
Oponentský posudek bakalářské práce M. Mužíkové: Příroda z pohledu minoritních 
skupin ve smyslu stravování  
 
M. Mužíková se ve své bakalářské práci zabývá v současnosti relativně často diskutovaným 
tématem vegetariánství, na které se však snaží pohlížet z nového zajímavého úhlu pohledu – 
z hlediska spojitosti způsobů stravování jedinců/skupin a jejich představ přírody respektive 
pojímání vztahu člověka a přírody. V teoretické části práce autorka na základě studia 
dosavadní literatury charakterizuje hlavní typy vegetariánů a důvody, které individua k přijetí 
určité formy stravování vedou. Výzkumná část práce je založena na polostrukturovaných 
rozhovorech, které autorka vedla s 16 netypickým a 4 konvenčními strávníky – jejich bližší 
charakteristiky uvádí v příloze. V rozhovorech sleduje řadu témat, která se týkají motivů 
přijetí různých způsobů stravování; vztah k druhým, kteří způsob stravování mohou a 
nemusejí sdílet; vztah stravovacích a dalších praktik a aspektů životního stylu; představy o 
přírodě a názory na ekologické problémy. Poznatky vlastního výzkumu do značné míry 
potvrzují autorčinu hypotézu v tom smyslu, že vegetariánský způsob stravování je součástí 
širšího celku představ, postojů a praktik ve vztahu k přírodě. Informátoři-vegetariáni chápou 
přírodu jako vnitřně provázaný a svébytný celek, jehož je člověk součástí. Tato představa 
přírody je zároveň spojena s aktivistickým postojem, který zahrnuje kritiku moderní 
technologické civilizace a aktivní snahu o dosažení harmonie člověka s přírodou. Kontrast 
mezi netypickými a konvenčními strávníky však v tomto smyslu nevyznívá tak ostře, jak 
práce původně předpokládala.  
 
V bakalářské práci, která je napsaná čtivým jazykem, M. Mužíková prokazuje znalost 
dosavadní literatury, k níž je schopná zaujmout kritický postoj. Na teoretické části lze pak 
ocenit zejména snahu autorky překovat omezený kontext vegetariánství v západní společnosti 
tím, že jej zasazuje do širšího socio-kulturního rámce: na jedné straně prostřednictvím alespoň 
letmé zmínky praktik vegetariánství v nezápadních společnostech; na druhé straně diskuzí 
významu masa při vytváření identit a společenských hierarchií v různých kulturních 
kontextech. Možnosti, které by více komparativní perspektiva práce mohla nabídnout, ale 
autorka dále nevyužívá (formát klasické sociologické práce, kterého se autorka drží, to však 
ani nutně nevyžaduje). Rozsáhlá výzkumná část je dobře strukturovaná a prezentovaná 
s patřičnými náležitostmi (charakteristika respondentů; kontext rozhovorů, který ovlivňoval 
získané informace). Autorka bez problémů zvládá kvalitativní výzkum a zároveň si realisticky 
uvědomuje omezení metody v podobě polostrukturovaných rozhovorů, které neumožňují 
tvrzení informátorů/respondentů porovnat s jejich každodenní praxí a situačním vyjednáváním 
jejich vegetariánské identity. Pokud však autorka jako hlavní téma práce uvádí pohled na 
přírodu ´netypických strávníků´, čtenář by očekával, že diskuzi tohoto problému bude věnovat 
poměrně více prostoru. V současné podobě práce má spíše formu dílčího dodatku.  
 
Přes uvedené výhrady se však domnívám, že pokud se autorka k připomínkám při obhajobě 
uspokojivě vyjádří, práce by mohla být hodnocena jako výborná. Její rozsah (58 str. bez 
příloh) dokazuje, že jí autorka věnovala značné úsilí. 
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