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IPraha 2009, Etnologický ústav FF UK, Diplomová práce, 95 stran vč. Příloh! 

Předmětem diplomové práce Marie Hankové je české vegetariánství, specifický a velmi 
archaický způsob stravování, mající kořeny v některých asijských náboženských systémech, a 
rovněž ve starověkých a středověkých evropských filosofických hnutích. 

Diplomová práce Marie Hankové je v podstatě rozdělena do dvou základních částí. První 
z nich, do níž lze zahrnout tři kapitoly, "Důvody vedoucí k vegetariánství"/7 -11/, "Stručný 
nástin historie vegetariánství"112-21/, a "České vegetariánství"/22-45/. Poslední z uvedených 
kapitol pak autorka člení na tři časová období: 1.-od poloviny 19. století do 2. světové války, 
2.-do období mezi léty 1945-1989 a 3.-do současnosti. Tato část práce je založena převážně 
na literatuře. 
V druhé části obsahující "Dotazníkový výzkum" 146-761, si autorka ověřovala prostřednictvím 
vlastního dotazníkového šetření poznatky získané jednak studiem literatury, jednak získaná 
data dále komparovala s obdobným výzkumem uskutečněným v rámci diplomové práce 
nazvané "Psychologické a sociální aspekty vegetariánství" 12008/, jehož autorkou je Jitka 
Medřická. Konfrontace těchto dvou zdrojů Iliteratury a výzkumu lM.! s vlastním výzkumem 
umožnila diplomantce precizovat získané výsledky. V této části práce spočívá hlavní autorčin 
přínos. 

Autorka si byla vědoma, že problematika vegetariánství přesahuje hranici řady oborů 
Imedicíny, náboženství, etiky, filosofie, kulinářství aj.!, proto i zdrojům informací, zejména 
pro první část práce, odpovídala rozmanitost přístupů. Autorka tak zkoumala zvolenou 
problematiku z nejrůznějších pozic, aby výsledný obraz byl co nejobjektivnější. 
Za ústřední otázku celé práce je možno považovat motivaci k vegetariánství. Co vedlo a 
dosud vede lidi k tomu, aby se zřekli pojídání masa a stali se vegetariány Iveganyl? Autorka je 
přesvědčena, že důvodů je více Inapř. ekonomické, ekologické, náboženské, zdravotní, módní, 
vlivy okolí Ipartnera, rodiny/, změna životních hodnot, duchovní očista, zdravý životní styl a 
podl, ale převažují důvody etické. Zdá se, že utrpení zvířat, ať už jde o špatné podmínky 
chovu, nešetrné usmrcení při porážkách či odtržení mláďat od matky, byly a jsou těmi 
hlavními motivy, které odrazují některé lidi od požívání masa. 
Ostatně autorka věnuje etickým otázkám ve vztahu ke zvířatům drobnou kapitolu na závěr. 
Ty sice bezprostředně nesouvisí s vegetariánstvím či veganstvím, ale odrážejí postoje 
respondentů. 

Na první pohled by se snad mohlo zdát, že tato práce bude propagací vegetariánství, ale 
autorka, ač sama vegetariánka, je ve svých soudech velmi objektivní. 
Vzhledem k tomu, že zejména terénní výzkum zahrnuje respondenty, od vegetariánů Iveganůl 
po informátory, kteří maso konzumují, představují postoje respondentů širokou škálu názorů, 
od nadšeného přijímání této varianty stravování až po její naprosté odmítání. 
Diplomová práce Marie Hankové je zajímavým počinem v oblasti specifického typu 
stravování. Zahrnuje historii tohoto jevu i současný stav. Zvláště je třeba ocenit dotazníkové 
šetření, postrádám však zde shrnutí a závěrečné zhodnocení. 
Předkládanou diplomovou práci považuji za dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze dne 25.5.2009 


