
Abstrakt

Východiska: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou alternativního výživového směru raw

veganství. Informace byly čerpány z 23 literárních a 27 internetových zdrojů. Z důvodu aktuálnosti

tohoto  tématu  je  velká  část  zdrojů  zahraničního  původu.  Téma  bylo  zvoleno  na  základě

dlouhodobého zájmu a samostudia pozitiv a negativ radikálních výživových směrů.

Cíle  práce: Na  základě  informací  z  bibliografických  zdrojů  byly  cíle  pro  tuto  bakalářskou práci

formulovány takto. Prvním hlavní cílem práce bylo odhalit stěžejní důvody, kvůli kterým si lidé volí

tuto  radikální  životosprávu,  a  na  základě  zpracované  literatury  je  analyzovat  a  zhodnotit  tak

případná  zdravotní  rizika.  Předběžná  hypotéza  určila  jako  hlavní  očekávaný  důvod  argument

zdravotní. Druhým hlavním cílem bylo srovnání raw veganského stravování s ortorexií, kterou lze

popsat jako patologickou závislost na zdravé stravě. Následné výstupy a argumenty mají za účel

posloužit případným kolegům zdravotníkům.

Metodika: Potřebná  data  byla  získána  formou  elektronického  průzkumu.  Dotazník,  čítající  20

povinných a 1 nepovinnou otázku,  byl  zpřístupněn pouze konkrétnímu vzorku osob,  které se v

minulosti nebo současnosti částečně nebo zcela stravovali raw veganskou stravou a dosáhli 18 let.

Dotazník vyplnilo 50 respondentů, otázky jsou vyhodnoceny jak slovně, tak formou grafů. Práce je

doplněna o 3 externí elektronické přílohy, obsahující surová data z dotazníkového šetření.

Výsledky: Vyhodnocený dotazník  v první  části  potvrdil  hypotézu ohledně nejčastěji  uváděného

argumentu pro volbu raw veganství.  Na prvním místě uváděné zdravotní  důvody byly následně

analyzovány a označeny jako nedostatečné a čistě raw veganský způsob stravování v dlouhodobém

horizontu jako zdraví nebezpečný. Druhá část dotazníku potvrdila společné prvky mezi ortorexií a

radikálním vitariánským způsobem života.

Závěr: Raw veganství má zásadní nutriční rizika, nelze jej doporučit jako dlouhodobě udržitelnou



formu stravování. Nicméně inspirace živou stravou a následné příležitostné zařazení těchto pokrmů

do racionálního jídelníčku může mít prospěšný vliv na lidské zdraví. Fakt, že tento výživový styl ve

své nejradikálnější podobě u některých jedinců může vykazovat podobné symptomy jako ortorexie,

poukazuje na nesmyslnost takto extrémní životosprávy. Tento argument byl následně použit jako

součást  obhajoby  pestré  racionální  stravy,  která  respektuje  roční  období  a  místo  původu

konkrétních potravin.
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