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Bakalářská práce se na případu veganství zabývá problematikou legitimizování eticky motivované 

spotřeby vůči převládajícím spotřebním normám. Výzkum je založen na deseti polostrukturovaných 

rozhovorů s pěti vegany a pěti jejich přáteli, a mimo jiné je v něm i ukázáno jakým způsobem může 

být veganství chápáno jako skryté stigma. 

Samotná bakalářská práce vznikala poněkud nesourodě, jako kombinace již realizovaných 

výzkumných rozhovorů o veganství a mé snahy navést autorku k zarámování textu do současného 

teoretického kontextu sociologie spotřeby. Z této časové nekonzistence, ale i z poněkud pasivního 

přístupu autorky pak pramení to, že samotný text sice považuji za obhajitelný, tedy naplňující 

požadavky kladené na bakalářskou práci, ale nepříliš zdařilý. 

Hlavní problém spočívá v poněkud chaotickém a neadekvátním zakotvení práce v dostupné literatuře 

a existujících výzkumech. V textu je patrný zřetelný zájem autorky o otázku veganství, avšak 

podstatně méně je patrné oborově relevantní (tj. např. sociologické) uchopení této problematiky. 

V zásadě lze říci, že podrobná typologie či filosofické argumenty veganství (viz kapitola 1) jsou pro 

samotný výzkum podstatně méně důležité, než například obecnější rozpracovaní problematiky 

legitimizace spotřebních norem a odchylek od norem, či zakotvení Goffmanova interakčního 

přístupu. Tomuto, včetně základního vymezení sociologické perspektivy, se autorka věnuje spíše 

okrajově, nebo se ji nedaří využité zdroje věrně a srozumitelně reprodukovat. 

Nedostatečnost zakotvení se projevu zejména v nepříliš silné schopnosti autorky při analýze nacházet 

dostatečně zajímavý interpretační odstup od vlastního zájmu o veganství. Jedná se o poměrně častý 

problém zkoumání v oblasti, ve které je výzkumník silně sám zainteresován. I když jde o situaci 

v sociálních vědách nepochybně častou a smysluplnou, klade výraznější nároky na schopnost nalézt 

plodný analytický odstup. A právě teoretická východiska mohou v nalezení takové pozice výrazně 

pomoci, a jejich podcenění, jako v tomto případě, hodnotu výsledku oslabuje.  

Přes tento jasný nedostatek se nakonec podařilo podobu analýzy rozhovorů v průběhu zpracování 

práce alespoň do určité míry usměrnit a dovést k obhajitelnému, poměrně ucelenému tvaru. Je ale 

zřetelné, že výsledky výzkumu dalece zaostávají za možným potenciálem, a lze pouze spekulovat, zda 

jsou nedostatky obsaženy již v samotném sběru a zaměření dat, či v slabém ukotvení východisek, či 

samotné analýze.  

Z hlediska tématu lze z dat vyčíst různé nevytěžené momenty. Celá problematika veganství se 

například velmi úzce točí kolem sociálního významu jídla, či přesněji společného (rodinného) jídla. 

Právě sociální význam, který je do materiality stravování vetknut (viz např. Daniel Miller) je zdrojem 

zásadního rozporu kolem veganství a potenciálního narušení sociálních vztahů. Jinak řečeno 

odmítnout nabízené jídlo, respektive odmítnout společné stolování je závažným sociálním 

prohřeškem, oproti například tomu, když odmítneme nabízený deštník. A to právě proto, že jídlo 

patří mezi předměty spotřeby, které jsou silně prosyceny vkládaným sociálním významem. 

  

 



Přes řadu uvedených nedostatku je ve výsledném textu patrná odvedená práce. Bakalářská práce 

naplňuje formální nároky kladené na tento kvalifikační stupeň, a jako takovou ji považuji za 

obhajitelnou. Nelze ji ale hodnotit lépe než známkou dobře. 
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