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Aneta Koudelková:  
Legitimizace veganství v přátelském vztahu  

 

 

Bakalářská práce Anety Koudelková je založena na deseti rozhovorech s vegany a 

jejich přáteli o tom, s jakými problémy se setkávají a jak na ně reagují. Autorka píše, 

že jí k tématu přivedla vlastní zvědavost, protože se jako vegetariánka s něčím 

podobným sama setkává. Vlastní angažovanost však nestačí, aby obhájila relevanci 

podobného výzkumu. Práci chybí oborové teoretické ukotvení vzešlé z kvalitní 

rešerše literatury. Tento nedostatek se projevuje jak v designu výzkumu, tak 

v analýze dat. K tomu se bohužel přidává nízká jazyková úroveň i formální 

nedostatky textu. 

 

V teoretické části autorka čtenáře seznamuje s tím, kdo je to vegan a jaké jsou jeho 

motivace (namísto představení teoretického zázemí, z něhož by měl každý výzkum 

vycházet). Popis je přitom založen na několika webových stránkách a několika 

značně nesourodých titulech, u nichž chybí jejich kritické zhodnocení. Parafrázovaný 

text není vždy úplně srozumitelný (např. první odstavec na str. 3) - není přitom jasné, 

zda nekonzistentnost pochází od původního autora nebo vznikla přepisem. 

Vzhledem k tomu, že se autorka věnuje legitimizaci veganství, píše o etických 

nárocích, zaštiťuje se filosofickými koncepcemi, zajímalo by mě, jak vlastně diskuze 

o právech zvířat vypadá, o co se opírá, do jakých legislativních opatření má např. 

dopad. 

 

Metodologická pasáž se přidržuje struktury výzkumného projektu pro zkoušku SVIP, 

a tak lze autorce vytýkat nedostatečné zdůvodnění volby kvalitativní strategie a 

výběru vzorku, nedostatečnou zkušenost v analýze dat atd. Autorka správně zmiňuje 

svou zaujatou pozici, nicméně pořádně nenabízí, jak z toho ven. Charakteristické 

přitom je, že svoje vegetariánství bez patřičné reflexe obhajuje jazykovým klišé o 

„chuťovém neimpování masa“, kterou pak používají i informátoři.   

 



Při prezentaci dat čtenář narazí na dilemata, s nimiž se vegani a jejich přátelé 

setkávají a která jsou vlastně zajímavá: stigmatizace, společné stolování, 

pohostinnost. Autorka je trochu intuitivně vyzvedává, chybí jí však odpovídající 

analytické prostředky, aby je mohla více rozvinout.  

 

Práce je poměrně krátká a opírá se i o malý počet relevantních odborných titulů. 

Špatně odkazuje na internetové zdroje. I formální úpravě nebyl věnován dostatek 

času: číslování stránek, velikost nadpisů atd. Autorka často nepracuje správně 

s pojmy a vyjádření jsou krkolomná, např. „Střetávání etické spotřeby (v mém 

případě zastoupené veganstvím) a spotřeby běžné je morálně problematické.“     

 

 

Práci doporučuji k obhajobě s výhradou, navrhuji hodnocení dobře s ohledem na 

obhajobu.   
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