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Abstrakt
Tato bakalářská práce zkoumá sociální život odpadu v Polici nad Metují. Hlavním
teoretickým zdrojem, ze kterého vychází velká část práce je dílo Sociální život věcí Arjuna
Appaduraie. Práce sleduje totální trajektorii konkrétních odpadků a snaží se odpovědět na
otázku, zda se odpad může stávat komoditou. Speciální pozornost je přitom věnována
nakládání s odpadem a vnímání odpadu ze strany konkrétních aktérů – obyvatelů města
Police nad Metují. Výzkum byl veden v duchu kvalitativní metodologie a hlavním zdrojem
dat jsou polostrukturované rozhovory, které byly provedeny s pěti účastníky výzkumu a
jejichž přepisy jsou podrobeny obsahové analýze. Doplňující zdroje informací tvoří
pozorování v obci. Dále také terénní sonda ve vietnamské metropoli, Ho Či Minově městě,
přičemž data vytvořená touto sondou jsou využita ke komparaci. Výsledky práce ukazují, že
odpad se skutečně může stávat komoditou, přestože jen v určitých situacích. Jako minimálně
stejně významné téma se v průběhu výzkumu ukázala infrastruktura, která má zásadní vliv
na nakládání s odpadem a jeho vnímání. Jako další zásadní vlivy byly skrze analýzu
identifikováno téma ekologie a koncepce využitelnosti.

Abstract
This bachelor thesis studies on the social life of waste in the town of Police nad Metují. The
main theoretical source for the thesis is ''Social life of things'' by Arjun Apparudai, on which
is based a big part of the thesis. The thesis examines the total trajectory of specific waste and
tries to solve a question if waste can become a commodity. Special focus is given to the
waste management and perception of waste from the perspectives of specific actors – citizens
of Police nad Metují. The research was conducted in the spirit of qualitative methodology.
The main sources of data are semi-structured interviews given by five participants, whose
transcripts were analysed by content analysis. Additional data sources are observations
within the region. Furthermore, a terrain probe in Vietnam metropolis, Ho Chi Minh City,
whereas the data collected by this probe are given for comparison. The results of the thesis
are showing that waste can become a commodity, although, just in specific cases. In the
course of the research, infrastructure has emerged as an equally important topic, which has
a major impact on waste management and its perception. Other major influencers identified
by the analysis were ecology and the concept of usability.
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Úvod
Odpad je s lidskou společností neodmyslitelně spjat. Nejobecnější význam tohoto slova
již prozrazuje jeho původ, který je odvozen od slovesa padat, respektive odpadávat.1
Jedná se tak o proces odpadávání – určitých částí od celku (v tomto případě od společnosti
jako takové). S těmito „odpadlými částmi“ je pak nutno se nějakým způsobem vypořádat,
přičemž způsoby, jak toho docílit, se v průběhu historie měnily. Například pro skupiny
lovců a sběračů bez stálých sídel toto nepředstavovalo problém – odpad mohly zanechat
v místech jejich přechodných pobytů. Nicméně po založení prvních trvalých sídel již bylo
potřeba se s odpadem vypořádat, což představovalo v průběhu historie větší či menší
komplikace.
Obzvlášť v posledních desetiletích je téma odpadu významnější než kdy dříve. To
především proto, že v důsledku masivní produkce a využívání nových materiálů (které
navíc mnohdy nepodléhají biodegeneraci) je vypořádání se s odpadem větší problém než
v průběhu celé historie lidské společnosti. Z ekologické perspektivy se jedná o jedno
z nejzávažnějších témat2, které může mít dramatické globální dopady. Z těchto důvodů
toto téma čím dál více prosakuje do veřejného diskurzu i akademických kruhů. Slovní
spojení jako „třídění odpadu“, „nadměrná produkce odpadu“, „zamoření mikroplasty“
můžeme slýchat v podstatě na denním pořádku. Jak už z povahy odpadu vyplývá, jádrem
všech těchto problémů je lidská činnost. Právě proto věřím, že sociologická a
antropologická perspektiva je ideálním způsobem, jak do této problematiky vnášet nové
a relevantní poznatky.
Vzhledem k nesmírné komplexnosti tohoto tématu se v předkládané práci soustředím na
velmi specifickou oblast a zkoumám sociální život odpadu v konkrétní obci – Polici nad
Metují. Vycházím při tom z Arjunem Appaduraiem editované knihy The social life of
things: Commodities in cultural perspective (1986) a podobně jako autor se soustředím
na totální trajektorii věcí (v tomto případě tedy odpadu – konkrétních odpadků). Z názvu
Appaduraiova díla je zřejmý zájem o koncept komodity, kdy zmiňuje potenciál všech věcí
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Toto je pochopitelně specifikum českého jazyka, v jazycích jiných může být situace více či méně
odlišná
2
Heslo „odpady“ či „znečištění“ (které se odpadů přímo týká) můžeme vidět takřka na každém seznamu
environmentálních hrozeb. Např. zde:
https://www.worldwildlife.org/threats
https://www.envirotech-online.com/news/air-monitoring/6/breaking-news/what-are-the-top-5environmental-concerns-for-2019/47579
2

stávat se v průběhu jejich sociálního života komoditou (ibid.: 13). Má hlavní výzkumná
otázka je, zda tímto potenciálem disponuje i odpad. Další výzkumné otázky zní: Jak
obyvatelé obce nakládají s odpadem (a určují tak jeho sociální život)? Jak odpad vnímají?
Do jaké míry je nakládání s odpadem určováno právě jeho vnímáním?
V důsledku nečekaných komplikací, které mne donutily v průběhu psaní této práce
odcestovat do Vietnamu také v malé míře využívám zkušeností z pobytu v této zemi, kdy
se kontrast těchto zemí v nakládání s odpady snažím využít jako podpůrný argument
mých tvrzení.
Ve své finální práci jsem se v mnoha ohledech odchýlil od původního výzkumného cíle
formulovaného v tezi této bakalářské práce, především pak od záměru srovnávat
jednotlivé skupiny (producenty odpadu a osoby, pro které je odpad předmětem jejich
profese) z hlediska jejich nakládání s odpadem a smýšlením o něm. Tento záměr jsem
postupně opustil ze dvou důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že zájem ze strany svozové
firmy a jejích zaměstnanců podílet se na výzkumu byl takřka nulový a komunikace byla
velmi obtížná. Zaměstnankyně sběrného dvora si zase nepřála jakoukoliv formu
dokumentace rozhovoru. Jedinou osobou, která může spadat do této skupiny a se kterou
se mi podařilo provést hloubkový zdokumentovaný rozhovor, je jeden ze zaměstnanců
městského úřadu, který má mimo jiné na starosti odpadové hospodářství a je referentem
životního prostředí. I on však přichází s odpadem do styku spíše na administrativní úrovni
(a fyzicky tak odpad v jeho životě nehraje zásadnější roli v porovnání s ostatními
producenty odpadu), dále zmíněné oblasti působnosti tvoří jenom část jeho zaměření. Za
druhé, v průběhu výzkumu se producenti odpadu ukázali být velmi bohatým zdrojem dat
a výstupy rozhovorů s nimi se mi jevily jako dostatečně komplexní pro potřeby
bakalářské práce. Namísto dalších snah zařadit do výzkumu popeláře jsem z těchto
důvodů raději věnoval větší pozornost producentům odpadu.
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1. Teoretická část
1.1 Odpad jako předmět studia společenských věd
Přístupů, jak studovat odpad, je nespočet. V závislosti na jednotlivých přístupech se také
zásadně proměňuje povaha poznatků. Při značné míře zjednodušení lze prohlásit, že
existují dva hlavní přístupy ke studiu odpadů – studie zaměřené na producenty odpadu a
dále studie zaměřené na osoby, pro které hraje odpad v životě důležitější roli (např. je
předmětem jejich profese) (Sosna, Brunclíková 2015: 28).
Příkladem prvního přístupu může být vědní disciplína zvaná garbologie, která spočívá
v analýze samotných odpadků, například ze skládek. Tuto metodu (mimo dalších
podpůrných metod) uplatnil kupříkladu William Rathje ve snad nejznámější studii
zaměřené na odpady nazvané Garbage project (Rathje 1974; Rathje & Murphy 2001;
Zimring & Rathje 2012). Pomocí této metody dokázal odhalit konzumní vzorce
konkrétních domácností. Přestože využívám odlišných metod než Rathje, podobně jako
on se orientuji na producenty odpadu. Z toho důvodu lze mou práci zařadit právě to této
skupiny.
Z druhého okruhu studií lze jmenovat například studii Robin Nagle (2013), která se
soustředila na popeláře v New Yorku a pomocí etnografického výzkumu odhalila jejich,
do té doby relativně nereflektovaný a málo známý svět. Ukázala tím, jakou měrou se
právě tito lidé podílejí na vytváření rytmu a povahy americké metropole (Sosna,
Brunclíková 2015: 30).
Tato zjednodušená typologie však pochopitelně není perfektní, protože existuje spousta
studií, které nelze jednoznačně zařadit ani do jedné z kategorií. Jednou z takových studií
je dílo Zsuzsy Gille – From the Cult of Waste to the Trash Heap of History: The Politics
of Waste in Socialist and Postsocialist Hungary (2007). Tato kniha je založena na
výzkumu, který Gille provedla v rámci svého doktorského studia a zabývala se v ní
měnícím se významem odpadů v Maďarsku mezi lety 1948 a 2004. Pojmenovala tři
hlavní fáze vnímání a zacházení s odpadem, jejími slovy odpadové režimy, které byly
zapříčiněny politikou státu – jednalo se o kovový režim mezi lety 1948 a 1974, kdy byl
odpad prezentován jako materiál „zdarma“ který lze znovu využít. Dále režim efektivity
(1974-1985) – odpad vnímán jako neefektivní, což ústilo ve snahy o jeho redukci.
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Posledním režimem byl režim chemický (1985-20043), kde se šlo ještě o krok dál a odpad
byl vnímán jako zbytečný, toxický a jako takový se měl likvidovat (například
spalováním).

1.2 Konceptualizace odpadu
Přestože význam slova odpad se může na první pohled jevit jako triviální záležitost, může
být toto slovo použito v rozličných situacích za rozličnými účely. Jako odpad mohou být
například označovány osoby, či myšlenky. Slovo může být také použito za účelem
ohodnocení kvality určitého produktu či díla. Například na Česko-Slovenské filmové
databázi je dokonce „odpad!“ oficiálním hodnocením představující nejnižší možné
ohodnocení díla. Legislativa ČR nabízí o poznání specifičtější definici. „Odpad je každá
movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.“4 Pro
potřeby této práce je však i tato definice stále příliš vágní. Ani v akademické sféře zdaleka
není konceptualizace odpadu zcela jasnou záležitostí, jak ukazují Sosna a Brunclíková
(2015: 7-11).
Právě Sosna a Brunclíková ve své knize nabízejí své vlastní vymezení tohoto pojmu, které
stojí na čtyřech pilířích (ibid.: 12). Tři z těchto pilířů využívám pro konceptualizaci
odpadu ve své vlastní práci. Zaprvé, odpad má vztah k materialitě. Tímto se eliminuje
vztahování tohoto slova k nemateriálním referencím, jejichž příklady jsem uvedl
v předchozím odstavci. Zadruhé, odpad je odpadem pouze ve vztahu k organismu, který
jej jako odpad definuje. Neboť se soustředím na obyvatele města Police nad Metují a
jejich pohled je pro mě stěžejním zdrojem dat, jsou to právě oni, kteří v mé práci
představují onen „organismus“ a odpad definují. Zatřetí, proces zvýznamňování odpadu
je dynamický, materiál tak může v různých fázích svého života být odpadem či
neodpadem s různou hodnotou. Posledním z pilířů, který však při své konceptualizaci
nevyužívám, je „odpadávání“ odpadu, tedy ztrácení vazby na lokaci v prostoru. Přestože
je tento pilíř v práci Sosny a Brunclíkové logickým krokem, neboť se zabývají odpadem
v obecnější rovině, má práce toto není úplně pravdou, neboť se zaměřuji na konkrétní
obec – odpad tak svoji vazbu na lokaci neztrácí.
Ve své práci také pracuji s pojmem odpadek. Přestože považuji odlišení tohoto pojmu od
pojmu odpad za neproblémové a intuitivní, mohlo by střídání těchto slov bez objasnění
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Rok ukončení výzkumu.
Zákon č. 185/2001 Sb., §3, ods. 1
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způsobit nedorozumění. Oproti slovu odpad, který pro mě představuje symbolickou
kategorii (stojící na pilířích popsaných v předchozím odstavci), odpadek vždy odkazuje
ke konkrétní věci. Oba pojmy se však mnohdy významově překrývají a jejich užívání
záleží výhradně na kontextu. Například slupka od banánu je odpadem, neboť splňuje jeho
charakteristiky.5 Je-li však například vhozena do odpadkového koše, představuje jeden
z mnoha odpadků v něm.

1.3 Definování odpadu aktéry
To, že ve své práci konceptualizuji odpad na základě pilířů popsaných v předchozí části
však neznamená, že ho samotní aktéři definují na základě podobných charakteristik.
Vzhledem k tomu, že onen okamžik přeměny věci na odpad prostřednictvím definování
konkrétního aktéra je zcela klíčovým okamžikem, je třeba tomuto okamžiku věnovat
značnou pozornost.
Americké antropoložka Mary Douglas (1976) se ve své knize zabývá kategorií nečistého,
která může vykazovat určité společné prvky s kategorií opadu. Douglas v duchu
Durkheima (2002 [1917]) předpokládá, že jednou ze základních vlastností člověka je
touha po srozumitelném světě s určitým řádem, který také buduje. Avšak v tomto světě
se vyskytují takové aspekty reality, které do této představy nezapadají a odporují naší
snaze je klasifikovat. Právě takové objekty vnímáme jako nečisté – Douglas sama
nečistotu nazývá jako „nemístnou záležitost“. To demonstruje třeba na již proslulém
příkladu bot, které mohou být vnímány jako čisté, ale jejich položení na stůl (místo, kam
nepatří) je automaticky dělá nečistými (ibid.: 35). Vycházíme-li z této myšlenky, musíme
přiznat, že nečistota odpadu může být sporná. Při jeho vhození do koše se totiž ještě dá
mluvit o určité míře klasifikace – koš je místem, kam odpad patří. To podporuje tvrzení
Sosny a Brunclíkové, kteří tvrdí, že „Odpad na sebe upozorní v případě, že je nemístný,
tedy vyskytuje se na nepatřičném místě, ať už jsou to koryta řek nebo chodníky ulic.“
(Sosna, Brunclíková 2015: 27) Avšak přesto nemůžeme jednoduše prohlásit, že je odpad
v koši je čistý. Spíše můžeme uvažovat o jakémsi utlumení jeho nečistoty. Toto utlumení
je však nutně pouze dočasné, neboť vznikání odpadu je nezastavitelný proces a koše se
musí jednoho dne přeplnit. V tomto případě už se odpad stává definitivně nečistým a
nemístným a jako takový je odvážen daleko od našeho světa a našeho řádu věcí.
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Budu-li mluvit o charakteristikách odpadu, vždy odkazuji ke konceptualizaci užité v této práci
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Přestože Douglas samotná ve svém díle nenabádá využít kategorii nečistého pro definici
odpadu, toto využití se zkrátka nabízí. Sosna a Brunclíková nakonec nejsou zdaleka
jediní, kteří spatřují v odpadu rysy kategorie nečistého dle Douglas. Například pro
Thompsona odpad představuje anomální kategorii, která se vymyká jeho dělení věcí na
trvalé a dočasné (1979: 7-10). Další autorkou podporující tuto myšlenku může být
Simone M. Müller, která tvrdí, že v rámci sociálních systémů odpad představuje
nemístné, odmítané a vylučované (2018).
Takováto argumentace pro souvislost mezi kategorií nečistého a odpadem však ústí
v úvahy podobné spíše konceptualizaci z předchozí části této práce. V rámci teoretického
úvodu však nelze jednoznačně odpovědět na otázku, na základě jakých vlastností
konkrétní aktéři definují odpad. V praktické části se této skutečnosti dotýkám v rámci
výzkumné otázky „Do jaké míry je nakládání s odpadem určováno smýšlením o něm?“
Kategorii nečistého Mary Douglas jsem se při rozhovorech v situacích týkajících se
smýšlení o odpadu pokusil zohlednit.

Sociální život odpadu – nečistá komodita?
Ve svém díle The social life of things: Commodities in cultural perspective se Arjun
Appadurai zabývá sociálním životem věcí. Soustředí se pak především na potenciál všech
věcí stát se komoditou. Kritizuje Marxův pohled na komoditu jako produkt, který vznikl
a je zamýšlen výhradně za účelem výměny (1986: 3). Říká, že pro ekonomy komodity
zkrátka existují (ibid.: 64). On sám nabízí pohled, kdy se koncept komodity vztahuje spíše
k určitým situacím. V průběhu sociálního života věcí mohou věci do této komoditní
situace vstoupit, ale také z ní vystoupit. Tato situace se pak podle Appaduraie vyznačuje
tím, že v komoditní situaci je pro věc jejím sociálně nejrelevantnějším rysem její
směnnost za jinou věc (ibid.: 13). Kromě této směnnosti klade také velký důraz na
hodnotu věcí, která je v průběhu sociálního života věci podobně proměnlivá.
V kontextu myšlenek rozebraných v části „Definování odpadu aktéry“ se může vztáhnutí
těchto myšlenek na odpady (odpad jako komodita či odpad jako věc s hodnotou) jevit
jako sporné. Thompson (1979, 7) dokonce explicitně přiřazuje kategorii odpadu nulovou
hodnotou. Avšak tvrzení Douglas, že nečisté je něco stojící mimo běžný řád věcí jde
výrazně proti myšlence hodnoty (přestože ona sama s tímto pojmem nepracuje).
Americká antropoložka sice zmiňuje určitý potenciál, kterým věci ve světě mimo řád
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disponují, vzhledem k jejich nejisté povaze má však potenciál spíše nebezpečnou povahu
(2005, 117).
Syntéza těchto dvou myšlenek tak ústí ve vcelku zajímavou otázku. Má odpad, navzdory
možnosti o něm uvažovat jako o nečistém a jako objektu stojícím mimo klasický řád věcí,
stále potenciál stávat se komoditou? A pokud ano, odráží se na této komoditě oproti
komoditám normálním nějak její nečistota?
Ke zkoumání komoditních situací je tedy dle Appaduraie stěžejní oprostit se od
Marxistického pohledu na komoditu, ve kterém hraje hlavní roli produkce. Namísto toho
se soustředí na totální trajektorii věci, která kromě produkce obnáší i výměnu/prodej a
odběr6 (Appadurai 1986: 13). Přestože snaha odhalit vnímání odpadu jakožto komodity
je mým výzkumným záměrem, vzhledem k nejasnosti toho, zda se odpad skutečně stává
komoditou, by dle mého názoru byla chyba soustředit primárně na produkci,
výměnu/prodej a odběr. Pokud chci tedy tento princip vztáhnout na odpady, považuji za
nutné některé z těchto pojmů předefinovat v závislosti na tom, jaké milníky jsou důležité
z hlediska života a trajektorie odpadu v rámci obce. Pojem produkce je sice v souvislosti
s odpady možné použít (nakonec já sám v této práci používám pojem producenti odpadu).
Avšak vzhledem k hojnému užívání tohoto slova v ekonomickém diskurzu mi jeho
použití pro účely mé práce přijde zavádějící. Slovo odkazuje k počátku trajektorie dané
věci a z toho důvodu jsem se rozhodl použít pojem vznik odpadu (tento je dán právě
okamžikem definování konkrétním aktérem, viz výše).
Výměna/prodej jsou procesy, které lze s odpady jen těžko spojit. Pochopitelně určitě
existují specifické situace se specifickými aktéry, kdy je odpad směňován/prodávám,
nicméně z hlediska producentů odpadu by se jednalo o velmi výjimečnou situaci.7 Tento
proces tedy kompletně vypouštím a nahrazuji něčím, co v životě odpadu z hlediska
konkrétních aktérů považuji za významné – tzv. dočasná úložiště. Jde o jakési záchytné
body v trajektoriích konkrétních odpadků (např. pobyt v odpadkovém koši, v kontejneru
na tříděný odpad, v komoře…). Pojem odběru je dle mého názoru možné ponechat beze
změny, představuje pro mě okamžik odložení odpadu na místo, kde o něj bude dále
postaráno. Ve většině případů tak sice neprobíhá odběr ve smyslu osobního odebrání
odpadu jinou osobou (odpadky se běžně odvážejí za naší napřítomnosti). Akt odběru je
však stále přítomen, byť až v delší časové perspektivě a anonymní osobou. Je důležité mít
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Vlastní překlad, v originále production, exchange/distribution, consumption
Jelikož i já sám spadám do kategorie producentů odpadu, využívám svých vlastních zkušeností k tomuto
tvrzení.
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také na paměti, že tyto milníky nemusí být nutně uplatnitelné na každý konkrétní
odpadek. Například v případě, že má dotyčný na zahradě kompost do kterého ukládá
bioodpad, nedochází u tohoto bioodpadu k odběru.

1.4 Odpad a ekologie
Poslední skutečností, které se chci v teoretické části dotknout, je problematika ekologie.
Již v úvodu jsem naznačil, že právě ekologické hrozby jsou jedním z důvodů, proč
význam odpadu v posledních desetiletích nabývá rapidně na důležitosti. Často můžeme
vídat alarmují zprávy, které varují před katastrofickým důsledky, jež by mohly nastat již
v nedaleké budoucnosti. Událostí nedávné doby, která tuto problematiku vnesla do
popředí mediálního zájmu, může být vznik hnutí školních stávek pro klima, které
iniciovala mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová. Hnutí zapříčinilo stávku více než
1,4 milionů školáků ve více než 300 městech z celého světa.8 Ekologie však dávno není
jen záležitostí akademickou či aktivistickou, její diskurz proniká do stále více aspektů
lidského života. Příkladů je kolem nás i v běžném životě nespočet – uvést mohu například
prodej potravin vyprodukovaných ekologickým zemědělstvím nebo právě třídění odpadu.
Vzhledem ke komplexitě tohoto tématu nemá smysl v rámci této práce zacházet do
přílišné hloubky.
Problémů, které se dají označit jako „ekologická hrozba“, je nespočet. Odpady však patří
k jedněm z nejvýznamnějších. To můžeme vysledovat například na seznamu v cílech
udržitelného rozvoje OSN. Ty představují hlavní oblasti, na které je třeba se zaměřit za
účelem zmírnění negativních dopadů krize. Právě odpadům je v nich také věnován
prostor, například prostřednictvím bodu č. 12 Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu.9
Snahu řešit problém s odpady můžeme také zaznamenat u stále zvyšujícího se počtu
barevných kontejnerů na tříděný odpad, který mezi lety 2004 a 2015 vzrostl téměř
trojnásobně, a to ze 100 tisíc na 272 tisíc.10 Výsledky průzkumu Centra pro výzkum
veřejného mínění z roku 2018 ukazují, že odpad je vnímán jako problém i v široké
veřejnosti. Hromadění odpadu z tohoto průzkumu vzešlo jako nejzávažněji vnímaný
ekologický problém.11
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http://harvardpolitics.com/united-states/youth-demand-climate-action-in-global-school-strike/
https://www.osn.cz/sdg-12-zajistit-udrzitelnou-spotrebu-a-vyrobu/
10
https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/o-spolecnosti/system-eko-kom/historie
11
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/ekologie-zivotni-prostredi-hromadeni-odpadupruzkum_1807131538_ako
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Je třeba zmínit, že diskuze na toto téma mohou být leckdy bouřlivé. Mnozí lidé totiž
ekologickým problémům nepřikládají zásadní význam. Argumentem pro jejich tvrzení
pak mohou být třeba závěry formulované v knize The Limits to growth (Meadows et al.
1972). V ní autoři předvídali zhroucení světového systému v důsledku překročení „limitů
růstu“ začátkem 21. století. Tento kolaps však nenastal, přičemž nejde o jedinou mylnou
předzvěst. Katastrofické zvěsti dnešní doby tak mohou v některých vyvolávat skepsi.
Nicméně s přihlédnutím k výsledkům výzkumu zmíněného v minulém odstavci se zdá,
že tyto problémy jsou většinovou společností přece jen vnímány jako závažné.
Z toho důvodu jsem předpokládal, že právě problematika ekologie může být jedním ze
zásadních faktorů ovlivňujících vnímání a nakládání s odpadem a svém výzkumu jí
věnoval odpovídající pozornost.

1.5. Shrnutí
V teoretickém úvodu jsem se pokusil proniknout do základní problematiky vztahující se
k tématu mé práce. Nejprve jsem se zabýval samotným pojmem odpadu – jeho místu na
poli sociálních věd, jeho konceptualizací a definováním konkrétními aktéry. Dále jsem
nad odpadem vzhledem k výzkumnému záměru přemýšlel v duchu Appaduraiova díla
jako nad komoditou, což mimo jiné vyústilo v kontrast s kategorií nečistého Mary
Douglas, do které se dá odpad také zařadit. Na závěr jsem vztáhnul odpad do souvislosti
s problematikou ekologie, protože se na základě předložených argumentů dá
předpokládat, že právě ekologie bude jedním z výrazných témat mnohých rozhovorů.
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2. Metodologie
2.1. Výběr terénu – město Police nad Metují
Obcí, kterou jsem zvolil pro uskutečnění výzkumu, se stala Police nad Metují – mé rodné
město.
Police nad Metují je město v Královéhradeckém kraji, okrese Náchod, s počtem obyvatel
4086 k roku 2019.12 Administrativně k městu náleží některé přilehlé obce, které jsem
však již do výzkumu nezařazoval, neboť propojení je skutečně výhradně administrativní
povahy. Jedním ze specifik města je, že se nachází v CHKO.
Úvaha, která stála za zvolením tohoto města, byla převážně pragmatická. Skutečnost, že
se jedná o mé rodiště a ve městě do dnešního dne trávím nezanedbatelný čas, velmi
usnadňovala výzkum především z časového hlediska. Tento faktor se ukázal být jako
klíčový pro dokončení práce, neboť mne v průběhu výzkumu zastihlo mnoho komplikací
a nebýt této snadné dostupnosti, výzkum bych pravděpodobně nestihl dokončit. Snadná
dostupnost byla přínosná i z hlediska časových možností účastníků výzkumu, kdy nebylo
obtížné se domluvit na konkrétních časech uskutečnění rozhovoru vyhovujících oběma
stranám. Pozitivním faktorem je znalost terénu, což mnohdy vedlo ke snadnějšímu
pochopení dotazovaných (například jsem hned věděl, o jakých místech respondent
hovoří).
Při výběru však byly přítomny i důvody, které mají návaznost na můj výzkumný záměr.
Takovým důvodem pro mě bylo již zmíněná poloha obce v CHKO. V průběhu života
jsem si všímal, že mnoho obyvatel obce vyzdvihuje právě čistou, neznečištěnou (atp.)
přírodu jako hlavní důvod k oblíbenosti obce a hrdosti na ni. Z tohoto důvodu jsem
předpokládal, že by vztah místních obyvatel k odpadu mohl mít některé specifické prvky.
Například lze předpokládat, že obyvatelé budou ve zvýšené míře citliví na nemístnost
odpadu v přírodní krajině; odpad zde může totiž snadno narušit nejen její fungování
přírodních ekosystémů, ale také estetický zážitek zakoušený člověkem při návštěvě
krajiny. V této souvislosti se znovu obracím na již citovanou pasáž z knihy Sosny a
Brunclíkové: „Odpad na sebe upozorní v případě, že je nemístný, tedy vyskytuje se na
nepatřičném místě, ať už jsou to koryta řek nebo chodníky ulic.“ [2015: 27] ). Znalost
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Dle Českého statistického úřadu - https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p
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terénu pomohla i při samotném vytváření dat. Například povědomí o tom, jaká místa jsou
nejvíce frekventovaná mi také umožnilo využít tato místa k pozorování.

2.2 Vytváření dat
Ve sběru dat pro svou práci jsem se rozhodl pro kombinaci dvou metod. Jako hlavní
metodu jsem přitom zvolil rozhovor, doplňkovou pak představovalo pozorování. Hlavní
výhodu pozorování spatřuji v možnosti sledovat aktéry – producenty odpadu při jejich
přirozené činnosti, bez zásahu výzkumníka. Nicméně samotné pozorování neumožňuje
zodpovědět veškeré výzkumné otázky. Především pak neumožňuje popsat, jaký proces
probíhá v samotných domácnostech při nakládání s odpadem. Zároveň neumožňuje
spolehlivě sledovat a popsat samotné smýšlení aktérů o odpadu. Z tohoto důvodu jsem
jako hlavní výzkumnou metodu zvolil rozhovor. Právě vedení rozhovorů mi umožnilo
zmapovat některé konkrétní aspekty sociálního života odpadu, a to především
v domácnostech, a zároveň uvažovat o smýšlení aktérů v souvislosti s odpadem.
Rozhovory byly provedeny celkem s pěti osobami. Čtyři z těchto osob byly producenty
odpadu, lidé, bez žádného jiného (formálního) vztahu k odpadu (tzn. není například
předmětem jejich profese). Pátou osobou byl již zmiňovaný referent životního prostředí
z městského úřadu. Tento rozhovor se zaměřoval na stejná témata (k těmto tématům dále),
oproti zbylým však postihoval jedno téma navíc – fungování a management odpadu
z hlediska obce. To za účelem získání faktických informací a celkově hlubšího vhledu do
této problematiky. Při výběru účastníků výzkumu pro mne bylo důležité, aby se jednalo
o osoby žijící již ve vlastní domácnosti. To proto, že například mladí lidé žijící s rodiči
nemusí mít dostatečný přehled o tom, jaké všechny praktiky se váží k nakládání
s odpadem v konkrétní domácnosti, neboť to může být starost rodičů. Také jsem se snažil
postihnout širší spektrum místa bydliště, neboť se dalo předpokládat, že lidé v rodinném
domě se zahradou a kompostem budou například jinak přistupovat k bioodpadu. Všechny
rozhovory se uskutečnily v domácnostech dotazovaných, díky čemuž jsem mohl (po
svolení) nahlédnout do domácnosti a vysledovat například umístění odpadkových košů
v domácnosti. Základní údaje o účastnících výzkumu jsou k nalezení v příloze č. 1.
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Příloha č. 1: Seznam účastníků výzkumu (tabulka)

Jméno

Věk

Dosažené vzdělání

Bydliště

Karel13

54

VŠ

Rodinný dům se zahradou

Olga

35

SŠ

Byt v bytovém domě se
zahradou

František

43

SŠ s maturitou

Byt v bytovém domě bez
zahrady

Jana

77

SŠ

Byt v panelovém domě

Helena

40

VŠ

Rodinný dům se zahradou

Zdroj: Vlastní zpracování
V rozhovorech jsem se snažil držet principů, které formuloval například Kaufmann ve
svém Chápajícím rozhovoru (2010). Především se pak jedná o velkou míru
přizpůsobivosti a koncentrace na projev dotazovaného. Tím je dle Kaufmanna možné
odhalit významnosti, které by při striktním plánování rozhovoru a jeho témat nemusely
vyplout na povrch (ibid. 57-58). Toto jsem ve své práci považoval za velmi podstatný
princip, neboť vzhledem k otevřenosti některých výzkumných otázek14 pro mě byla
přizpůsobivost k tomu, co mi respondenti chtěli sdělit, klíčová. Stále však šlo o
polostrukturované rozhovory.
Průměrná délka rozhovorů byla přibližně hodina. Hlavní témata v rozhovoru jsem určoval
s ohledem na výzkumné otázky, a byla následující: 1) Odpady v domácnosti, 2) Cesty
konkrétních odpadků, 3) Vnímání odpadu, 4) Ekologické problémy s opadem. V případě
referenta životního prostředí z městského úřadu byla mezi 2. a 3. kategorii vmístěna ještě
další kategorie týkající se náplně jeho zaměstnání a fungování odpadů z hlediska města
jako celku.
V prvním tematickém okruhu jsem se soustředil na to, jaké praktiky se v rámci
konkrétních domácností pojí s nakládání s odpady, zda při tomto nakládání existují
nějaká speciální opatření apod. V druhé kategorii jsem účastníky výzkumu poprosil, aby
mi popsali cesty konkrétních odpadků od jejich vzniku až po vyvezení z domu. Jednalo
se o plastovou lahev, slupku od banánu (či jiný bioodpad), (použitý) papírový kapesník,
13

Karel je oním referentem životního prostředí
Předpokládal jsem, že při snaze objasnit nakládání s odpadem a smýšlení o něm může vyjít na povrch
spoustu zajímavých skutečností, se kterými jsem nepočítal předem.
14

13

vratnou skleněnou lahev a rozbitý elektrospotřebič. Tyto odpadky jsem zvolil za účelem
postihnutí více druhů odpadů, především z hlediska recyklace, kdy by měl v tomto ohledu
každý z odpadků končit na jiném místě. Bylo by samozřejmě možné zařadit mnohem více
druhů odpadu, nechtěl jsem však dotazované zahlcovat dlouhým výčtem odpadků. Bylo
by také možné použít jiné druhy odpadu, nicméně domnívám se, že tímto výčtem jsem
postihnul ty nejvýznamnější druhy pro účely mé práce. Strukturu tematických okruhů
jsem se snažil tvořit tak, aby se začalo konkrétních skutečností (nakládání s odpady) a
končilo abstraktními (vnímání odpadu).
Jako doplňkový zdroj dat mi sloužilo pozorování, které jsem prováděl na několika
místech v obci, vždy u místa významného z hlediska odpadů (kontejnery na tříděný
odpad, frekventované místo s velkým počtem odpadkových košů). U těchto pozorování
jsem vedl terénní deník, kam jsem významné situace a skutečnosti zaznamenával.
Jak jsem také zmínil v úvodu práce, v rámci výzkumu jsem byl donucen odcestovat do
Vietnamu, konkrétně Ho Či Minova města. Této příležitosti jsem využil a provedl zde
terénní sondu. Ta obnášela provedení několika nehloubkových a nestrukturovaných
rozhovorů se mými příbuznými a známými, dále také pozorování terénu. Vzhledem
k nečekanosti této události (odlet se uskutečnil 10 dní před dokončením práce) bylo vše
provedené velmi narychlo, a do určité míry povrchně. Data vytvořená tímto způsobem
tak nemají dostatečnou komplexnost, abych na základě jich samotných tvořil nějaké
závěry (vzhledem k názvu mé práce – Sociální život odpadu v Polici nad Metují – by to
ani nebylo možné). Dle mého však představují skvělý zdroj pro komparaci dvou
odlišných náhledů na odpad, který jsem využil jako podpůrnou argumentaci mých závěrů,
respektive jejich rozšíření.
Analýzu vytvořených dat (přepsaných rozhovorů) jsem prováděl technikou obsahové
analýzy, kterou jsem analyzoval přepisy rozhovorů. Při analýze jsem se snažil
kombinovat využívat induktivního a deduktivního vytváření kategorií. Tyto principy
zjednodušeně vysvětluje například Mayring (2000). Přestože primární pro mě byla
metoda induktivní, kdy jsem v rozhovorech hledal vyjádření vztahující se k předem
daným tématům, které sloužily k zodpovězení výzkumných otázek, podobně jako
v průběhu samotných rozhovorů jsem se snažil být maximálně přizpůsobivý a nové
kategorie se pokoušel také nacházet.
Moje snaha o maximální přizpůsobivost v průběhu rozhovorů i analýza mi dopomohla
k odhalení neočekávaných témat, které se ale nakonec ukázaly být velice významné.
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Konkrétně se jedná o koncept využitelnosti odpadu a především pak vlivu infrastruktury.
Obojímu bude věnován prostor v Praktické části.

2.3 Reflexe výzkumnické pozice v terénu
Jelikož vybraný terén je mým rodným městem, je v tuto chvíli záhodné věnovat pár slov
reflexi mé pozice jakožto výzkumníka. Přestože by se mohla nabízet myšlenka, že by
závěry mé mohly být zkresleny „insiderstvím“, je důležité si uvědomit, že můj výzkum
není studií určité komunity, které by byl součástí. Police nad Metují tedy sice je mým
rodištěm, avšak vybráno bylo pouze pět osob z celkových čtyř tisíc, mé závěry tak
rozhodně nelze zobecňovat. Povaha těchto závěrů má navíc neutrální povahu, neobsahuje
žádná hodnocení. Přesto jsem však průběžně svou práci konzultoval s nezaujatými
výzkumníky a zjišťoval, zda odpovědím účastníků výzkumu rozumíme stejně.

2.4 Etické aspekty práce
Etická stránka výzkumu bývá často kontroverzní částí výzkumu. Problematická může být
již skutečnost, že existuje celá řada etických kodexů. Ve své práci následuji etický kodex
České asociace pro sociální antropologii (CASA), ktery je nadále podrobněji rozvedeny
v etických směrnicích CASA. I v rámci těchto směrnic je však poukázáno na skutečnost,
že etická stránka výzkumu je v případě každého výzkumu značně individuální. Pokusím
se proto vysvětlit klíčové etické aspekty v kontextu své práce.
Co se informovanosti o výzkumu týče, všichni účastníci výzkumu, se kterými jsem
prováděl hloubkové rozhovory, byli řádně informováni o mém záměru i účelu výzkumu
a zúčastnili se ho zcela dobrovolně. Všichni dostali k podepsání informovaný souhlas, ve
kterém byl výzkumný záměr také vysvětlen. V průběhu výzkumu jsem vždy dbal na to,
aby použitá data nemohla dotazované žádným způsobem poškodit. Toho bylo docíleno
anonymizací jmen jednotlivých účastníků výzkumu v této práci. Dva z celkových pěti
těchto účastníků mne sice ujistili, že by jim užití jejich jména v práci nevadilo. V etických
směrnicích CASA však stojí: „Členové a členky si asociace si jsou vědomi, že do důsledků
domyslet, co by mohla publikace toho či onoho momentu způsobit, není starost těch, kteří
jim informace poskytují, ale samotných výzkumníků.“ Bylo by sice obtížné představit si
scénář, kdy by použitá data bylo skutečně možné nějakým způsobem zneužít, nicméně
využití reálných jmen pro mé výzkumné záměry nepřináší žádnou přidanou hodnotu.
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Anonymizováni tak byli všichni účastníci výzkumu (zmínění dva dotazovaní byli na tuto
skutečnost upozorněni a proti anonymizaci nic nenamítali).
U pozorování jsou tyto aspekty poněkud složitější. Vzhledem k tomu, že má pozorování
probíhala na veřejných prostranstvích v oblasti kontejnerů a odpadkových košů, nestal
jsem se svědkem situace, kdy by bylo možné předpokládat poškození pozorovaných. Ve
své práci také neuvádím o konkrétních osobách více informací, než je pro má tvrzení a
analýzu nezbytné (z charakteristiky osoby tak např. věkovou kategorii a pohlaví
dotyčné/ho). K bezproblémovosti tohoto aspektu práce také přihrává fakt, že drtivou
většinu pozorovaných jsem já sám neznal.
Posledním bodem, kterému zde věnuji krátkou pozornost, je rozhovor s referentem
životního prostředí. CASA upozorňují na existenci případů, kdy úřady podněcovaly ke
zkreslení výsledků výzkumu. Povaha mých závěrů je však neutrální a osobně jim
nepřikládám jinou hodnotu než ryze akademickou. Zkreslení těchto výsledků tak není pro
žádnou stranu žádoucí.
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3. Praktická část
Praktická část této práce je věnována analýze vytvořených dat a odpovědím na výzkumné
otázky.
V první části se budu zabývat trajektorií konkrétních odpadků po obci. To
prostřednictvím jejich vzniku, dočasných úložišť a odběru.
V druhé části se pokouším nejprve odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, tedy, zda má
odpad potenciál být konkrétními aktéry vnímán jako komodita.
Ve třetí části věnuji pozornost vlivu infrastruktury na vnímání a nakládání s odpadem –
tématu, které vyvstalo v průběhu výzkumu a ukázalo se býti klíčovým.

3.1. Trajektorie odpadu
3.1.1 Vznik odpadu
Každá trajektorie má svůj počáteční bod. V případě odpadu je to moment, kdy se předmět
pohledem aktéra stává odpadkem. Na otázku, ve kterém momentě se pro ni plastová láhev
stává odpadkem, odpověděla Olga následovně: „Tak je to ve chvíli, kdy vypiju pití v ní a
už ji teda k ničemu nepotřebuju, chci ji vyhodit…“ Situace u Karla vypadá trochu odlišně:
„No... většinou je to ve chvíli, kdy už je flaška pomačkaná, opotřebovaná... když ji
sešlápnu a jde do plastu.“ Karel už v předchozích částech rozhovoru stihl prozradit, že
koupi plastových lahví se v rodině snaží co nejvíce vyvarovat a když už se to stane, snaží
se tyto lahve využít – uloží ji doma a pak s rodinou putuje třeba na výlet. I přes rozdílný
přístup k nakládání s plastovou lahví můžeme na těchto příkladech vypozorovat
společnou charakteristiku. Plastová lahev se zde stává odpadkem ve chvíli, kdy už v ní
aktér nespatřuje věc, kterou lze využít. Olga láhev „už k ničemu nepotřebuje“ ve chvíli,
kdy vypije její obsah – láhev ztrácí možnost využití a stává se odpadkem. Naopak pro
Karla akt dopití původního obsahu láhev nemění na odpadek – právě z toho důvodu, že
pro ni má stále využití (slouží jako zásobník tekutin např. na výlety). Až v momentě, kdy
je flaška „pomačkaná, opotřebovaná“ ztrácí využití i z tohoto hlediska. V tuto chvíli se
láhev stává odpadkem.
Podobný způsob uvažování byl více či méně zjevný snad v každém případě – kapesník
se stává odpadkem, kdy už je natolik posmrkaný, že už se do něj nadále smrkat nedá (opět
ztrácí využití), slupka od banánu ve chvíli, kdy sníme banán a slupka už pro nás tedy
neplní účel ochrany potraviny apod.
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Toto tvrzení perfektně dokresluje vysvětlení Jany, která popisuje cestu rozbitého
vysavače v její domácnosti. „Asi před čtvrt rokem mi tu odsloužil vysavač, tak ti o tom
můžu rovnou povědět. Z ničeho nic přestal fungovat, když jsem vysávala prach za
pohovkou, tak jsem ho zkusila párkrát vypojit a zapojit, ono mi tohle kolikrát pomohlo
třeba u lampičky… ale pořád nešel. Dala jsem ho teda do komory, aby se na něj podíval
syn, až se tu zastaví… on totiž pracuje v Čeku15 a už mi asi dvakrát spravil robota do
kuchyně… on sem teda chodí tak maximálně jednou do týdne, takže mi tam vysavač ležel
asi čtyři dny a když se na něj podíval, tak mi řekl, že se vyplatí spíš koupit nový, tak jsem
mu ho rovnou nechala, ať si ho odveze, on to třeba ještě využije na náhradní díly.“ Na
této citaci je důležitost využitelnosti dokonale zřejmá. Poté, co vysavač přestal fungovat,
byl odložen do komory, kde čekal na zhodnocení jeho potenciální využitelnosti
odborníkem. Přestože se vysavač fyzicky za čtyři dny pobytu v komoře v podstatě
nezměnil, až verdikt syna o jeho nepoužitelnosti z něj definitivně učinil odpad. Zřejmé
také je, že proces definování věcí nevyužitelným odpadkem je čistě individuální
záležitostí – pro syna mohl být vysavač stále využitelný na náhradní díly.
Také při pozorování jsem byl svědkem situace, kde byla důležitost využitelnosti zjevná.
Šlo o pozorování na autobusovém nádraží (frekventovaném místě s vysokým počtem
odpadkových košů). Pár ve středním věku právě vystoupil z autobusu. Muž si právě do
úst vymačkával prášek z plata, zatímco ve druhé držel krabičku od těchto léků. Když se
pár blížil k odpadkovému koši, lehce zrychlil a natahoval ruku s krabičkou směrem ke
koši. Žena ho zastavila. „Počkej, je v tom ten příbalovej leták, třeba se ti to ještě bude
hodit.“ Muž nic nenamítal, pouze kývnul hlavou na znamení souhlasu. Plato s prášky
spolu s krabičkou umístil do svého batohu.
Opět se jedná o situaci, kdy vidina využitelnosti předmětu (krabičky, respektive
příbalového letáku v něm) změnila názor na to, zda předmět patří do koše (tzn. je
odpadkem) či nikoliv.
V některých případech může být tato ztráta využitelnosti spjata se znečištěním podle
Mary Douglas (1976) – tak je tomu například v případě papírového kapesníku. Toto lze
možné identifikovat ve vyjádření Heleny: „No papírový kapesník… ve chvíli, kdy už do
něj nelze smrkat… znáte to, když už je v takovým stavu, že se štítíte v něm nějak víc hrabat
(smích).“ Vidina znečištění kapesníku je zde zcela zřejmá. Jedná se však o velice
výjimečnou situaci a znečištění se z pohledu aktérů nezdá být důležitým aspektem při
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Obchod a servis elektrospotřebičů.
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definování odpadu. V tomto ohledu se tak kategorie nečistého neukázala jako příliš
významná, přestože jsem jí před začátkem výzkumu přikládal velký důraz.

3.1.2 Dočasná úložiště a odběr
Trajektorie odpadku od momentu jeho definování mají velice různorodou povahu a záleží
na mnoha faktorech. Nicméně jedno mají tyto trajektorie společné – každý odpadek se
v průběhu svého života dostane na místo tzv. dočasného úložiště, kde zpravidla nějakou
dobu setrvá.
Povaha úložiště a délka uložení jsou velice rozličné proměnné – úložiště může být pouze
jedno, které v takovém případě není dočasné, ale definitivní. Příkladem může být
Františkova slupka od banánu, který hovoří o proměně slupky od banánu v odpadek
následovně:. „Tak to ti můžu říct naprosto přesně (smích)… právě, když už je to jen ta
slupka a není v ní banán (smích). Já třeba banány vlastně skoro nejím, ale vždycky si je
beru na delší výlety, protože je to dobrá sváča… rychlý cukry, minerály, draslík… no a
právě po cestě ten banán jím. No a když ho dojím, tak v tu chvíli je pro mě ta slupka už
jen odpadek, proto ji tam taky hnedka někam hodím, do nějaký vyšší trávy nebo tak… kde
se to rozloží.“ Jistě, slupka se samozřejmě může ještě nějakým způsobem pohybovat i po
tomto odhození, nicméně tento pohyb už nezpůsobují lidští aktéři, nezahrnuji ho tedy do
trajektorie sociálního života odpadu.
Aby byla zřejmá různorodost cesty, třeba i stejného druhu odpadku, uvedu cestu slupky
od banánu i u Karla a Jany.
„Tak slupka od banánu, ta má v podstatě jednoznačnou cestu. Někdo teda říká, že si
slupky od tropického ovoce, banány, pomeranče, grep, nedává do kompostu. Že v tom
bude nějaká chemie, nebo něco… ale já to neřeším, já to všechno dávám do kompostu a
přijde to prostě to kompostéru. Takže nádoba na bioodpad -> kompostér.“ (Karel)
„No… zase je to stejný jako u všechno ostatního, co ses mě zatím ptal… hodím to prostě
do koše…“ (Jana)
Jak v rozhovoru s Janou také zaznělo, plné pytle z košů vynáší Jana (nebo její manžel) do
kontejneru na směsný odpad před panelovým domem, ve kterém žijí. V případě Karla tak
můžeme identifikovat dvě zastávky na trajektorii slupky po jejím definování jako odpadu
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(první v nádobě na bioodpad, druhé v kompostéru). U Jany jsou takové zastávky dokonce
tři (odpadkový koš v domácnosti, kontejner na směsný odpad, skládka16).
Mezi typická úložiště patří například odpadkový koš nebo nádoba na tříděný odpad.
Významným úložištěm v rámci obce je také sběrný dvůr, kam kde se spojují mnoha druhů
odpadu, který nepatří do komunálního ani tříděného odpadu (nebezpečný odpad, objemný
odpad…). O povaze úložiště často rozhoduje právě míra „ekologické svědomitosti“
konkrétního aktéra, v naprosté většině případů se nabízí ekologická a neekologická
alternativa – mnohdy prosté rozhodnutí třídit/netřídit odpad. To je ostatně vidět na výše
popsaném příkladu Jany a Karla, kdy byly trajektorie stejného druhu odpadku (slupky od
banánu) zcela odlišné.
Doplnit toto tvrzení může být srovnání dvou situací u dvou různých pozorování – jednoho
na autobusovém nádraží (frekventovaným místem s velkým počtem odpadkových košů),
druhého v oblasti kontejnerů na tříděný odpad. U pozorování na autobusovém nádraží
nemíním popsat konkrétní situaci, spíše skutečnost, že jsem zaznamenal mnoho případů,
kdy lidé vyhodili plastový obal/plastovou lahev do odpadkového koše. Naproti u
kontejnerů na tříděný odpad jsem byl svědkem situace, kdy kolem nich procházela mladá
žena. Ta vytáhla z kabelky prázdnou plastovou lahev a vyhodila ji do kontejneru na
plastové odpadky.
O této situaci se dá uvažovat způsobem, že z kabelky se stalo místo dočasného úložiště
odpadu. Je zde zřejmá síla oné „ekologické svědomitosti“, které zapříčiní, že i odpadek,
pro který již nemáme využití, si někteří aktéři ponechají u sebe pouze z toho důvodu, aby
mohli odpadek vhodit do kontejneru k tomuto druhu odpadu určenému.
František na otázku, jaké motivace ho vedou ke třídění odpadu, odpověděl následoně:
„Prostě to, že je to důlěžitý... že vím, že dělám věc, kterou je potřeba, aby lidi dělali. Že
ta flaška neskončí v moři jako milion dalších… ale něco se z ní ještě udělá…“
Vhození odpadků do kontejneru na tříděný odpad, se dá klasifikovat jako odběr, kterému
jsem se věnoval na straně 9. V tu chvíli se ho totiž aktér již definitivně zbavuje. Je
pozoruhodné, že se v této závěrečné fázi setkáváme se stejným konceptem, jako s tím,
který cestu odpadu začíná – konceptem využitelnosti. Ten je zde faktorem, který může
motivovat lidi ke třídění odpadu.
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Skládky, kam je vyvážen odpad z Police nad Metují se sice nenachází v obci a tato zastávka tak není
součástí sociálního života odpadu v rámci této obce. Uvádím tento příklad spíše jako poukázání na
zmíněnou různorodost cest odpadků.
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3.2 Odpad jako komodita
Dosavadní analýzou jsem dokázal popsat různorodost trajektorií v průběhu sociálního
života odpadu. Tato analýza nám však neodpovídá na hlavní výzkumnou otázku – dostává
se odpad v průběhu jeho sociálního života do komoditních situací, jak je definuje
Appadurai (1986: 13)?
Jak bylo popsáno v teoretickém úvodu, tyto komoditní situace se vyznačují tím, že pro
věc je nejpodstatnějším sociálním znakem její směnitelnost. U jednoho druhu odpadku se
tato směnitelnost skutečně ukázala být její významnou vlastností – jednalo se o vratné
skleněné lahve. Podívejme se, co o jejich cestě prohlásil František:
„… tyhle lahve pak skladujeme normálně v komoře na zemi vedle pytle s plastem. Beru
je pak autem do Penny, když jich je nějaký rozumný množství, abych tam nechodil
s každou lahvičkou zvlášť… takže tam jsou většinou dlouho, protože já lahváče zase tolik
nejedu, to jdu radši večer normálně na pivko do hospody… a žena už vůbec ne. No
každopádně když jich teda je dost, tak je vezmu, do toho Penny na vykoupení.“
Vratné lahve byly podobným způsobem skladovány ve všech domácnostech, dokonce i u
Jany, kde se mimo rozbitý elektrospotřebič, jedná o jediný druh odpadku, se kterým Jana
ve své domácnosti nakládá jinak než s ostatními (tzn. nekončí v odpadkovém koši a
následně kontejneru na komunální odpad). Může se tak nabízet, že odpověď na hlavní
výzkumnou otázku je kladná.
Nicméně jedna skutečnost celou situaci komplikuje. Jsou vratné lahve skutečně
odpadkem? Uveďme nejprve argumenty pro. Žádný z dotazovaných na podstatu otázky,
kdy se z těchto lahví stávají odpadky, neprotestoval a všichni mi poskytli víceméně
stejnou odpověď (když se spotřebuje obsah). Dále byli ve všech domácnostech tyto lahve
skladovány v blízkosti místa skladování ostatních druhů odpadu. Komplikace nastává,
když vezmeme v potaz všechny definice a konceptualizace odpadu, se kterými jsem v této
práci pracuji. Vratné lahve nejsou objektem nulové hodnoty, což by dle Thompsona
(1979) měly být, aby byly odpadem – naopak mají hodnou nejen symbolickou, ale
dokonce ekonomickou. V rozhovorech jsem také nezaznamenal jediný náznak toho, že
by na lahve bylo možné vztáhnout kategorii nečistého Mary Douglas (1976). Dokonce
ani absence využitelnosti, která se na základě rozhovorů jeví jako zcela stěžejní pro
proměnu věci v odpad, zde není přítomna, neboť vratné lahve mají využití – vrátí se do
prodejny a tím se zpeněží. Až konceptualizace odpadu vycházející z knihy Sosny a
Brunclíkové, kterou v této práci využívám za účelem vymezení povahy zkoumaných
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objektů, nám v této souvislosti může přinést odpověď. Tu hledám v posledním z mnou
využívaných pilířů: materiál může v různých fázích svého života být odpadem či
neodpadem s různou hodnotou (Sosna a Brunclíková 2015: 12). Lze tedy uvažovat
způsobem, že láhev je odpadem po dobu skladování v domácnosti a v momentě její
směny v prodejně tuto kategorii opouští. Právě tento okamžik je však podstatný díky oné
směnitelnosti vratné lahve. Kladnou odpověď na výzkumnou otázku, zda se odpad může
stávat komoditou, to tedy komplikuje.
V průběhu rozhovorů však jednou nastala situace, kdy bylo o odpadu mluveno jako o
komoditě zcela samovolně. Jednalo se o rozhovor s Karlem, konkrétně část, kde
popisoval náplň jeho práce na městském úřadě. Slovo komodita pak bylo použito ve dvou
případech:
„…Nebo samozřejmě řeší se četnosti svozu jednotlivých komodit. Řeší se různé
mimořádné svozy… na jaře, na podzim se sváží třeba bioodpad z vesnic, kde se přistavují
velké kontejnery...“
„…EKO-KOM pak obcím ten poplatek rozdělí podle toho, kolik vytřídí toho plastového
odpadu. Takže my v podstatě každý čtvrtletí vykazujeme, kolik jsme vytřídili plastu,
papíru, skla a dostáváme za ty jednotlivý komodity příspěvek, podle množství. Takže čím
víc toho vytřídíme, tím víc dostaneme od EKO-KOMu tohodle poplatku…“
Za klíčovou pak považuji především citaci druhou, kde je za vytříděný odpad přidělován
příspěvek. Existuje tu tak směna vytříděného odpadu za finanční příspěvek obci. Odpad
je v tomto případě tedy explicitně nazván komoditou a jeho podstatným znakem je
směnitelnost. Vzhledem k perspektivě, kterou Karel zaujímá (odpad je komodita spíše
z hlediska obce, kterou Karel v tomto případě zastupuje), se však jedná o velice
specifickou situaci.
Pokud v tuto chvíli pominu vratné lahve, jejichž povaha je nejistá, a Karlovo vyjádření,
které říká z velice specifické pozice, nezaznamenal jsem v průběhu rozhovorů ani
pozorování žádné další situace, kdy by byla směnitelnost nejvýznamnější vlastností
odpadu.
I přes váhu, kterou Appadurai směnitelnosti ve své práci přikládá, považuji v tuto chvíli
za nejrozumnější odsunout koncept směnitelnosti do pozadí. Pokud se totiž budu věnovat
dalšímu z aspektů, které se ke komoditě váží, totiž hodnotě, můžu prezentovat zajímavé
výstupy. Sám Appadurai hned v úvodu jeho díla „provizorně“ definuje komodity jako
objekty ekonomické hodnoty. Přestože nenacházím tvrzení, která by explicitně
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přiřazovala odpadům ekonomickou hodnotu, podívejme se například na toto Helenino
vyjádření o cestě slupky od banánu v její domácnosti:
„No a když se snědí, tak slupka jde do košíku s bioodpadem, kde je to uskladněný, než se
to vynese na ten kompost. Což je teda většinou dost brzo, protože ty košíky jsou malý a
jak často vaříme, tak je i dost odřezků ze zeleniny a tak…“
Za stěžejní považuji slovo „uskladněný“, neboť toto vyjádření není příliš v souladu
s myšlenkou odpadu jakožto nevyužitelného předmětu. Uskladňujeme naopak ty věci,
které mají nějakou hodnotu (ať už symbolickou či ekonomickou), které hodláme využít
apod. Slupka od banánu, která je v kompostéru biodegenerativními procesy proměněna
na kompost, pak skutečně využití má (přestože v tu chvíli už nejde o slupku od banánu
ani o odpad).
Zdá se tedy, že odpad se skutečně dokáže dostávat do komoditních situací (byť jen velmi
zřídkakdy a ve specifických situací). Přestože tímto zodpovídám hlavní výzkumnou
otázku, pravdou je, že v průběhu výzkumu i analýzy bylo toto téma velmi slabé a
nevýrazné, a to i přes mou snahu věnovat mu velkou pozornost. Naopak se vynořilo téma,
které se ve výsledku ukázala být jako velmi podstatné, a přestože jeho zahrnutí do práce
původně ani nenapadlo, věnuji mu zde značný prostor. Jak již bylo nastíněno, jedná se o
pojem infrastruktury.

3.3 Infrastruktura
Jako zcela klíčovou z hlediska nakládání s odpady se ukázala být infrastruktura. Larkin
o infrastrukturách hovoří jako o „vybudovaných sítích, které zprostředkovávají tok věcí,
lidí, myšlenek a zajišťují jejich výměnu v prostoru (Larkin 2013).
Jsou to právě infrastruktury, které z největší části určují trajektorii odpadu – ať už
mluvíme o cestách, po kterých musí respondenti s odpadky jezdit ke kontejnerům na
tříděný odpad, o chodnících, po kterých za stejným účelem chodí, či o samotné existenci
kontejnerů na tříděný odpad a jejich rozmístění. Dvě poslední skutečnosti považuji za
extrémně důležité. Právě díky existenci těchto kontejnerů mohou aktéři odpad třídit.
Jakkoliv banálně může toto zjištění znít, jeho implikace a rozšíření vedou k zajímavým
závěrům. Barevné kontejnery totiž nejenže umožňují třídění odpadu, ale přímo k němu
vybízejí. Zvýšit počet lidí třídících odpady je totiž žádoucí nejen ze strany nadnárodních
organizací, jako je třeba OSN, jejichž cíle jsem v této práci citoval, nicméně i ze strany
obce, jak mi prozradil Karel. „…A pak se samozřejmě i těžko hledá nějaká motivace,
třeba i finanční. Jak lidi namotivovat, aby víc třídili, aby poctivěji nakládali s těmi
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odpady.“ Jednou z možných odpovědí může být právě infrastruktura – rozmístění a počet
kontejnerů na tříděný odpad.
„…To už jsme teď právě taky řešili, nabízejí nám firmy čárový kód s tím, že rozdáme
odpadový nádoby všem domácnostem, co by chtěly, třeba tady v tý vilový čtvrti v podstatě
by každý dostal nádobu na plasty a papír aspoň. A měl by tou baráku a nemuseli by to
nikde nosit a vyváželo by se jim to od domu. O tomhle taky uvažujeme, tím by se taky
zvýšilo vytřídění...“
Toto téma se objevovalo i v rozhovorech s respondenty o jejich motivací ke třídění
odpadu. Olga mi sdělila, že sice považuje ekologické problémy za důležité, ne však
natolik důležité, aby se o toto téma aktivněji zajímala a přizpůsobovala se mu. I ona však
třídí odpad. Své motivace o třídění popsala slovy:
„Tak ono vlastně… proč bych to nedělala. On to není zas takový problém. Jak jsem říkala,
mně by štvalo, kdyby mě nějaký ty opatření nějak hodně omezovaly, ale hodit kelímek od
jogurtu do jinýho pytle mi nedělá problém. A hlavně, dneska jsou už ty kontejnery na
tříděný odpad všude. Kdybych se s tím musela tahat až do Tramtárie, tak se na to taky
vyprdnu, že jo. Ale my tu máme ty kontejnery hezky pohromadě přímo před barákem…
tak co bych to tam nehodila.“
Infrastruktura v podobě dostupnosti barevných kontejnerů tak velmi významně ovlivňuje
nakládání s odpadem. Nárůst v počtu těchto kontejnerů z hlediska celé republiky jsem
zmiňoval již v úvodu. Podívejme se nyní na situaci konkrétně v Polici nad Metují
v příloze č. 2.
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Příloha č. 2: Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad v Polici nad Metují (obrázek

Zdroj: mapy.cz; vyznačení vlastní podle http://www.meu-police.cz/mesto/informace-oodpadech/stanoviste-kontejneru/
Přestože nejodlehlejší místo je od nejbližšího stanoviště kontejnerů vzdáleno přes půl
kilometru, většina obyvatel má toto stanoviště v okruhu 100 metrů.
Infrastruktura však neovlivňuje jen nakládání s odpady, ale i jejich vnímání, což je možné
vysledovat na vyjádření Jany, která jako jediná z účastníků výzkumu odpady netřídí.
„Já se o to vůbec nezajímám… a prostě si myslím, že když nebudou třídit úplně všichni,
svět se vzhůru nohama neobrátí. Ale jako asi to bude trochu problém, když si třeba vezmu,
že tu je kolem tolik kontejnerů… snacha mě do toho trochu tlačila, tak třeba to ještě
zkusím, uvidíme“.
Sama Jana tvrdí, že se o tuto problematiku vůbec nezajímá. Zároveň však připouští, že by
závažnost tématu nemusela být nulová. Jako podporu tohoto tvrzení zmiňuje právě
kontejnery, kterých je kolem „tolik“. Kontejnery zde tak vystupují jako nositelé určitých
myšlenek. Jejich existence na ekologickou problematiku upozorňuje do takové míry, že i
lidé jako Jana, kteří se o ekologii vůbec nezajímají, o ní mají alespoň nějaké základní
povědomí. Toto považuji za názorný příklad zprostředkovávání onoho „toku myšlenek“
infrastrukturami (Larkin 2013).
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Infrastruktura hraje roli z hlediska nakládání s odpady v rámci samotných domácností.
Příkladem může být rozmístění a počet odpadkových košů na tříděný odpad, což stojí na
obdobném principu, jako rozmístění kontejnerů v předchozím případě. Helenina rodina
má v jejich domě dvě sady košů na tříděný odpad (plasty a papír): „Takže tohle máme
tady po ruce… a ještě jednu podobnou sadu máme nahoře v patře, aby děcka nemusela
s každým papírkem a každým plastem běhat dolů, protože takhle to fungovalo donedávna
a moc se to neosvědčilo, všechno to pak házeli k sobě do koše na všechno… tak jsou ještě
menší a ty máme nahoře v patře.“ Takřka totožnou zkušenost má i Karel: „I když jsem se
jim snažil asi milionkrát vysvětlit, jak je třídění důležitý, těch pár kroků navíc do kumbálu
je prostě stejně problém (smích), takže jsme jim pořídili vlastní, do pokoje…“
V tomto místě využijí své terénní sondy v Ho Či Minově městě ve Vietnamu, neboť
význam infrastruktury z hlediska nakládání a vnímání odpadu tam je opravdu markantní.
Tyto rozdíly jsou zřejmé již po prvních pár minutách strávených v ulicích města –
odpadky u krajů cest a chodníků v mnohem větší míře, než je běžné v České republice.
Odpadkové koše jsou výjimečnou záležitostí, většinou na speciálních místech (například
v parku). Kontejnery na tříděný odpad neexistují. Svoz odpadu probíhá způsobem
odkládání pytlů s odpadem ke krajů cest, kde je v ranních hodinách přijíždí sbírat svozová
služba.
Jak se takovéto rozdíly promítnou do nakládání s odpady? Již první z popsaných rozdílů
nám nabízí částečnou odpověď. Odpad na, pro Čecha, „nepatřičných místech“ můžeme
vídat velmi často. V důsledku chybějící infrastruktury lidé nemají možnost třídit odpad.
Zde začíná být situace ještě zajímavější, neboť tato chybějící infrastruktura má vliv i na
smýšlení o odpadu. Mnoho starších lidí tu údajně o něčem, jako třídění odpadu, ani nemají
ani tušení.
Za celou dobu svého pobytu jsem pouze jednou zahlédl koš na třídění odpadu. Ten se
nacházel v obchodním centru, což jsou údajně jediná místa, kde lze v „každodenním
životě“ (tato každodennost je sporná – pro spoustu lidí je návštěva obchodního centra
výjimečnou situací). Co je však nejpodstatnější – kategorie třídění se od těch zaběhlých
v České republice značně liší, viz příloha č. 3.
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Příloha č. 3: koš na tříděný odpad v Ho Či Minově městě (obrázek)

Zdroj: vlastní
Na koši vidíme tři kategorie – plechovky, papír a lahve. Toto rozdělení se Čechovi může
zdát jako fascinující, neboť kategorie neznačí materiál odpadu. „Lahve“ například mohou
být plastové i skleněné. Vzhledem k nákresu, na kterém je i (pravděpodobně) plastová
taška lze předpokládat, že jde o plast. Fascinující je, že ani od zdejší rodačky jsem
nedostal odpověď na to, co přesně se pod heslem „Bottles“ skrývá.
Při představě koše jako předmětu, který nese (a předává) myšlenky, se nabízí úvaha, že
odlišné kategorie vyústí v odlišné vnímání odpadu. Tato domněnka se mi potvrdila – snad
žádná z dotazovaných osob zde problematice plastu nepřikládá vysokou závažnost
v porovnání s ostatními druhy odpadu.
Tato terénní sonda pro mě představuje silný argument pro tvrzení ohledně významu
infrastruktury z hlediska vnímání i nakládání s odpady.

Závěr
Hlavním cílem mé práce bylo především odpovědět na otázku, zda se odpad může stávat
komoditou, případně jaké speciální okolnosti se k vnímání odpadu jakožto komodity váží.
Teoretický rámec této otázky představovalo dílo Arjuna Appaduraie Sociální život věcí.
Dále jsem se soustředil na to, jak obyvatelé městě Police nad Metují nakládají s odpadem.
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V průběhu práce jsem se pokusil na tyto otázky odpovědět. Nyní se pokusím své závěry
shrnout.
V první řadě je však důležité reflektovat povahu těchto výsledků. Ukázalo se, že vnímání
odpadu je velice specifickou záležitostí a přestože v některých ohledech se někteří
z účastníků výzkumu shodli, v mnohých se markantně rozcházeli. Je pravděpodobné, že
zařazení jiných osob do výzkumu by mohlo vést k odlišným závěrům.
Na základě vytvořených dat však bylo možné vypozorovat, že odpad se skutečně může
stávat komoditou. Nejzřetelnější byla tato skutečnost na výpovědi Karla, který mluvil o
odpadu jako o komoditě zcela samovolně. Karel však pracuje na městském úřadě jako
referent životního prostředí a z toho důvodu je jeho pohled velice specifickým. V těchto
konkrétních promluvách, kde o odpadu mluvil jako o komoditě zaujímal právě
perspektivu obce/vedení obce. Ve výpovědích ostatních respondentů (kteří k odpadu
nemají podobně specifický vztah) takto explicitní formulace nebyly přítomné.
Soustředil jsem se proto na hledání vyjádření, které by odpadu přiřazovali směnitelnost,
kterou Appadurai používá k definování komoditní situace. Tato směnitelnost byla
zřetelná pouze ve vyjádřeních o vratných lahvích, které se však ukázaly být problematické
z hlediska skutečnosti, zda lze vůbec tyto považovat za odpadky, neboť ať už dle
teoretických zdrojů či způsobu, jakým odpad definovali v rozhovorech samotní
respondenti nebylo zařazení vratných lahví do kategorie odpadu jednoznačné.
Z toho důvodu jsem navzdory Appaduraiově důrazu na směnu a směnitelnost od těchto
konceptů upustil a věnoval se hodnotě. Vlastnosti, která je s konceptem komodity také
často spojována. S tímto přístupem jsem narazil na další případy, při kterých (přestože
opět ne zcela jednoznačně) odpad ve výpovědích respondentů alespoň do určité míry
působil jako komodita.
Na hlavní výzkumnou otázku tedy lze odpovědět kladně – odpad se skutečně může stávat
komoditou. Nicméně z výše popsaných důvodů je tento status komodity problematický.
Toto téma se dále v rozhovorech ani pozorování nejevilo jako důležité i přes mou snahu
věnovat mu značnou pozornost.
Než se dostanu k explicitním odpovědím na další výzkumné otázky, musím zmínit
okamžik definování odpadu konkrétními aktéry. Předpokládal jsem, že v tomto okamžiku
bude hrát velkou roli kategorie nečistého dle Mary Douglas, nicméně tento předpokládat
se nepotvrdil. Za mnohem důležitější se ukázal být koncept využitelnosti odpadu, kdy
byla právě ztráta využitelnosti mnohdy klíčovým momentem, který věc v očích aktérů
proměňoval v odpad. Využitelnost také hrála roli v závěrečných částech života odpadu
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v dané obci, kdy vidina toho, že se odpad ještě využije, přestavovala jednu z motivací
k třídění odpadu.
V průběhu výzkumu vyvstalo ještě jedno téma, které se ukázalo být velmi podstatným –
totiž vliv infrastruktury na nakládání s odpadem, ale i smýšlení o něm. Infrastruktura
jednak reálně určuje podobu cesty konkrétního odpadku, skrze cesty, polohu přechodných
úložišť (str. 8) apod. Za ještě zajímavější však považuji skutečnost, že infrastruktura (v
tomto případě) v podobě existence a rozmístění kontejnerů na tříděný odpad funguje jako
„nositel myšlenek“. Svojí existencí upozorňují na problém nekontrolovaného
produkování odpadu a tím pádem ovlivňují vnímání odpadu – dostávají problém do
povědomí osob. Toto tvrzení je podpořeno mikrosondou v Ho Či Minově městě, kde lze
v důsledku chybějící/odlišné infrastruktury nacházet odlišné vnímání a nakládání
s odpady.
Výzkumné otázky zněly: Jak obyvatelé obce nakládají s odpadem (a určují tak jeho
sociální život)? Jak odpad vnímají? Do jaké míry je nakládání s odpadem určováno právě
jeho vnímáním? Zdá se, že nakládání s odpady je v největší míře ovlivněno dvěma
skutečnostmi – infrastrukturou a právě vnímáním. Vnímání odpadů tak má na nakládání
s nimi zcela klíčový vliv. Co se týče samotného vnímání odpadu – nejzřetelnější byli ve
výzkumu zřetelné dva druhy vnímání. První z nich bylo podmíněno ekologickou
problematikou a odpady zde byly vnímány jako problém. Druhé se týkalo především
definování odpadu aktéry, kdy je odpad vnímán jako nevyužitelná věc.
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Social life of waste in selected town
This work is focused on social life of waste in selected town. „Social life“ is meant to be
whole process of a waste in the area – from its „birth“ (caused by producers, who banish
things away creating waste), through the management of waste (decisions on how to deal
with the waste done by some kind of administrative agency in the town) and finally its
„death“ (a departure of the waste done by some dustmen cartage company – the waste
„dies“ just within the framework of the town). Special attention is given to different
perceiving of a waste by different social classes (most importantly producers of waste and
those who have further connections to waste) – for these purposes author uses theories
such as Douglas‘ Purity and Danger – and above that what actions connected to waste
these people from different social classes take. The work uses various research methods
– especially in depth interviews, observation and more. Author uses data made by his
research and discusses possible scenarios of importance of a waste in the nearest future.
Keywords: waste, social life of things, sensation of waste, waste politics

Sociální život odpadu ve vybrané obci
Teoretická východiska
Odpad je s lidskou společností neodmyslitelně spjat. Avšak co je to odpad? Sosna a
Brunclíková ukazují, že odpověď na tuto otázku, jakkoliv se může zdát na první pohled
banální, ve skutečnosti není vůbec tak jednoduchá (2015, 6-12). Mnoho autorů přišlo
s rozličnými způsoby, jak toto téma uchopit a konceptualizovat (Douglas 2005,
Thompson 1979, Gille 2007, Reno 2014 a další). S pojmem „odpad“ také nemusí být
vždy spojovány pouze hmotné věci – stejně dobře se může jednat o myšlenky, nebo
dokonce lidi samotné (Krupa-Ławrynowicz & Ławrynowicz 2012, 143). Toto jsou jen
některé z mnoha komplikací, které s sebou snaha o definování odpadu přináší. V této
práci budu následovat konceptualizaci Sosny a Brunclíkové – podstatné jsou především
2 aspekty: odpad má vztah k materialitě (tímto se právě eliminují ony nemateriální
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definice odpadu) a odpad je odpadem pouze ve vztahu k organismu (v kontextu mé práce
budou tento „organismus“ představovat určité skupiny v české společnosti, viz dále),
který jej jako odpad klasifikuje (Sosna, Brunclíková 2015: 12).
Odpady jakožto předmět studia jsou o to zajímavější, že jejich role v současné společnosti
velmi dynamická. To především z důvodu rozmachu konzumerismu po druhé světové
válce – toto je ostatně Sosnou a Brunclíkovou označováno jako největší mezník ve vztahu
lidí a odpadu (2015: 21-24). Rapidní nárůst produkce odpadů již navíc vyvolává
uvědomění, že se jedná o závažný problém a téma problémovosti odpadů tak není
výjimečným tématem v akademických ani veřejných kruzích. V kontextu České
republiky jsou všechny tyto změny o to bouřlivější, že se naplno projevují až v posledních
30 letech – po pádu železné opony a následnou změnou politicko-ekonomického
prostředí.
Přístupů, jak studovat odpad, je nespočet. V závislosti na jednotlivých přístupech se také
zásadně proměňuje povaha poznatků. Zjednodušeně lze prohlásit, že existují dva hlavní
přístupy ke studiu odpadů – studie zaměřené na producenty odpadu (tzn. „klasické lidi“
západní civilizace produkující odpad – většina z nás) a dále studie zaměřené na lidi, pro
které hraje odpad něčím v životě důležitější roli (např. je objektem jejich profese) (Sosna,
Brunclíková 2015: 28).
Přístup ke studiu odpadů zvaný garbologie, spočívá v analýze samotných odpadů,
například ze skládek. Tuto metodu (mimo dalších podpůrných metod) uplatnil například
William Rathje ve snad nejznámější studii zaměřené na odpady nazvané Garbage project
(Rathje 1974; Rathje & Murphy 2001; Zimring & Rathje 2012). Pomocí této metody
dokázal odhalit konzumní vzorce konkrétních domácností. Dle předchozí zjednodušené
typologie se tedy jednalo o studii zaměřenou na producenty odpadů.
Z druhého okruhu studií lze jmenovat například studii Robin Nagle (2013), která se
soustředila na popeláře v New Yorku a pomocí etnografického výzkumu odhalila jejich,
do té doby relativně nereflektovaný a málo známý svět (Sosna, Brunclíková 2015: 30).
Ve své práci se chci zaměřit na obě tyto skupiny, nikoliv za účelem detailního poznání o
jednotlivých skupinách jako v předchozích případech, ale spíše k detailnímu porozumění
„života odpadu“ v konkrétní obci. Více v časti „Empirická část a výzkumné cíle“.
Téma odpadu jsem si vybral z toho důvodu, že ho považuji za důležité. Nadměrná
produkce odpadu je totiž jedním z velice zásadních ekologických problémů současnosti.
Právě i to, jak konkrétní osoby z různých společenských skupin odpad vnímají, jak
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k němu přistupují, a především jak v souvislosti s ním jednají, může být jedním
z hlavních faktorů ovlivňující vývoj tohoto ekologického problému v blízké budoucnosti.

Empirická část a výzkumné cíle
Jak již název napovídá, ve své práci bych chtěl postihnout nakládání s odpady a v podstatě
jeho „život“ ve vybrané obci. To prostřednictvím výzkumu tří skupin aktérů – producentů
odpadu (těch, u kterých odpad vzniká), dále zástupci obecního orgánu, který má na starost
management s odpady (ti, kteří rozhodnutí, co s odpadem bude) a konečně s vedením
společnosti, která pro obec vykonává svoz odpadu (ti, kteří zajišťují „zmizení“ odpadu,
tímto jeho „život“ v rámci obce zaniká). V závislosti na druhu skupiny použiji jiné
výzkumné metody.
Skupina producentů bude z metodologického hlediska nejpestřejší. Základem budou
samozřejmě hloubkové, polostrukturované rozhovory s účelově vybranými respondenty.
V těchto rozhovorech budu také uplatňovat práci s fotografiemi (z části tak půjde o fotopodněcující rozhovory) za účelem zjistění, jak tito producenti o odpadu smýšlí, jakou roli
v jejich životě hraje a v neposlední řadě i samotný fakt, co za odpad považují. Pro tyto
účely se mimo jiné chci inspirovat i takovými teoretickými zdroji, jako dílo Čistota a
nebezpečí od Mary Douglas (2005). Mimo to ale chci využít i pozorování (například
v oblasti kontejnerů), za účelem zjištění, jaké konkrétní praktiky se k nakládání
s odpadem ze strany producentů váží. V ideálním případě budu tyto dvě techniky i
kombinovat a s některými osobami, se kterými přijdu do styku v rámci pozorování,
provedu v případě jejich souhlasu obdobné rozhovory, případně rozhovory na téma
zajímavých poznatků a nejasností z pozorování.
Se zástupci obce mající na starost management odpadů a vedením svozové společnosti
mám v tuto chvíli z očividných důvodů v plánu provést pouze rozhovory. Podobně jako
v předchozím případě se budu soustředit především na obecné vnímání odpadu, neboť
předpokládám, že právě v tomto vnímání budou mezi skupinami určité rozdíly. Pozornost
však bude věnována i konkrétním skutečnostem – například jaké problémy si s odpady
spojují konkrétní skupiny apod.
Z kontinuálního hlediska nebude výzkum striktně zaměřen na jednotlivé skupiny
popořadě, naopak se výzkumy skupin budou prolínat. To proto, abych na získané
poznatky mohl reagovat a reflektovat je v dalších rozhovorech. Příkladem tohoto principu
může být situace, kdy porovnám skutečné praktiky managementu odpadu ze strany města

34

a svozové společnosti s představami producentů o nakládání s odpadem po jeho vhození
do popelnice, kontejneru.
Pro shrnutí – mým výzkumným cílem tedy bude analýza „života odpadu“ v rámci
vybrané obce. Soustředit se budu především na rozdílnosti (ať už z hlediska přemýšlení
o odpadu či konkrétním nakládání s ním), které se v tomto kontextu vyskytují mezi
jednotlivými skupinami.
V závěru práce poznatky z mého výzkumu zanalyzuji na základě teoretických zdrojů o
odpadech. Rád bych také diskutoval na téma vývoje ve vnímání a nakládání s odpady
(především z hlediska odpadů jako ekologické zátěže) do budoucna.
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Příloha č. 1: Seznam účastníků výzkumu (tabulka)

Jméno

Věk

Dosažené vzdělání

Bydliště

Karel17

54

VŠ

Rodinný dům se zahradou

Olga

35

SŠ

Byt v bytovém domě se
zahradou

František

43

SŠ s maturitou

Byt v bytovém domě bez
zahrady

Jana

77

SŠ

Byt v panelovém domě

Helena

40

VŠ

Rodinný dům se zahradou

Zdroj: Vlastní zpracování

17

Karel je oním referentem životního prostředí
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Příloha č. 2: Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad v Polici nad Metují (obrázek

Zdroj: mapy.cz; vyznačení vlastní podle http://www.meu-police.cz/mesto/informace-oodpadech/stanoviste-kontejneru/
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Příloha č. 3: koš na tříděný odpad v Ho Či Minově městě (obrázek)

Zdroj: vlastní

39

