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Diplomová práce Marie Hankové vychází z dlouholetého zájmu o fenomén 
vegetariánství, které bylo tématem i práce postupové, a v neposlední řadě také z vlastních 
osobních zkušeností. 

Autorka shromáždila reprezentativní bibliografii obohacenou o internetové zdroje a 
porovnala výsledky dvou výzkumů, týkajících se současného českého vegetariánství. Jeden 
z těchto výzkumů byl její vlastní. 

Z celkového pojetí je vidět, že Marie Hanková své téma chápe skutečně tak, jak 
napovídá titul práce, v širokých kulturních, historických, medicínských, ekonomických, 
ekologických a politických souvislostech. 

Takovému pohledu odpovídá členění práce, která se snaží postihnout etické a 
náboženské motivace v kulturním průřezu, který zahrnuje jak velké světové náboženské 
soustavy, tak filozofické směry. S postupným rozvojem odborných disciplín přírodovědných a 
humanitních mapuje autorka pomocí vybraných příkladů jejich reakce na přijímání nebo 
odmítání bezmasé stravy, vždy racionálně zdůvodněné a často protichůdné, což trvá do dnešní 
doby. 

Těmito obecnými pasážemi, vesměs opřenými o odbornou a částečně i popularizační či 
agitační literaturu, si autorka vytvořila rámec pro jádro práce, vegetariánství v českých 
zemích. Zde se jedná, vzhledem k historickým okolnostem, o záležitost relativně mladou a 
dosud zpracovanou jen torzovitě. Je možno konstatovat, že autorka svůj úkol zvládla na velmi 
dobré odborné úrovni. Postihla rozdílnost jednotlivých historických etap, věnovala se 
několika významným osobnostem, které se staly propagátory bezmasé stravy, pokud to bylo 
možné, opřela se o statistické údaje a pro postižení současného vegetariánství použila vedle 
dlouhodobého zúčastněného pozorování a vlastních zkušeností kvalitativní výzkum -
dotazníkové šetření. 

Interpretace získaných materiálů je střízlivá a kritická. Autorka si je vědoma výhod i 
nebezpečí, plynoucích z toho, že sama je vegetariánkou. Nezakrývá svůj osobní názor a jasně 
jej odlišuje od obecných závěrů, které zůstávají na "neutrální" úrovni. 

Marie Hanková zpracovala zvolené téma se zájmem, s chutí a nadhledem a prokázala, 
že je dovede zasadit do širokých souvislostí. Domnívám se, že práce je zdařilým příspěvkem 
ke kultuře stravování a ráda ji doporučuji k obhajobě s předběžným návrhem hodnocení 
výborně. 
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