemi globálního Jihu navzájem, tak i mezi jimi
a organizacemi z globálního Severu. Do větších družstev se sdružují i drobní
pěstitelé, zlepšuje se tak jejich vyjednávací pozice. Sdružování souvisí samozřejmě
i s pomocí při zakládání odborů (pokud je to v dané zemi možné).
„Na květinové farmě Sher Ethiopia existují svobodné odbory, kterým společnost
poskytuje kancelář a místo k pravidelnému setkávání.“ (Objevte svět fair trade)
Poslední
jsou

garantované

z navrhovaných
výkupní

ceny

opatření
a

aplikovatelných

pevně

dané

mzdy.

v zemích
Jedním

produkce
z mnoha

faktorů, které jsem v letácích v rámci diagnostického rámování našla, je nejistota, která
zaměstnance provází a toto je jedním z řešení. Tento krok navíc přispívá k budování důvěry
a zajišťuje tak mimo jiné dlouhodobé vztahy.
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5.3. Motivační rámování
Analýza dokumentů již ukázala, jak Ekumenická akademie v publikovaných letácích
rámuje povahu problému, který je důvodem vzniku hnutí. Také víme, kdo je v textech
označován za původce problému a známe i navrhovaná opatření, která mohou vést
k vyřešení problému. Nic z toho ovšem nemusí automaticky vést k mobilizaci současných
nebo potenciálních příznivců, což je hlavním cílem organizace. „Participace v rámci hnutí
je podmíněna spíše vývojem motivačních rámců, které fungují jako pobídnutí k akci.“
(Benford,

1987:87)

Motivační

rámování

je

tvořeno

především

slovníkem

motivů, který vzniká za účelem přesvědčení veřejnosti o legitimitě jednání a má ji přemluvit,
aby hnutí podpořila nebo se připojila. Motivační rámování je z velké části prolínání
diagnostických a prognostických procesů rámování.
Benford (1987) ve své studii o hnutí proti jaderné energii přišel se čtyřmi obecnými
slovníky motivů. Je to slovník vážnosti problému, naléhavosti řešení problému, účinnosti
kolektivní akce a vhodnosti participovat. Protože jde o obecné slovníky, rozhodla jsem se
jimi nechat alespoň částečně vést. S mými výsledky se v tomto ohledu ty Benfordovi z větší
části shodovaly. Samozřejmě pouze v obecné rovině, protože jde o zcela odlišné téma.
1. Vážnost problému
Motivační rámce, které upozorňují na vážnost problému, jsou stejně jako u Benforda
i v mém případě úzce propojeny s identifikací problému, která proběhla v diagnostické části
a je poměrně obtížné je od sebe rozeznat. "Navzdory jejich podobnosti, jsou mezi prostým
označením problému a snahou přesvědčit lidi, že jde o tak vážnou věc, že je potřeba jednat,
jisté analytické a empirické rozdíly." (Benford, 1987:88)
V případě Ekumenické akademie probíhá takové zesílení problému v první řadě
prostřednictvím prezentace konkrétních skutečných příkladů problematických situací. Setkat
jsme se s tím mohli především u popisování pracovních podmínek ohrožujících zdraví
nebo dokonce životy. Texty barvitě líčí jednak všechny nemoci a zdravotní komplikace,
kterými nejen zaměstnanci trpí, ale i způsoby jakými jsou ohrožovány a ničeny životy
budoucí.

V podkapitole

zaměřené na diagnostické rámování uvádím

konkrétní

příklady, kdy byly ženy donuceny ke sterilizaci nebo na nich byla požadována
práce, která mohla vést k poškození plodu nebo dokonce potratu.
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„Otravy chemikáliemi jsou velmi běžné, hlavně proto, že se před nimi pracovníci dostatečně
nechrání. Kontakt s pesticidy je ale horší z dlouhodobého hlediska – způsobuje vrozené vady
u miminek, rakovinu, potraty, duševní choroby, nemoci kůže očí a zažívacího traktu.“ (Příběh
banánu)
Další způsob, který je v letácích pro upozornění na vážnost problému využíván, je
porovnávání situace pracovníků v zemích globálního Jihu a tou naší. V dokumentech
se porovnávají mzdy, pracovní doba nebo životní možnosti. Velmi silně musí dle mého
názoru na čtenáře zapůsobit například sekce, kde je popisována práce dětí v Indii
v porovnání s životy našich dětí.
„Tisíce indických dětí sešívají kožené šestiúhelníky a vytváří tak fotbalové míče. Třeba pro
děti v Evropě, které si s nimi budou hrát. Dětští pracovníci v Indii ale na hry nemají čas –
pracují více než 14 hodin denně v nebezpečných podmínkách a za mizerné peníze.“ (Objevte
svět fair trade)
2. Účinnost participace
Tento slovník motivů představuje potenciálním příznivcům skutečnost, že participace
a podpora hnutí přináší kýžené výsledky. Stručně řečeno, pozitivní vyhlídky týkající
se výstupů kolektivní činnosti mají zvýšit pravděpodobnost participace veřejnosti.
Pesimismus ze strany organizace by měl úplně opačný dopad. (Benford, 1987) Výhodou
organizací, které jsou součástí hnutí fair trade, je v tomto případě fakt, že již existují
konkrétní pozitivní výsledky, které mohou ve svých dokumentech veřejnosti nabídnout.
Tento způsob motivace příjemců sdělení k podpoře hnutí je v případě Ekumenické
akademie nejsilnější. Je opět intenzivně propojen s již popsaným rámováním, tentokrát jde
ale o rámování prognostické. V tomto případě se z velké části dokonce překrývají. Téměř
vždy, když je v letácích popisována strategie, která může vést k vyřešení definovaného
problému, provází ho příklad již úspěšné aplikace daného opatření.
„Cooperativa Agricola Manuel Sedes sdružuje na 1700 drobných pěstitelů kávy.
Svým členům poskytuje kromě garantované výkupní ceny i zdravotní péči (např. očkování
nebo programy prevence rakoviny), sazeničky za výhodné ceny nebo nízkoúrokové půjčky.“
(Objevte svět fair trade)
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Tento konkrétní slovník motivů tedy zřetelně hlásí, že problematickou situaci nejen
že lze změnit, ale že jistá změna dokonce pomalu probíhá a je úspěšná. I v případě
motivačního rámování se znovu setkáváme s mocí spotřebitele. Jak víme, v letácích je
používána především v případě identifikace viníka a následně je v rámci prognostického
rámování naopak spotřebitelova kupní síla využívána ke změně systému a pomoci. V rámci
motivačního rámování je spojena s pozitivním dopadem individuální participace.
„Zvyšující se poptávka po řezaných květinách s certifikací Fair trade ovlivnila i Tanzanii.
Již od r. 2003 největší květinová farma Kiliflora Ltd. (1/3 exportu květin Tanzanie) je
certifikovaná a nyní představuje velmi úspěšný ekonomický model.“ (Za důstojný svět
květin)
3. Vhodnost participace
Benford (1987) ve své práci mluví o tom, že mobilizace veřejnosti může být v některých
případech podmíněna pocitem morální odpovědnosti nebo povinnosti, který je například
kulturně sdílen. I v případě, že to tak je a troufám si říct, že u hnutí fair trade tímto způsobem
motivovaní participující jistě existují, každý člověk je jiný a má i rozdílné vnímání
toho, na jaké problémy se cítí povinen reagovat. Jedním z cílů každé organizace je obvykle
zaujmout a zmobilizovat co nejvíce lidí, proto se organizace v rámci motivačního rámování
soustředí i na „konstrukci zesílení a vyvolání přesvědčení o vhodnosti akce za účelem
zmírnění specifického problému, který vyvolává největší znepokojení.“ (Benford, 1978:102)
Ekumenická akademie otázku morálky využívá také, a to poměrně výrazně. Znovu se
zde navíc potvrzuje fakt, že motivační rámování je z velké části prolínání rámování
diagnostického a prognostického. Pro tuto součást motivačního rámování je totiž opět
podstatná úloha spotřebitele. Morální dimenze, jakou spotřebitelská moc obsahuje je patrná
již z předchozích částí textu. V sekci věnující se diagnostickému rámování, konkrétně
přisuzování viny, popisuji, jak texty pracují s porovnáváním nelidských podmínek v zemích
globálního Jihu a naším přístupem ke komoditám z těchto zemí. Ekumenická akademie dává
do kontrastu věc, která je krásná, chutná, ve spotřebiteli obvykle vyvolává příjemné pocity
a má ji rád s procesem, který je naopak pro mnoho lidí bolestivý a nebezpečný. Poukazuje
na lhostejnost spotřebitele, když před název komodity dá slovo „oblíbený“ nebo „dobře
známý“ a následně popisuje hrůzy s ní spojené.
„Jen málokdo tuší, že se pod slupkou oblíbeného ovoce skrývá krutá realita.“ (Objevte svět
fair trade)
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„Kolik má cesta obyčejného banánu zastávek, než se dostane v nám dobře známé
banánové krabici až do obchodů a našich domácností?“ (Příběh banánu)
Organizace se snaží u spotřebitelů tímto způsobem navodit špatné svědomí a chce, aby
si uvědomili, jaká je v tomto dění jejich role a že je potřeba jednat. Když se u nich podaří
vyvolat toto „morální dilema“, výsledkem je, že pociťují potřebu nebo dokonce jakýsi
závazek nějak to napravit a participovat. Také s ohledem na to se v letácích objevují výzvy,
které říkají, že svou volbou při nákupu ukazujeme své priority a že pokud chceme změnu,
musíme se po fairtradových produktech aktivně ptát.
„I jako spotřebitelé máme velkou moc a zároveň odpovědnost – svým nákupem můžeme
ovlivňovat životy tisíců lidí, pro které jsou banány hlavním zdrojem příjmů.“ (Příběh banánu)
Motivační rámce jsou v tomto ohledu dále konstruovány tak, že je kladen důraz
na bezmoc lidí ze zemí produkce a v souvislosti se spotřebitelskou silou vzniká situace, kdy
vlastně nikdo jiný, než spotřebitel pomoci nemůže. Veškerá rozhodnutí udělaná velkými
aktéry na trhu mají největší a zároveň nejhorší dopad na zaměstnance a drobné producenty,
kteří běžně nemají žádnou možnost dovolat se práva. Spotřebitelé jim ovšem mohou svým
rozhodnutím při nákupech dát šanci na lepší život, kdy se o sebe a svou rodinu po čase budou
moct postarat sami.
„Drobní pěstitelé a zaměstnanci, nejslabší aktéři s velmi malým nebo žádným zastáním trpí
nejvíce. Taková situace má samozřejmě vliv i na jejich rodiny, komunity a lokální
ekonomiku.“ (Příběh banánu)
Na druhou stranu se ale organizace snaží zmíněné významy konstruovat
tak, aby čtenář neměl pocit, že je na vše sám. Atribut jakéhosi společenství
a komunity, jež jde za stejným cílem a stále potřebuje nové členy, je budován v každém
z letáků.
„Naším společným cílem jsou lepší životní a pracovní podmínky pro stovky a tisíce lidí, kteří
pěstují, sbírají, sklízejí a balí tropické ovoce.“ (Příběh banánu)
4. Výhody plynoucí z participace
Čtvrtým konkrétním slovníkem, který Ekumenická akademie využívá, je popisování
výhod, jež příznivcům, kteří se rozhodnou participovat, situace přinese. S tímto typem
motivačních

rámců

jsem

se

setkala

nejpočetněji

v letáku

Fairtradová

města, kdy je organizace hojně využívá pro motivování měst k zapojení do kampaně.
58

Zmiňuji to, protože u všech ostatních rámovacích úloh bylo vždy zastoupení v jednotlivých
letácích poměrně vyvážené.
Výhody, které jsou v textech konstruovány se dají rozdělit na sociální a ekonomické.
Hlavní sociální význam, který organizace vytváří, je že když se zapojíme a budeme šířit
myšlenku dál, staneme se pro ostatní vzorem, který podporuje odpovědný přístup
a jde příkladem. S tím souvisí, že se nám zvýší kredit u veřejnosti i potenciálních partnerů
(zde motivace zabíhá i do ekonomických výhod) a posílíme tím své dobré jméno. Dále
participace na kampani přináší i zlepšení komunitního života v zapojeném městě.
„Zapojuje veřejnost, školy, neziskové organizace, podniky a další aktéry do dění
ve městě.“ (Fairtradová města)
Spolupráce není navazována pouze v rámci jednoho města, popřípadě mezi městem
a Ekumenickou akademií. Důraz je kladen i na budování vztahů mezi všemi
obcemi, které jsou do kampaně zapojeny, a to včetně mezinárodní spolupráce.
Ekonomické výhody jsou možná lehce nadneseným výrazem, protože jde většinou
o maličkosti. Určitě jde ale o okolnosti, které mohou zapojeným aktérům i ekonomicky
pomoci. Tyto výhody vyplývají z konkrétních příkladů měst fungujících v rámci kampaně
Fairtradová města. Jedná se například o poskytování grantů na fairtradové aktivity
ve městě, certifikáty, možnost prezentace podniku v médiích nebo i cupcake zdarma
k fairtradovému nákupu.
„Provozovny, které v maloobchodní síti nabízí produkty ze spravedlivého obchodu, obdrží
z rukou starosty města certifikát Fairtradová provozovna. Majitel certifikátu získá možnost
prezentovat svoji provozovni na internetových stránkách města, samolepku s grafickým
označením fairtradové provozovny a možnost propagace v médiích.“ (Fairtradová města)
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6. Diskuze
V diskuzi bych se ráda zaměřila na nejzajímavější aspekty výsledků analýzy, a to
především v kontextu se současnou situací, popřípadě další literaturou a dokumenty, které
jsem pro svou práci využívala nebo se s nimi při přípravě setkala.
Hned na začátku analýzy se setkáváme s překvapivým faktem, že je u diagnostického
rámování mnohem silněji rámována problematika podmínek, které panují nejen
na pracovištích než chudoba. Za jeden z důvodů vzniku hnutí je Chartou základních principů
fair trade přitom právě eliminace chudoby, jež je v daném dokumentu označovaná za příčinu
vykořisťování. Chudoba je tedy jedním z hlavních témat ve spojitosti s hnutím fair
trade, ale jsou to primárně její symptomy, kterým je v letácích přisuzován význam. Letáky
jsou podle všeho určeny primárně spotřebiteli, který se může rozhodnout participovat
a podpořit hnutí koupí fairtradových výrobků. Ještě v rámci diagnostického rámování je jako
hlavní příčina identifikovaných problémů označen právě on a následně je skrze spotřebitele
vedena i hlavní strategie na zmírnění problému. Motivační rámování nám následně odkrývá,
že jedním ze specifických slovníků, které organizace k přesvědčení příjemců sdělení
využívá, je vážnost diagnostikovaného problému. Myslím si, že to, o jak kritický problém
se jedná, jde opravdu lépe vykreslit na konkrétních případech vykořisťování zaměstnanců.
Organizace věnovala poměrně velký prostor popisování nemocí, otřesných podmínek
a netolerovatelného zacházení. Nemyslím si tedy, přestože je chudoba obyvatel zemí
globálního Jihu rámována slaběji, že by cílem bylo odsunout ji do pozadí. Letáky mají
potenciálního příznivce, v tomto případě tedy spotřebitele, přesvědčit a zapůsobit
na něj, a to lze snáze vykonat poukázáním na tristní podmínky. Navíc následná opatření,
která jsou navrhovaná v rámci zlepšení situace v zemích produkce, se už zase spíše soustředí
na otázku potírání chudoby.
Ekumenická akademie při diagnostickém rámování v rámci určení problému
jako nejčastější a nejsilnější obraz příjemcům sdělení nabízí zaměstnankyně ženy.
Často je v letácích popisován jejich pracovní den, ať už jako sběraček čajových lístků
nebo květin, což jsou zemědělské oblasti, kde jsou mezi zaměstnanci ženy v přesile. Obecně
je v odvětví pěstování a zpracování potravin po celém světě téměř polovina zaměstnanců
ženského pohlaví (fairworldproject, 2018). Ženy také představují jediné jmenovité
případy, které se v letácích objevují se svým vlastním příběhem. Právě ony se musí potýkat
s diskriminací v podobě nestejného platového ohodnocení nebo nemožnosti účastnit
se rozhodovacích procesů. Často jsou také obětmi sexuálního násilí. Zde to vše zmiňuji
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i proto, že právě téma nerovnoprávnosti žen je čím dál častěji tématem (nejen) diskuzí
na téma fair trade. Jako jeden z mnoha příkladů mohu nabídnout předposlední vydání
časopisu „For a Better World“25 (2018) z loňského podzimu, který je celý věnovaný ženám
spojeným s hnutím fair trade. Ekumenická akademie se tak drží „trendu“, přestože se nedá
říct, že by některý z letáků byl vydaný v poslední době.
U motivačního rámování zmiňuji, že se pro svou analýzu inspiruji obecnými
slovníky motivů, se kterými ve své práci z roku 1987 přišel Robert D. Benford.
Jde o inspiraci pouze na obecné rovině, protože jeho práce se týkala zcela odlišného tématu.
Přesto jsem se s nimi ve velké míře shodla a mohla je pro svou práci využít. V diskuzi jsem
již zmiňovala kategorie vážnosti problému a vhodnosti participace, které využíváme oba.
Motivy účinnosti participace jsou v mém případě mnohem silnější než u Benforda. Hnutí
fair trade má totiž tu výhodu, že již může představit příklady pozitivních dopadů, které má
participace na oblasti v zemích globálního Jihu. Ekumenická akademie toho využívá
a pozitivní motivaci potenciálních příznivců aplikuje často.
Naopak jsem v textech během analýzy nenarazila na motiv naléhavosti, který je zase
velmi silný v Benfordově práci. Myslím si, že situace by mohla být jiná, kdyby šlo o letáky
vydané někdy během posledního roku. V současné době jsou totiž velmi palčivou otázkou
klimatické změny. Texty se otázky ničení životního prostředí dotýkají, ale spíše okrajově.
V potaz je nutné vzít, že většina z analyzovaných letáků pochází z roku 2016 a je tedy
možné, že v budoucnu vydané dokumenty budou tento pohled na věc rozvíjet důkladněji.
Téma by již dnes totiž dle mého názoru mohlo mít větší mobilizační sílu. Ostatně pojem
klimatických změn je v současnosti skloňován ve vztahu k fair trade pravidelně. Například
na březnové panelové diskuzi na Festivalu Evolution vedené organizací Fairtrade Česko
a Slovensko zaznělo, že do roku 2050 v jejich důsledku přijdeme o polovinu
ploch, které jsou vhodné pro pěstování kávy (fairtrade-cesko.cz, 2019)
V mnou analyzovaných textech jsem ale také odkryla čtvrtý specifický
slovník, který organizace využívá. Jde o výhody, které participace příznivcům přináší.
Může jít buď o výhody sociální, jako dobrý pocit z toho, že jdou příkladem
nebo o navazování vztahů a spolupráce s ostatními obcemi, včetně těch zahraničních.
Existují ale i ekonomické výhody, jako například poskytování grantů. Tento slovník motivů
se nacházel především v letáku Fairtradová města.

25

Jde o pololetník vydávaný od roku 2010 organizací Fair World Project.
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Pokud bych měla ve svém výzkumu tohoto tématu pokračovat, určitě by bylo
zajímavé soustředit se na vliv vizuální podoby publikovaných letáků, to znamená na využití
fotografií a obrázků, ale také například barev. U rámování je vždy zajímavé sledovat změny
procesů v čase a v závislosti na vnějších událostech. Mnou analyzované letáky ovšem
pochází z poměrně krátkého časového úseku, během kterého nedošlo k žádným podstatným
událostem, které by mohly způsob, jakým organizace konstruuje sociální realitu, výrazně
ovlivnit. Dále bych se mohla soustředit na dopad finálního sdělení, jehož vznik jsem v této
práci sledovala. A v neposlední řadě by bylo určitě zajímavé porovnat rámování jednání
v souvislosti s hnutím fair trade mezi více českými organizacemi.
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7. Závěr
V České republice ještě není s myšlenkami fair trade obeznámeno tolik
lidí, jako v jiných státech Globálního severu. Na druhou stranu, jak ukazují poslední
výzkumy, ze zemí Visegrádské čtyřky jsme v tomto směru nejinformovanější. Přesto je
i nadále hlavní náplní českých organizací, které fungují v rámci hnutí fair trade, především
rozšiřovat povědomí společnosti o tomto tématu.
Sdělení, které Ekumenická akademie prostřednictvím publikovaných letáků
veřejnosti předává, získává svou podobu během procesu rámování. V jeho průběhu dochází
ke třem klíčovým úlohám: diagnostické, prognostické a motivační. Organizace s jejich
pomocí zprávu, která se k veřejnosti dostane, v podstatě strategicky formuje.
Jako hlavní problémy, které je potřeba řešit organizace vymezuje podmínky
na farmách, plantážích a v továrnách a chudobu v zemích globálního Jihu. V analyzovaných
textech je často popisováno, jak probíhá pracovní den zaměstnanců, že mají nesnesitelně
dlouhou pracovní dobu a činnost, kterou vykonávají, je velmi fyzicky náročná.
Prostředí, v němž pracují navíc často představuje hazard se životem. Velký význam
organizace ve spojitosti s diagnózou problému připisuje ženám. Ty jsou v letácích nejčastěji
ukazovány jako oběti šikany, sexuálního násilí a jiného netolerovatelného chování. Letáky
dále zlehka poukazují na environmentální problémy způsobené neekologickým přístupem
k pěstování a výrobě a v neposlední řadě na vliv těchto podmínek na celé oblasti a komunity.
Problém chudoby Ekumenická akademie nerámuje tak silně, ale zato je v textech vždy
vyobrazován explicitně. Je s ním spojováno nedostatečné finanční ohodnocení a absence
důstojného života.
Během diagnostického procesu rámování dochází i k označení příčiny problému.
Jako hlavního viníka předkládá organizace spotřebitele. Jeho význam jako příčinu
problémové situace v zemích globálního Jihu přitom konstruuje dvěma způsoby. Jednak je
to přes jeho sílu, kterou může uplatnit skrze své nákupní návyky a ovlivňovat tak velké
aktéry na trhu. Dále organizace vinu konstruuje přes spotřebitelův nedostatečný zájem
nebo informovanost. Jako další příčiny vzniku problému jsou velcí aktéři na trhu a země
globálního Jihu.
Opatření, která Ekumenická akademie v rámci prognostického procesu rámování
navrhuje pro vyřešení nebo alespoň zlepšení problematické situace, jsou dvojího rázu.
Ve zkratce řečeno, aby mohlo dojít ke změně tam, kde se problémy projevují, musí se změnit
přístup globálního Severu, a tudíž i celý tržní proces. To je i konečným cílem hnutí fair trade.
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Taktika, jak dosáhnout těchto změn je v letácích konstruována jak na příkladech
severu, tak i jihu. Na Severu je cílem změna smýšlení a chování spotřebitelů. V souvislosti
s diagnostickým rámováním jsou oni označeni jako články celého tržního řetězce, které mají
největší moc a musí ji využít. Tím, co budou kupovat mohou ukázat prodejcům, jaké jsou
jejich požadavky. Přestože jsou během diagnostického rámování označení tři aktéři, alespoň
z části zodpovědní za řešenou situaci, strategie už je vedena pouze přes spotřebitele. V rámci
navrhování opatření organizace zdůrazňuje i důležitost větších celků, konkrétně
obcí, nesoustředí se tedy pouze na spotřebitele jako jedince. V letácích předkládá pozitivní
výsledky a inspiraci z projektu Fairtradová města, kdy se ve změně spotřebního chování
angažují i celé samosprávy. Řešení v zemích globálního Jihu je projektováno především
přes

potírání

chudoby.

Největší

význam

organizace

přisuzuje

bonusovým

financím, které spravují samotná družstva a z nich sponzorované projekty slouží celým
komunitám.

Dále

jsou

podle

textů

pro

zlepšení

situace

na

Jihu

důležité

aktivity, které napomáhají budování kapacit a osamostatnění od pomoci.
Motivační rámování má za úkol mobilizovat příznivce a poskytnout jim
vysvětlení, proč je dobré a potřeba participovat. Ekumenická akademie k tomu používá čtyři
slovníky motivů. Pomocí prvního poukazuje na vážnost problému, který řeší. Smysl vážnosti
konstruuje přes podrobné popisy například nemocí, úrazů a celkově pro nás
nepředstavitelných podmínek a situací, které musí pracovníci na Jihu snášet. Také používá
porovnávání špatné situace tam a situace naší. Jako nejsilnější motivační slovník jsem během
analýzy vyhodnotila účinnost participace. Organizace často používá pozitivní příklady
projektů, které dokazují, že participovat v hnutí má smysl. Výhodou v tomto případě
je, že hnutí již existuje poměrně dlouho a podobných motivačních situací má dostatek.
Třetím motivem je vhodnost participace, kdy využívá otázku morálky. Spotřebiteli je
v dokumentech přisouzen význam hlavního viníka, který není informovaný, popřípadě ani
nejeví o problém jakýkoliv zájem nebo před ním zavírá oči. Takováto interpretace sociální
reality v něm má vyvolat špatné svědomí a pocit, že to musí napravit a něco udělat. V textech
je také zdůrazňována bezmoc obyvatel zemí produkce a spotřebitel, jako hlavní strůjce
možné změny pak může cítit, že je nevyhnutelné, aby participoval, protože to nikdo jiný
neudělá. Posledním slovníkem motivů jsou výhody, které příznivcům participace může
poskytnout.
Má diplomová práce přináší podrobný pohled na proces, při němž Ekumenická
akademie strategicky konstruuje význam sdělení o fair trade. Ukazuje, jaké významy jsou
sociální realitě, kterou organizace veřejnosti předkládá, přisuzovány v průběhu jednotlivých
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klíčových rámovacích procesů a vytváří tak finální sdělení. Dobře vytvořené sdělení má
následně nejenom informovat, ale ideálně také mobilizovat. Věřím, že tento výzkum může
být přínosem pro další bádání ve sféře hnutí fair trade v České republice.
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