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Milada Pajgrtová se ve své bakalářské práci věnovala makrobiotice, přesněji tomu, co vše 
obnáší praktikování makrobiotiky v českém prostředí. Provedla kvalitativní výzkum, který 
podpořila kompilační kapitolou o dějinách stravy a stravování (oddíl 2, s. 8-14) a nástinem  
makrobiotiky jako stravovacího modelu (oddíl 3, s. 15-21). Vlastní formulaci výzkumného 
problému pak založila na kulturní podmíněnosti stravy a stravování a naznačila, že by na téma 
výzkumu bylo možné nahlížet optikou teorií kulturního přenosu. Odsud zřejmě název práce: 
Makrobiotika jako změna životního stylu.  
 Je třeba konstatovat, že teoretické zázemí (oddíl 4, kap. 4.1) není silnou stránkou 
Milady Pajgrtové, ostatně autorka mu věnuje pouhých 1,5 strany a nijak zvlášť je – vyjma 
kapitoly 6.9 – v dalším textu nerozpracovává. Podobně si je autorka poněkud nejistá, zda 
makrobiotiku hned v úvodu definovat jako „životní styl“ (s. 6) a makrobiotiky jako 
subkulturu (s. 6, 22, 30), či zda to, jak ji / je charakterizovat, bude výsledkem jejího vlastního 
výzkumu (s. 22 resp. 54). Výzkumný problém a výzkumné otázky tedy raději formuluje co 
nejvíce etnograficky – cílem je popsat to, „jak vypadá uplatňování makrobiotiky v českých 
podmínkách“ (s. 24). V tomto směru předvedla Milada Pajgrtová poměrně zdařilou práci. 
Provedla osm polostrukturovaných rozhovorů, několik zúčastněných pozorování a analýzu 
vybraných dokumentů. Postup vlastního výzkumu transparentně popsala (oddíl 5, s. 25-37).  
 Za velmi zdařilou část bakalářské práce považuji kapitolu 5.3 Profily informátorů. 
Autorka zde zasazuje přijetí (/odmítnutí) makrobiotiky do životního příběhu informátorů a 
představuje tak různorodé přístupy nejen ke stravě a vlastnímu zdraví, ale vlastně i k životu 
jako takovému. Ve vlastní empirické části (oddíl 6, str. 38-53) se pak soustředí na to, co pro 
informátory makrobiotika znamená (kap. 6.1, 6.2, 6.8 a 6.9) a jak ji ve své každodennosti 
praktikují (kap. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 a 6.7). Právě tyto etnografické popisy jsou dle mého názoru 
přínosem ve zkoumání, do jak širokých sfér může zasáhnout změna stravovacích návyků. 
Škoda snad jen, že se autorka více nezabývala rozpory mezi tím, co informátoři deklarovali 
jako správné, co je takto deklarováno v makrobiotické literatuře, a co informátoři v praxi 
opravdu dělají. Interpretace sebraných dat by byly bývaly hlubší, jak ostatně naznačují 
některé pasáže v závěru práce (např. omezení elektroniky). Spíše výjimečně pak autorka 
podléhá terénu („při formování stravovacích návyků vždy hrály významnou roli zdravotní 
důvody“ /s. 13/, „hlubší porozumění proč a jak funguje určitá skladba potravin“ /s. 27/, 
poslední odstavec na s. 55).  
 Z formálního hlediska lze ocenit kultivovaný jazyk s minimem překlepů, logické 
členění textu i adekvátní poznámkový aparát. 
 
Bakalářskou práci Milady Pajgrtové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi 
dobrou. 
 
 
 
V Praze 19. srpna 2009     Mgr. Hedvika Novotná  
 
 


