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1. Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám tím, jaké vegani, kteří chovají domácí mazlíčky 

– psy a kočky, dělají v souvislosti s jejich chovem volby, jak je vysvětlují a jak tyto souvisí 

s jejich vlastním veganstvím.  

Vegani jsou lidé, kteří se dobrovolně rozhodli ze svého jídelníčku, a často i z jiných 

aspektů svého života, vyřadit veškeré živočišné produkty ve snaze nepodílet se na utrpení 

hospodářských zvířat. Někteří z nich ale chovají domácí zvířata, která běžně konzumují 

maso, nutně tak vyvstává otázka, jak řešit nastalý rozpor mezi hodnotami člověka 

a konzumací masa u domácího zvířete, která těmto hodnotám, zdá se, odporuje. Jakým 

způsobem o tomto uvažují? A jakým způsobem uvažují o dalších volbách, které činí 

v souvislosti s vlastnictvím domácích mazlíčků, například o kastraci nebo vůbec o pořízení 

zvířete? 

Pro získání odpovědí na tyto otázky jsem zvolila kvalitativní strategii výzkumu 

a provedla 12 rozhovorů s vegany, kteří mají domácí zvíře, které je dle většinového 

přesvědčení masožravé nebo všežravé. Mimo to jsem se seznámila s články, příručkami 

a videi určenými těm, kteří by svá domácí zvířata chtěli krmit rostlinnou potravou, udělala 

jsem si představu o trhu s veganskými krmivy a navštívila jsem několik míst, kde se taková 

krmiva prodávají. Také jsem se s vegany o domácích mazlíčcích bavila i neformálně. 

K tématu mě přivedla vlastní zvědavost. Od roku 2013 jsem vegankou a protože jsem 

s domácími zvířaty vyrůstala a odmala je mám velmi ráda, brzy přišly úvahy, jestli se 

veganství vůbec slučuje s vlastnictvím mazlíčka, natož pak masožravého. Zjištění, že kočky 

a psy lze krmit čistě rostlinnou potravou, pro mě bylo nové. Krmení všežravých 

a masožravých zvířat rostlinně je v současnosti kontroverzním tématem, a to nejen 

v majoritní společnosti, ale i mezi vegany. Přišlo mi zajímavé sledovat, jak své rozhodnutí 

vysvětlují i ti, kteří se rozhodli dávat svým mazlíčkům nestandardní rostlinné krmení, i ti, 

kteří své mazlíčky krmí běžnou masovou stravou. 

Vzhledem k charakteru práce se v ní nebudu nijak extenzivně zabývat biologií, 

nutričními potřebami zvířat nebo specifiky veganského krmení, dotknu se jich jen velmi 

letmo, a to spíše v rámci toho, jak o tomto mluvili mí informátoři. Zvědavý čtenář si tyto 

informace může dohledat sám. Nebudu se zabývat ani tím, jak na rostlinné krmení reaguje 
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většinová společnost. V této práci se věnuji tomu, jak situaci vnímají sami aktéři, vegani, 

kteří chovají kočky a psy, jak své volby popisují, vysvětlují a obhajují.  

 V teoretické části práce vysvětluji základní pojmy s tématem spojené a představuji 

relevantní výzkumy. Citace v teoretické části byly přeloženy mnou. V metodologické části 

vysvětluji volby, které jsem v souvislosti s designem výzkumu učinila, tedy jaká byla zvolena 

výzkumná strategie, metoda sběru dat, jak byl vybrán vzorek, provedena analýza atp. 

V analytické části představuji data získaná z rozhovorů a snažím se je propojit 

s představenými pojmy z teoretické části. Na základě výpovědí mých informátorů se snažím 

popsat volby, které v souvislosti se svými domácími mazlíčky provádějí a jak je vysvětlují. 

V závěru svá zjištění shrnuji. 

Upozorňuji, že slova jako vlastnit, mít, chovat, pořídit ve spojitosti s domácími 

zvířaty používám, abych text nečinila zbytečně komplikovaným složitými opisy. V práci se 

zabývám vegany a jejich zvířaty a jsem si vědoma toho, že pro mnoho z nich zvíře není 

majetkem, a tak tato slova nemusí být zcela vhodná. V textu zaměňuji u krmení slova 

„rostlinné“ a „veganské“. Rostlinné by správně označovalo stravu, která je získána čistě 

z rostlinných a nikoli z živočišných zdrojů, veganské by pak navíc implikovalo, že je tato 

zvolena z přesvědčení konzumenta. Je-li konzumentem zvíře, bylo by možná správné 

používat pouze slovo „rostlinný“, pro lepší čitelnost textu ale používám obě označení. 
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2. Teoretická část 

2.1. Veganství – vymezení pojmu 

Veganská společnost veganství definuje takto: „Veganství je způsob života, jehož 

snahou je v co největší možné a praktikovatelné míře vyloučit všechny formy využívaní zvířat 

a krutosti páchané na zvířatech kvůli jídlu, oblečení nebo jakémukoli jinému účelu.“ 

(www.veganskaspolecnost.cz/zaklady/co-je-veganstvi/) 

Tato aktérská definice počítá s etickou motivací pro vyřazení živočišných produktů 

ze stravy a jiných oblastí života člověka. Je-li motivace například zdravotní, označuje se 

taková strava jako rostlinná, anglicky plant-based, někdy ale dochází k jejich záměně. 

Veganství lze také definovat jako striktní vegetariánství. Považuji za užitečné zde 

definovat i vegetariánství a jeho jednotlivé kategorie, protože dále uvádím práce, které hovoří 

o vegetariánství obecně a veganství je jen jednou z jeho kategorií. Věřím ale, že o tématu 

dobře vypovídají, protože vegetariáni a vegani sdílejí podobné motivace, reakce okolí, atp. 

Vegetarian Society (Vegetariánská společnost) vegetariána definuje takto: „Osoba, 

která se živí stravou založenou na obilovinách, luštěninách, ořeších, semenech, zelenině a 

ovoci a může a nemusí používat mléčné produkty a vejce. Vegetarián nejí žádné maso, 

drůbež, zvěřinu, ryby, mořské plody, ani vedlejší jatečné produkty.“1 

(www.vegsoc.org/definition) 

 Vegetarian Society uvádí i dělení vegetariánů na lakto-ovo-vegetariány, kteří nejedí 

maso, ale jedí mléčné výrobky a vejce, lakto-vegetariány, kteří konzumují mléčné výrobky, 

ale ne vejce, ovo-vegetariány, kteří konzumují vejce, ale ne mléčné výrobky, a vegany, kteří 

nekonzumují žádné živočišné produkty, tedy ne maso, mléčné výrobky, ani vejce.  

 

2.2. Motivace k vegetariánství a veganství 

Motivace k přechodu na veganskou (vegetariánskou) stravu mohou být nejrůznější, 

nejčastěji se ale jedná o etickou, zdravotní nebo ekologickou. Často o jejich kombinaci. 

                                                           
1 "Someone who lives on a diet of grains, pulses, nuts, seeds, vegetables and fruits with, or 

without, the use of dairy products and eggs. A vegetarian does not eat any meat, poultry, 

game, fish, shellfish* or by-products of slaughter." 
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Fox a Ward (2008) provedli kvalitativní výzkum s 33 vegetariány a identifikovali 

u nich dvě výrazné motivace – zájem o vlastní zdraví a zájem o blaho zvířat. Zdravotní 

motivace znamená snahu o prevenci nemocí, které bývají s konzumací masa (a jiných 

živočišných produktů) spojovány nebo už o řešení nějaké takové zdravotní komplikace nebo 

alespoň zmírnění příznaků. Etická motivace byla popsána jako snaha vyhnout se zabíjení 

zvířat založená na přesvědčení, že zvířata by neměla být zneužívána pro potřeby lidí. Často 

je pak takové rozhodnutí vyvoláno nějakým impulsem. Informátoři Foxe a Ward uvedli jako 

takový impuls například pitvání zvířete při výuce nebo shlédnutí videa, které ukazovalo 

špatné zacházení se zvířaty ve velkochovech. 

Byly též provedeny výzkumy, které se snažily zjistit, jaký je poměr mezi různými 

motivacemi k přechodu na vegetariánství. Amato a Partridge (1989, s. 34) získali informace 

od více než 300 vegetariánů a zjistili, že nejčastější důvody byly u 67 % jejich respondentů 

důvody etické, zdravotní u 38 %, v 17 % to byly důvody náboženské a spirituální, ve 12 % 

estetické (související s odporem k masu). Mnoho respondentů uvedlo více než jeden motiv. 

Medřická (2008), která dělala výzkum českých vegetariánů prostřednictvím 

dotazníků distrubuovaných metodou sněhové koule, získala 324 respondentů. 70 % jejích 

respondentů uvedlo jako primární motivaci etickou. U veganů to bylo 82 %. 11 % z celkého 

počtu respondentů uvedlo jako primární důvod náboženský/duchovní a méně než 9 % uvedlo 

jako primární důvod zdravotní. Respondenti měli možnost kromě určení primární motivace 

zaškrtnout více možností. Etickou jako jednu ze svých motivací zaškrtlo 91 % respondentů, 

ekologickou 52 %, zdravotní 49 %.  

Zajímavé je, že motivace se často s časem proměňují, přidávají se další atp., jak uvádí 

například Beardsworth and Keil (1992). Na vzorku získaném metodou sněhové koule 

čítajícím 76 vegetariánů a veganů sledovali proces přechodu na vegetariánskou stravu, 

u svých respondentů zjistili převahu etických motivací, pak zdravotní, chuťové a ekologické 

motivace a často se lišil důvod, proč lidé vegetariány jsou a proč se vegetariány původně 

stali. 
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Etické veganství jako důsledek seznámení se s realitou velkochovů 

Lidé mohou na konfrontaci s realitou velkochovů – a na kognitivní disonanci, kterou 

taková nová informace přináší - reagovat různými způsoby. Kohák (1998, s. 41) ve 3. kapitole 

Zelené svatozáře nazvané Dilema mluví o „střetu lidských zájmů a lidských ohleduplností“ 

a uvádí tři možná řešení dilematu ve vztahu člověka a ostatních živočichů: 

1. používání zvířat lze vnímat jako přirozené a nezbytné, například pro 

uchování svého zdraví a tím si ho obhájit a problém smést se stolu, 

2. lze odmítnout jakékoli zneužívání zvířat a odmítnout se na něm 

podílet, 

3. je možné hledat kompromis, který by zároveň byl co nejohleduplnější 

ke zvířatům a zároveň hleděl na lidské zájmy. 

 

Posledním dvěma možnostem odpovídají dva základní filosofické přístupy ke 

zvířatům (Bekoff, 2009, s. 42): 

1. práva zvířat – animal rights, která  zcela odmítají využívání zvířat pro 

jakékoli účely, 

2. welfarismus, podle kterého je v pořádku zvířata používat na produkci 

masa, mléka, vajec, používat je ve výzkumu, lovit je a podobně za předpokladu, že je 

s nimi zacházeno humánně a ne zbytečně krutě. 

Do stravovacích návyků se promítají jako naprosté odmítnutí živočišných produktů, 

tedy důsledné veganství, a nebo jako kupování živočišných výrobků, při jejichž produkci 

byly zvířatům zajištěny podmínky lepší než ve velkochovech, tedy z různých bio farem, 

domácích chovů atp. 

 

Singer v Osvobození zvířat vyzývá k tomu bojkotovat živočišné výrobky, aby bylo 

dosaženo změny. Je přesvědčen o tom, že ekonomický bojkot je pro změnu nutný. 

„Lidé, kteří bohatnou z vykořisťování velkého počtu zvířat, nepotřebují náš souhlas. 

Potřebují naše peníze. … Proto je třeba, aby každý z nás přestal kupovat jejich výrobky – 

a to i když nejsme přesvědčeni, že je špatné jíst zvířata, která žila bez utrpení a zemřela 

bezbolestně. Vegetariánství je forma bojkotu. Pro většinu vegetariánů jde o bojkot trvalý, 
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protože poté, co se odpoutali od zvyku jíst maso, nemohou již nikdy souhlasit s porážením 

zvířat na jatkách jen pro potěšení vlastních chutí.“ (Singer, 2001, s. 171) 

 

 

Rothgerber (2014b) prostudoval literaturu věnující se mechanismům, které jedincům 

umožňují zachovat se nemorálně a došel k tomu, že ukazují 3 základní typy mechanismů - 

ty, které se vyhýbají tomu připustit, že byla způsobena újma, ty, které popírají vlastní 

zodpovědnost za újmu a ty, které se snaží snižovat hodnotu oběti. Dále se inspiroval 

teoretickými pracemi Joy a Plouse a svou vlastní empirickou prací a identifikoval 

8 mechanismů, které lidem, kteří maso jedí, pomáhají zmírnit nepříjemné pocity, které 

plynou z rozporu, že zároveň mají rádi zvířata a nechtějí jim ubližovat a zároveň konzumují 

jejich maso. 

První tři jsou odvozené z mechanismu, které se snaží popřít újmu nebo svou 

zodpovědnost za ni: jedná se o vyhýbání se informacím, situacím a myšlenkám, které by 

zesílily tuto disonanci (avoidance), disociaci – nepřipouštění si toho, že maso pochází ze 

zvířete (dissociation), změna vnímání toho, kolik masa jedinec konzumuje (perceived 

behavioral change). Další tři jsi odvozené z mechanismu snižování hodnoty oběti – popření, 

že zvířata cítí bolest (denial of animal pain), popření, že zvířata myslí (denial of animal mind), 

ospravedlňování si masa například tím, že člověku velmi chutná (pro-meat justifications). 

Další dvě jsou odvozeny z dissonance theory - přesvědčení sebe sama, že maso je nutné 

například pro přežití a že člověk tedy nemá možnost volby (reduction of perceived choice), 

a nakonec změna jednání (behavioral change). (Rothgerber, 2014b) 

 

Považuji za užitečné zde zmínit termín speciesismus, který nám může pomoci 

osvětlit, proč je se zvířaty zacházeno jinak než s lidmi nebo že je jinak zacházeno s různými 

druhy zvířat. V Bekoffově Encyklopedii práv zvířat (2009, s. 320) je o termínu speciesismus 

uvedeno, že byl poprvé použit Richardem Ryderem v roce 1970 a v roce 1985 ho Oxfordský 

slovník angličtiny definoval jako „diskriminaci nebo vykořisťování určitých druhů zvířat 

lidmi, které je založeno na předpokladu, že lidský druh je jim nadřazený“.2 Tento termín se 

                                                           
2 ‘‘discrimination against or exploitation of certain animal species by human beings, based 

on an assumption of mankind’s superiority.’’ 
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používá k označení ospravedlnění diskriminace nebo špatného zacházení buď na základě 

toho, že zvířata neumí mluvit, jsou méně inteligentní a podobně, a nebo čistě na základě toho, 

že patří k jinému živočišnému druhu než speciesista, tedy ten, kdo diskriminuje na základě 

náležitosti k jinému než svému živočišnému druhu. (Bekoff, 2009) 

Speciesismus lze definovat ještě trochu šířeji jako to dělá například Barbara Noske 

(1997, s. 183) jako „rozdílné zacházení s jedinci na základě jejich příslušnosti k jiné 

biologické kategorii, v tomto případě druhu“.3 

 

 

Etické veganství nikoli jako stravovací příslušnost, ale jako životní styl 

Etické vegetariánství a veganství, které se snaží o snižování utrpení zvířat, nekončí 

úpravou jídelníčku, ale i úpravou dalších aspektů životního stylu, které nějakým způsobem 

ovlivňují životy zvířat. 

Již zmínění Fox a Ward (2008) u některých svých vegetariánských informátorů 

zaznamenali, že vegetariánství pro ně není pouze vyhýbáním se masu ve stravě, ale že je 

obecně snahou o to zvířatům co nejméně ubližovat, a tak nekupují ani například kůži, hedvábí 

nebo kosmetiku testovanou na zvířatech. 

Medřická (2008) u různých kategorií českých vegetariánů pozorovala kromě jiného 

jejich postoje k různým otázkám životního stylu a zjistila, že 70 % respondentů veganů 

odmítá kožené zboží (u všech kategorií vegetariánů společně to bylo 41 %), 59 % nenosí 

oblečení z vlny (u všech 21 %), 57 % nenosí věci z hedvábí (30 %), 100 % nenosí kožichy 

(92 %), 100 % nesouhlasí s testováním kosmetiky na zvířatech (95 %). 85 % vegetariánů se 

snaží vybírat si výrobky, které nejsou testované na zvířatech, u veganů bohužel údaj neuvádí. 

Dále se jedná například i o nesouhlas s využíváním zvířat v cirkusech a zoologických 

zahradách. 

 

                                                           
3 „differences in treatment of individual beings on the grounds of their belonging to 

different biological categories: species in this case.“ 
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2.3. Mazlíčci a vegani 

Preylo a Arikawa (2008) provedli prostřednictvím dotazníků kvantitativní výzkum, 

ve kterém se snažili ověřit svou hypotézu, že vegetariáni a především eticky motivovaní 

vegetariáni vykazují větší míru empatie k lidem a pozitivnější vztah k domácím zvířatům. 

Respondenti byli osloveni v běžných nebo vegetarian-friendly supermarketech ve městě 

Springfield v Missouri v USA. Respondentů bylo získáno 139, z toho 72 vegetariánů a 67 

nevegetariánů. Jako nástroje byly použity psychologické testy IRI - Interpersonal Reactivity 

Index, kterým byla zjišťována empatie k lidem, a PAS-M – Pet Attitude Scale, který zjišťuje 

vztah člověka k domácím zvířatům. 

Z jejich výzkumu vyplynulo, že vegetariáni mají pozitivnější vztah k mazlíčkům než 

nevegetariáni. Týká se to ale pouze mužů-vegetariánů, u žen žádné rozdíly zjištěny nebyly. 

Proti jejich očekávání bylo zjištěno, že míra empatie a vztah k domácím zvířatům se neliší 

podle motivace k vegetariánství. Autorky to vysvětlují tím, že někteří eticky motivovaní 

účastníci mohli být zastánci práv zvířat a zcela nesouhlasit s vlastnictvím zvířat, což mohlo 

ovlivnit výsledky vzhledem k tomu, že nástrojem k měření postojů ke zvířatům byl PAS-M 

– Pet Attitude Scale – Modified, jehož součástí byly otázky jako „rád bych choval domácího 

mazlíčka“, u které člověk odmítající instituci vlastnění mazlíčků zaškrtne „ne“, ale 

neznamená to, že by k nim musel mít méně pozitivní vztah. (Preylo a Arikawa, 2008) 

Medřická (2008) prostřednictvím dotazníku distribuovaného mezi české vegetariány 

zjistila, že 7 % schvaluje chov domácích mazlíčků bezpodmínečně, 70 % ho schvaluje za 

předpokladu, že mají zvířata zajištěna dobré podmínky, 4% byla zcela proti chovu a 9 % se 

vyjádřilo, že v tomto nemají vyhraněný názor. Medřická rozlišovala mezi různými 

kategoriemi vegetariánů, a tak víme, že oproti 4% všech respondentů (všech kategorií 

vegetariánů), kteří zcela s chovem zvířat nesouhlasili, to u veganů bylo 10% a vegani také 

častěji volili možnost „jiné“. Zde většinou respondenti poukazovali na důležitost okolností, 

například na to, jestli jsou to zvířata exotická nebo domestikovaná a na to, kde byla zvířata 

pořízena. Chov zvířat, která byla nalezena nebo by jinak žila v útulku, byl obecně vnímán 

lépe než chov zvířat kupovaných. 

Rothgerber (2013) došel k tomu, že vegetariáni, kteří byli ke svému rozhodnutí stát 

se vegetariány motivováni eticky, mají zvířata častěji a mají jich více než ti, pro které byly 

motivací důvody zdravotní nebo kombinace zdravotních a etických důvodů. 74,8 % 

respondentů, kteří nejedli maso z etických důvodů, mělo kočku a/nebo psa, oproti 54,3 % 
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těch, kteří maso nejí z důvodů zdravotních. Mezi vegetariány a vegany nebyl výrazný rozdíl 

– kočku nebo psa mělo 75,5 % vegetariánů a 69,8 % veganů. Co se týče počtu zvířat, ti 

respondenti, kteří maso nejedli z etických důvodů nebo smíšených důvodů měli průměrně 

více zvířat než ti, kteří maso nejedli ze zdravotních důvodů. 

 

Na problematičnost chovu domácích mazlíčků pro životní prostředí a hospodářská 

zvířata, upozornil už v roce 1991 Harold Herzog:  

 „Ve Spojených státech amerických máme zhruba 54 milionů koček a každá za den 

zkonzumuje ekvivalent  85 gramů masa obratlovců.“ „Nedávno se ukázalo, že domácí kočky 

dokáží zdecimovat populace malých savců a ptáků v předměstských čtvrtích. … Churcher 

a Lawton (1989), …, odhadli, že 5 milionů domácích koček v Britanii zabije více než 70 

milionů drobných živočichů za rok, z čehož 20 milionů jsou ptáci.“4 (Herzog, 1991, s. 247) 

Uvádí to dále do perspektivy: „… kdyby každá domácí kočka ve Spojených státech 

zabila za rok pouhé dvě myši, veverky nebo ptáky, množství takto zabitých zvířat by výrazně 

překročilo počet zvířat použitých ve výzkumu.“5 

Dále uvažuje nad nutností domácí zvířata jako kočky a hady krmit a konstatuje, že 

používání zvířat k nakrmení jiných je značně problematické, ačkoli mnoha lidmi – i ochránci 

práv zvířat - nereflektované. 

Vliv domácích volně pobíhajících koček je podle různých odhadů ohromný. Loss, 

Will a Marra (2012) odhadují, že volně pobíhající domácí kočky v USA ročně zabijí mezi 

1,4 a 3,7 miliardami ptáků, a 6,9-20,7 miliard savců. Lov koček tak považují za jednu 

                                                           
4 „There are approximately 54 million cats in the United States, each of which consume the 

equivalent of three ounces of vertebrate meat per day.“ „It has recently been shown that 

pet cats can wreak havoc on populations of small mammals and birds in suburban 

neighborhoods. Churcher and Lawton (1989), … , estimated that the 5 million domestic 

cats in Britain kill at least 70 million small animals per year, 20 million of which are 

birds.“ 

 

5 „… if each of the pet cats in the United States killed only two mice, chipmunks, or baby 

birds each year, the number of animals slaughtered would greatly exceed the number of 

animals used for research.“ 
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z nejvýznamnějších antropogenních příčin úmrtí v přírodě žijících savců a ptáků. Většina je 

způsobena kočkami, které nemají majitele. 

Vezmeme-li do úvahy, kolik koček a psů chováme (a kolik dalších žije na ulici), 

uvědomíme si, že množství masa a počet zvířat, které tato zvířata zkonzumují, není 

zanedbatelný. To, že tato zvířata chováme, přináší smrt jiným zvířatům a pro vegany, kteří 

chtějí působit zvířatům co nejméně utrpení, tedy chov domácích mazlíčků může přinášet 

etická dilemata. 

 

Krmení všežravých mazlíčků 

Kočky a psi bývají běžně krmeni stravou s obsahem masa. Pro lidi, kteří maso přestali 

konzumovat, protože soucítí s hospodářskými zvířaty, bývá někdy nepříjemné, že přestože 

sami maso nekonzumují a nepořizují, pro své kočky a psy ho kupují. 

Wakefield et al. (2006) zjistili, že pro krmení koček rostlinnou stravou, bývají lidé 

motivováni právě etickými důvody – ohledem na hospodářská a jiná zvířata, která bývají 

zpracována do krmiv. 

Že jsou lidé ke krmení mazlíčků motivováni vlastní etikou, a ne třeba zdravotně, není 

příliš překvapivé vzhledem k tomu, že ze zdravotního hlediska bývá čistě rostlinná strava pro 

kočky považována za nedostatečnou veřejností i veterináři, jak uvádí Anderson (2000), která 

ale zároveň s jejich postojem nesouhlasí: „Pro tělo není důležité, jestli základní látky ke 

stavbě, obnově a získání energie pochází z červeného masa, kuřecího nebo třeba ze sojových 

bobů nebo mořských řas. Důležité je, jestli je základní buněčná struktura stejná, nehledě na 

její zdroj.“6 Důležité je zmínit, že Anderson o tomto píše v souvislosti s tím, že vyvinula 

veganské krmivo. (Anderson 2000) Názory na vliv rostlinné stravy na zdraví koček se nadále 

různí. 

Za základní látky, na které je třeba myslet i u veganského krmiva, označuje esenciální 

aminokyseliny, především taurin a arginin, vitamín A, niacin a esenciální mastné kyseliny. 

                                                           
6 „To the body, it is immaterial whether the basic building, energising and replacing 

materials are derived from a meat or chicken source or from a soybean or seaweed source. 

What matters is that the basic cellular structure is the same, irrespective of the source.“ 
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Tyto si tělo kočky nedokáže samo syntetizovat, a je tedy třeba dodávat stravou potřebné 

množství. 

V současné době se o vlivu rostlinné stravy na zdraví koček a psů provádějí různé 

veterinární studie. Bývá v nich sledován obsah různých živin v komerčních vegetariánských 

krmivech nebo hladiny důležitých živin u koček a psů krmených vegetariánskou stravou. 

Obsah živin ve 12 komerčních vegetariánských krmivech zjišťovali Kienzle a Engelhard 

(2001, via Michel, 2006) a jen 2 krmiva podle nich odpovídala nutričním potřebám zvířat. 

Zjišťovali také, jestli jim odpovídala doma připravovaná vegetariánská krmiva a u mnoha 

došli k tomu, že jsou nutričně nedostačující. Gray, Sellon a Freeman (2004, via Michel, 2006) 

analyzovali 2 komerční krmiva pro kočky a došli k závěru, že jsou nedostačující. 

Již zmiňovaní Wakefield et al. (2006) sledovali hodnoty taurinu a kobalaminu 

u koček, které byly více než rok krmeny vegetariánsky. Všechny měly hodnotu kobalaminu 

v normě a 14 ze 17 mělo v normě i hodnotu taurinu, u zbylých se neprojevovaly příznaky 

jeho nedostatku. Brown et al. (2009) provedli výzkum vlivu vegetariánské stravy na zdraví 

6 fyzicky aktivních psů plemena sibiřský husky (zároveň bylo sledováno i 6 psů husky, kteří 

byli krmeni běžnou stravou). Psi byli takto krmeni 16 týdnů a v průběhu jim byly několikrát 

odebrány vzorky krve a byli zkontrolováni veterináři. U všech 12 psů byly hodnoty v normě 

a podle veterináře byli všichni ve výborné fyzické kondici. Výsledky nejsou jednoznačné. 

Obraťme teď pozornost k majitelům mazlíčků a jejich volbám. 

Krmením koček a psů u vegetariánů a veganů a pocitem viny s ním spojeným se 

zabýval v již uvedeném výzkumu Rothgerber (2013). Rothgerber nazývá rozpor mezi 

hodnotami vegetariánů, jejich úsilím nepůsobit zvířatům utrpení a vlastnictvím mazlíčka, 

který bývá označován jako masožravec (případně všežravec) a maso běžně konzumuje, 

vegetariánským dilematem (vegetarian’s dilemma). Vegetariáni mají rádi zvířata, rádi si tak 

i pořídí mazlíčka, jak ale vyřešit rozpor mezi jeho běžnou potravou a vlastními hodnotami? 

Rothgerber říká, že dilema, jak krmit svého mazlíčka, se u etických vegetariánů blíží 

„tragic trade-off“ Philipa E. Tetlocka, tedy situaci, kdy lidé musí volit mezi dvěma 

nedotknutelnými hodnotami – v tomto případě starostí o spokojenost svého mazlíčka 

a starostí o spokojenost jiných zvířat a o životní prostředí. K vegetariánskému dilematu říká 

toto: 

„… jak sjednotit krmení svého mazlíčka živočišnou potravou, která může být vnímána 

jako nejvhodnější pro jeho blaho, s obavami o blaho hospodářských zvířat a životní 
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prostředí, která jsou touto jeho potravou ohrožena? V konečném důsledku je to ptaní se po 

tom, jak vlastnictví mazlíčků, vedené pozitivním přístupem ke zvířatům a pozitivními emocemi 

s nimi spojenými, učinit konzistentním s vlastním vegetariánstvím.“ (Rothgerber, 2013, 

s. 77)7 

Vyřešit dilema, které proti sobě – přinejmenším teoreticky – staví páchání krutosti na 

zvířatech a ublížení vlastnímu mazlíčkovi, vůbec není jednoduché. 

Rothgerber ve své práci představuje Tetlockův (1986) psychologický model 

hodnotového pluralismu (value pluralism model – VPM). Ten říká, že vnímají-li jedinci 

rozpor mezi dvěma svými hodnotami, kterým přikládají stejnou důležitost, jsou motivováni 

k tomu, aby na vyřešení tohoto rozporu vyvinuli úsilí, protože takový rozpor působí negativní 

kognitivní a emocionální stavy. Rothgerberova hypotéza, že bude-li strava mazlíčka pro 

člověka volbou mezi dvěma jeho důležitými hodnotami, tím spíše se bude snažit tento 

konflikt vyřešit a nepodaří-li se mu to, tím větší bude vina, kterou bude pociťovat, se ukázala 

být pravdivou. Zjistil, že u veganů a vegetariánů z etických důvodů je větší pravděpodobnost, 

že své kočky a psy krmí bezmase, a že vyjadřují největší znepokojení ohledně krmení svých 

mazlíčků živočišnou stravou.8 Vinu pociťovali výrazně více vegani a obecně ti, kteří byli 

k vlastnímu stylu stravování motivováni eticky, více než kombinovaně a zdravotně 

motivovaní.  

Vegani a eticky motivovaní vegetariáni častěji řeší dilema s krmením masožravého 

zvířete změnou krmení. Vegetariáni, kteří nezastávají přesvědčení, že je třeba se masu 

vyhnout z toho důvodu, že to škodí hospodářským zvířatům a životnímu prostředí, nebyli 

                                                           
7 „… vegetarian’s dilemma: how to reconcile feeding one’s pet an animal-based diet that 

may be perceived as best promoting their well-being with concerns over animal welfare 

and environmental degradation threatened by such diets? Ultimately, it is a question of 

how to make pet ownership, fueled by vegetarian’s positive attitudes and emotions toward 

animals, consistent with their own vegetarianism.“ 

8 Více než třetina veganů uvedla, že strava, kterou svým mazlíčkům poskytují, sestává 

z méně než 50 % z masa. 21,1 % veganů krmilo svá zvířata stravou sestávající z méně než 

25% z masa. U vegetariánů to bylo 5,4 %. Z těch, kteří byli ke své stravě motivováni eticky 

(i vegetariáni i vegani) to bylo 19 %, u zdravotně motivovaných 5,1 % a z kombinovaně 

motivovaných 10,2 %. 
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v pozici, kdy by se rozhodovali mezi dvěma pro ně důležitými hodnotami, a tak pro ně otázka 

krmení mazlíčka dilematem nebyla. 

 

Rothgerber navázal výzkumem (2014), kde rozlišoval mezi vegetariánským krmením 

u psů a u koček, protože předpokládal, že se výsledky budou lišit vzhledem k tomu, že 

zatímco u psů bývá vegetariánská strava vnímána jako dostatečná, u koček převládá mezi 

většinovou společností názor, že je vegetariánsky krmit nelze. Zjistil, že respondenti, kteří 

měli psy, je krmili stravou z větší části rostlinnou, než ti, kteří měli kočky. Ti, kteří své kočky 

krmili masem, pociťovali vinu méně než ti, kteří masem krmili psy. Připisuje to obecně 

rozšířenému názoru, že rostlinná strava může být v pořádku pro psy, pro kočky ale nikoli. 

Vegetariánské dilema tedy bylo řešeno různě u majitelů psů a u majitelů koček. Pro majitele 

koček bylo dilema vyřešeno tím, že krmit kočku vegetariánsky vnímali jako neslučitelné se 

zdravím a životem kočky.  

 

V českém prostředí se otázky krmení mazlíčků vegetariány lehce dotkla Medřická 

(2008) ve své diplomové práci o psychologických a sociálních aspektech vegetariánství. 

Z jejího dotazníku pro vegetariány o 43 položkách jedna otázka zní: „Jak řešíte nebo byste 

řešili situaci, kdy chováte psa, kočku či jiné zvíře, jehož založení je všežravé?“ 

a v odpovědích sleduje i rozdíly mezi vegetariány a vegany. Celkem 17 % respondentů by 

zvíře krmilo převážně rostlinnou stravou „doplněnou potřebným přísunem masa“ a mnozí 

uváděli, že by volili bio maso nebo „zbytky od sousedů“, 10 % by krmilo vegetariánsky, 13 

% uvádí, že by takové zvíře vůbec nechovalo a 15 % na toto nemá názor. Mezi vegany 20 % 

zaškrtlo odpověď, že by zvířeti dávali vegetariánskou stravu a 22% volilo možnost „jiné“. 

U této možnosti respondenti vyjadřovali například, že by záleželo na okolnostech a druhu 

zvířete (opakovaně se objevoval názor, že pro psy je na rozdíl od koček vegetariánská strava 

v pořádku), že by vegetariánskou stravu vyzkoušeli a až pak by se rozhodli, nebo že by to 

řešili tak, že by zvířeti umožnili potravu si lovit. 

Medřická bohužel nerozlišuje, jestli kočku/psa skutečně mají a takovým způsobem 

krmí, nebo jestli je to pro ně čistě hypotetická otázka, a bohužel neuvádí, kolik procent 

veganů zvolilo například možnost „takovéto domácí zvíře bych nikdy z principu nechoval/a“. 
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3. Metodologická část 

3.1. Výzkumná strategie a technika sběru dat 

Vzhledem k tomu, že je mým záměrem zjistit, jak vegani sami vnímají a  vysvětlují 

volby, které v souvislosti s pořízením a  chovem mazlíčka činí, zvolila jsem kvalitativní 

strategii, která mi umožní hloubkové porozumění tématu. (Silverman 2005, 101-102) Snažím 

se porozumět tomu, jak sami aktéři – vegani-majitelé domácích zvířat vnímají své volby 

související s vlastními domácími mazlíčky a  jak jejich přesvědčení tyto volby ovlivňuje. 

Před provedením rozhovorů jsem si pečlivě prošla facebookové skupiny, které 

sdružují lidi, kteří se zajímají o veganské krmení psů a koček a také jsem si ve skupinách 

zaměřených obecně na veganství vyhledala diskuze, které se týkaly domácích mazlíčků. 

Získala jsem tak představu o tom, jaké věci v souvislosti s vlastnictvím domácích mazlíčků 

vegani řeší, jakým způsobem a také jak na sebe reagují ti, kteří s krmením koček a psů 

rostlinnou stravou souhlasí a ti, kteří ne. Dále jsem si prošla různé zdroje informací o krmení 

koček a psů rostlinnou stravou, tedy webové stránky, články a videa, které se tomu věnují 

a udělala jsem si přehled o tom, jaké typy a značky krmiv jsou dostupné. Tyto zdroje jsem 

neanalyzovala, použila jsem je pro zorientování se v problematice. Také jsem navštívila 

několik prodejen chovatelských potřeb a prodejny zdravých výživ, abych se podívala, jak to 

vypadá s dostupností a finanční náročností krmiv. O domácích mazlíčcích jsem s vegany 

mluvila i neformálně a získávala tak lepší představu o situaci.  

Data jsem sbírala metodou individuálních polostrukturovaných rozhovorů, tedy jsem 

měla připravené tematické okruhy, abych nevynechala nic důležitého, ale nechala jsem 

rozhovor plynout přirozeně, měla jsem prostor pro improvizaci a  mohla jsem tak reagovat 

na nově se objevivší témata. (Hendl 2005,174) 

Součástí mé dotazovací osnovy byly otázky: Jak byla zvířata získána? Byla 

kastrována? Čím byla a  jsou krmena? Zjišťovala jsem, jaké mají informátoři na tyto věci 

názor. V  případě, že krmí vegansky, jsem se ptala na možné výjimky a  na to, jak reagují na 

běžné argumenty proti krmení koček a  psů rostlinnou stravou. V  případě, že krmí 

nevegansky, jsem se jich ptala, jestli o  tom někdy uvažovali a  jaké překážky vnímají pro 

krmení rostlinnou stravou, jaký na ně mají názor a  jestli je pro ně krmení živočišnou stravou 

zdrojem nepříjemných pocitů. Dále jsem se ptala na další volby, které v  souvislosti 

s  chovem svých domácích mazlíčků mohou řešit, tedy například prevenci a  přítomnost 

parazitů a  volbu kosmetických přípravků jako například šamponů. Zajímaly mě i  motivy 
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jejich vlastního veganství, proces přechodu a  reakce jejich okolí, abych měla potřebný 

kontext pro porozumění jejich volbám. 

Všechny rozhovory proběhly v  Praze, a  to na místech, které si informátoři zvolili 

podle svých preferencí. Většina proběhla ve vegan-friendly kavárnách nebo podobných 

podnicích, dva proběhly u  informátorky doma, dva na procházce při venčení psů a  jeden 

nečekaně v  autě cestou na veterinu. Celkem proběhlo dvanáct rozhovorů s  dvanácti 

informátory. Rozhovory trvaly průměrně 50 minut. Nejkratší trval 35 minut a  nejdelší 

hodinu a  20 minut. Rozhovory jsem prováděla v  průběhu šesti týdnů, od začátku dubna do 

poloviny května 2016. V případě, že bylo třeba se informátorů na něco doptat, provedla jsem 

to prostřednictvím soukromých zpráv na Facebooku. 

Rozhovory byly za dovolení informátorů nahrávány na diktafon a  posléze doslovně 

přepisovány. 

 

3.2. Výběr vzorku 

Hlavním kritériem pro výběr informátorů bylo, že se identifikují jako vegani a  že 

mají v  péči domácího mazlíčka druhu, který bývá běžně krmen masem. Mají buď kočky, 

nebo psy. Dále to, že jsou Češi a  že žijí v  Praze, kde byly rozhovory prováděny. 

Potenciální informátory jsem hledala ve facebookových skupinách tematicky 

zaměřených na domácí mazlíčky, veganství nebo veganské krmení koček a  psů. Zvláště ty, 

kteří krmí vegansky, jsem nacházela ve skupinách o veganském krmení, kde se v nějakém 

příspěvku vyjádřili, že takto krmí. Několik informátorů, kteří krmí nevegansky, jsem vybrala 

z řad svých známých. Původně jsem oslovovala ty, kteří se ve skupinách vyjádřili, že jsou 

proti veganskému krmení nebo že svého psa/kočku vegansky nekrmí, to se ale ukázalo jako 

neefektivní. Většina takto vybraných lidí buď neodpověděla, nebo mi sdělili, že vegany 

nejsou ani oni sami. Potenciální informátory jsem kontaktovala individuálně prostřednictvím 

Facebooku. 

Vzorek byl vzhledem ke zvolenému výzkumnému problému a  strategii zvolen tak, 

abych získala potřebná data k  problematice, nikoli aby reprezentoval populaci (a  byl na ni 

tedy generalizovatelný). (Disman, 2002) 

Snažila jsem se mít podobný počet informátorů, kteří krmí vegansky a  těch, kteří 

krmí nevegansky. To se mi povedlo, 6  z  nich krmí převážně rostlinnou potravou, 6  krmí 
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převážně běžnou potravou. Také jsem se snažila mít přibližně stejný počet informátorů, kteří 

mají kočky a kteří mají psy. 7 informátorů má kočku, 8 informátorů má psa, někteří mají 

i kočky i psy. 

 

3.3. Charakteristika informátorů 

Nejmladšímu informátorovi bylo 22 let, nejstaršímu pak 41 let. Nejkratší doba 

veganství byla 5 měsíců, nejdelší 14 let. Mezi informátory je 9 žen a 3 muži. Všichni žijí 

v Praze. 3 žijí i  se psy i  s kočkami, 4 žijí pouze s kočkami, 5  informátorů žije pouze se psy. 

7  jich má více než jedno zvíře. 

Etické motivace mezi vegany převládají. Mezi mými informátory není žádný, který 

by etické důvody vůbec neuváděl. U  tří z nich - Vojtěcha, Simony a  Nikoly - nebyly 

primární, ale přesto byly přítomny. 

Stručná charakteristika jednotlivých informátorů seskupených podle toho, jaká mají 

zvířata: Informátoři, kteří mají pouze kočky: 

Vojtěch (26 let) se stal veganem před dvěma až třemi lety, předtím byl 12 let 

vegetarián. Původně bylo jeho rozhodnutí motivováno odporem k  masu a  soucitem se 

zvířaty. Má čistokrevnou kočku, kterou krmí bio krmivem. Žije s přítelkyní, která je taky 

vegankou. 

Martina (27 let) je už dva roky vegankou z  etických důvodů. Má dvě čistokrevné 

kočky, které jsou potomky jejich dřívějších mazlíčků. Už zhruba rok krmí kočky vegansky. 

Žije sama. 

Diana (39 let) je zhruba 6  let vegankou, v  17 letech přestala jíst maso a  stravovala 

se střídavě vegansky a  vegetariánsky. Má 3  kočky, všechny z  útulku. Vzala si k  sobě kočku 

s  nemocnými ledvinami a  slepého kocoura. Kočky krmí masovými granulemi a  masem. 

Uvažuje nad tím, že až bude mít jen nejmladšího kocoura, bude ho krmit vegansky. Žije 

sama. 

Radka (33 let) je vegankou třetím rokem. Bydlí se čtyřmi kočkami a někdy se stará 

o kočky a psa rodičů, kteří bydlí ve stejné budově. Delší dobu krmila čistě vegansky, při 

rekonstrukci bytu šla ale bydlet se zvířaty ke svým konvenčně se stravujícím rodičům, kde si 

kočky zvykly na to, že dostávaly masové kapsičky. V  současné době krmí rostlinnými 

granulemi a  3x až 4x týdně jim dává kapsičku. Ráda by je krmila čistě vegansky, ale hledí 
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i  na chutě svých koček a  chce jim dopřát nejen suché granule, ale i  mokré krmivo. Veganské 

mokré krmivo se vyrábí, ale to, které zkoušela, kočkám nezachutnalo. 

Informátoři, kteří mají pouze psy: 

Klára (28 let) je vegankou už téměř 14 let. Na veganskou stravu přešla z  etických 

důvodů. Má jednoho psa a  často poskytuje dočasně domov dalším psům. Psa má téměř rok 

a  půl a  od začátku jej krmí vegansky. Žije s přítelem, který se stravuje nevegansky. 

Natálie (30 let) je veganka už čtvrtým rokem. K  veganství ji kromě etických 

motivovaly i  zdravotní důvody. Má 2  čistokrevné psy a  jednoho pejska z  útulku. Své psy 

už zhruba dva a  půl roku krmí vegansky. Žije sama. 

Simona (29 let) přešla na veganství nedávno, před několika měsíci. Předtím byla 

zhruba 4  roky vegetariánkou. Původně pro ni byly nejdůležitější zdravotní důvody, časem 

se přidaly i  etické. Má jednoho čistokrevného psa, kterého krmí BARFem, tedy syrovou 

masovou stravou. Žije s přítelem neveganem. 

Zdeňka (22 let) se stala vegankou před více než dvěma lety, předtím byla několik let 

vegetariánkou. Má jednoho psa, který je hluchý. Už více než rok ho krmí vegansky, ale někdy 

ho nechává u  rodičů, kteří ho krmí běžnou stravou. 

Emil (41 let) je už šest let veganem, předtím byl mnoho let vegetariánem. Má jednoho 

psa, kterého dříve krmil vegansky, ale když seznal, že psovi už veganská strava nechutná, 

začal ho krmit masovými granulemi. Žije sám. 

 

Informátoři, kteří mají i kočky i psy: 

Adéla (23 let) je vegankou více než 2  a  půl roku, předtím byla rok a  půl 

vegetariánkou. Maso a  ostatní živočišné produkty přestala konzumovat z  etických důvodů. 

S přítelem, který je také vegan, mají 2  psy a 2  kočky. Už zhruba rok je krmí vegansky. 

Pavel (25 let) je veganem 2 a půl roku. Má s přítelkyní, která je také veganka, 3  kočky 

a  jednoho psa. Všechny mají z  útulku. Veganem se stal z  etických důvodů. Zvířata krmí 

biogranulemi. Psa by rád začal krmit vegansky. 

Iveta (37 let) je vegankou dva roky, a  to z  etických důvodů, předtím byla několik let 

vegetariánkou. Má jednoho nalezeného kocoura a  jednoho čistokrevného psa. Snaží se 

kupovat bio krmivo a  krmivo, které je netestované. Ráda by časem krmila svá zvířata 
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vegansky, postupně zkouší zařazovat veganské granule do jejich stravy, ale zatím neúspěšně, 

protože kočka rostlinné krmivo odmítá a  psovi působí zažívací potíže. Žije s přítelem 

neveganem. 

 

3.4. Analytické postupy 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon a  dále přepisovány za pomoci programu 

Listen N  Write. Zvolila jsem doslovnou, částečně komentovanou transkripci – zaznamenala 

jsem smích a  pomlky. Citace v  textu jsem stylisticky upravila. 

Přepisy rozhovorů jsem segmentovala, opakovaně pročítala a  kódovala, což mi 

umožnilo nalézat vzorce a  pravidelnosti mezi jednotlivými výpověďmi mých informátorů. 

Kódy jsem vytvářela během analýzy dat, šlo tedy o  kódování otevřené. Využila jsem 

popisných, interpretativních a strukturních kódů. V průběhu analýzy jsem si vytvořila 

kódovací tabulku. Data jsem porovnávala a hledala v nich pravidelnosti. Kromě toho jsem si 

od začátku výzkumu vedla poznámky, záznamy vlastních předporozumění, úvah 

a  komentářů k  rozhovorům. (Heřmanský, 2009) 

Sebraná data jsem třídila, indexovala, segmentovala, vyhledávala v nich, porovnávala 

jednotlivé úseky. Jak píše Konopásek (1997, odstavec 19): „… výzkumník nejrůznějším 

způsobem manipuluje s texty, což mu umožňuje číst stále nová a nová data“. 

 

3.5. Etické otázky 

Informátory jsem kontaktovala prostřednictvím Facebooku a  zároveň s  prosbou 

o  poskytnutí rozhovoru jsem se jim představila a  informovala je o  tom, že studuji na Fakultě 

humanitních studií Univerzity Karlovy, že výzkum bude prováděn pro účely mé bakalářské 

práce o  etických aspektech chovu domácích zvířat u  veganů a  že bude zajištěna jejich 

anonymita. 

Na začátku setkání jsem jim tyto informace zopakovala, zodpověděla jsem jejich 

případné dotazy a  zeptala jsem se, zda mohu rozhovor nahrávat na diktafon. Informovala 

jsem je o  tom, že nahrávka rozhovoru bude k  dispozici pouze mně. Všichni informátoři 

s  nahráváním souhlasili. Vždy jsem je upozornila, když jsem diktafon zapínala a  vypínala. 
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Dodržovala jsem zásady slušného chování a  snažila jsem se k  informátorům 

přistupovat s  respektem a  zvláště v  případě, že povídali o  emočně nabitých tématech jako 

například o  úmrtí psa, s  citlivostí.  Po skončení rozhovoru jsem jim poděkovala za 

poskytnuté informace a  čas a  zeptala jsem se jich, jestli je mohu případně kontaktovat pro 

doplnění informací. 

S  informacemi o  svých informátorech a  se získanými nahrávkami jsem zacházela 

tak, aby byla zajištěna anonymita a  soukromí mých informátorů. Nahrávky jsem uchovávala 

v  zaheslované složce a  i  k  jiným informacím bylo možné se dostat jen zadáním hesla. 

K  informátorům jsem přiřadila pseudonymy ve formě křestních jmen a  v  přepisech 

rozhovorů jsem nahradila i  jména jejich psů a  partnerů jinými a  vynechala jsem určení míst. 

 

3.6. Reflexe výzkumu 

Snažila jsem se porozumět aktérům, nešlo mi o zjišťování objektivních skutečností. 

Informace, které mi byly poskytnuty jsou nutně ovlivněny pamětí mých informátorů, jejich 

vůlí mi informace sdělit a  v  jaké podobě. (Zandlová, nedat.) 

Jak jsem již uvedla, hovořila jsem pouze s  vegany, kteří chovají kočky a  psy. Mohlo 

by být velmi zajímavé sledovat toto veganské dilema i  u  lidí, kteří mají jiné masožravé 

mazlíčky, jako například fretky nebo hady, kde je situace o  něco složitější, protože ke krmení 

těchto méně častých domácích mazlíčků rostlinnou stravou existuje méně informací – méně 

článků, výzkumů a  méně lidí s  ním má zkušenosti, o  které by se mohli podělit, a  komerční 

krmivo buď zcela neexistuje, nebo je v  České republice nedostupné. 

Hovořila jsem pouze s  vegany, kteří žijí v  Praze. Situace se pravděpodobně liší od 

těch, kteří žijí v  menších městech nebo na vesnicích. Například dostupnost komerčních 

veganských krmiv je na takových místech mnohem horší, je tam méně lidí, kteří mají 

s  veganskou stravou u  mazlíčků zkušenosti atp. Do výsledku výzkumu by se mohlo 

promítnout i  to, že jsem informátory rekrutovala prostřednictvím sociálních sítí, že je ve 

vzorku zastoupeno více žen, než mužů, a  že je věkové rozmezí informátorů 22 až 41 let. 

Jak jsem zmínila již v  úvodu, sama jsem vegankou, a  to od května 2013. Stala jsem 

se jí z  etických důvodů. Od dětství mám velmi ráda zvířata, a  to především kočky, se 

kterými jsem vyrůstala. V současné době s žádným zvířetem domácnost nesdílím. I  pro mě 

by bylo obtížnou volbou, jestli si domácího mazlíčka, v mém případě kočku, pořídit a  jakým 
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způsobem ho krmit. Řešení této otázky pro mě ale zatím nebylo aktuální, protože jsem 

v situaci, kdy si zvíře z  mnoha jiných důvodů pořizovat nechci nebo nemohu. 

Mezi vegany se už delší dobu pohybuji, a  tak mám dobrou představu o  tom, jaká 

témata jsou důležitá a  jaké vzbuzují reakce. Zároveň by ale výzkum mohl být přes mou snahu 

ovlivněn mým vztahem k  problematice. 

Předpokládám, že to, že jsem také veganka, mi pomohlo snáze získat důvěru 

informátorů, zvláště těch, kteří svá zvířata krmí veganskou stravou, což sami vnímají, že je 

kontroverzní. Vliv mohl mít můj pozitivní vztah ke zvířatům, což jistě bylo vidět, byl-li 

u  rozhovoru přítomen i  mazlíček informátora. Také jistě mělo vliv, jak jsem otázky kladla, 

jak jsem reagovala v  průběhu rozhovoru a  podobně.  
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4. Analytická část 

Jak jsem již zmínila výše, všichni informátoři měli k veganství etické důvody, 

u některých to byla kombinace etických a zdravotních, ekologických nebo estetických. Pro 

ilustraci uvádím, co k motivaci svého veganství říká Adéla: 

„…jsem pak vlastně viděla, co se děje těm zvířatům, a  uvědomila jsem si, že toho 

nechci být součástí. Toho, jak se s  nima zachází a že musí vlastně kvůli mně umřít. A  pak 

jsem samozřejmě přišla i na to, že mlíko je stejně nebo horší krutej byznys, než maso, to samý 

vajíčka, a  postupně jsem přešla na veganství.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

Vegani motivovaní eticky se snaží co nejméně podílet na utrpení zvířat a nekončí 

u úpravy svých stravovacích návyků. Upravují i jiné aspekty svého životního stylu, jak uvádí 

například Medřická (2008). Často tak nekupují ani produkty z kůže, vlny, hedvábí 

a kosmetiku, která byla testovaná na zvířatech nebo která obsahuje živočišné složky. K této 

úpravě životního stylu dochází zpravidla postupně. Časem dochází i k úvahám o krmení 

domácích mazlíčků a někdy ke změně jejich stravy. Iveta k tomu uvádí: 

 „… já jsem napřed jako vegan začala řešit vlastně jídlo, pak se to přesunulo k tomu 

oblečení, kosmetice a pak přišlo i to krmení zvířat, že člověk narazí na Facebooku na nějaký 

ty diskuze a  začne o  tom přemýšlet a začne to řešit. Že vždycky si člověk říká, co je vegan, 

co není vegan a co může udělat víc a tak.“ (Iveta, 3.5. 2016) 

 

4.1. Veganské dilema majitelů mazlíčků 

Pro lidi, kteří byli motivováni k rozhodnutí stát se vegany soucitem se zvířaty a mají 

domácí mazlíčky, bývá nepříjemné, že ačkoli se sami snaží snížit utrpení hospodářských 

zvířat, a tedy pro sebe nekupují maso, vejce, mléko a jiné živočišné výrobky, stále za tyto 

věci platí, aby nakrmili své domácí mazlíčky, a tak dále podporují praktiky velkochovů, se 

kterými nesouhlasí. Eticky motivovaní vegani přisuzují velkou důležitost zájmům 

hospodářských zvířat a chtějí, aby netrpěla, zároveň jim ale záleží na zájmech masožravých 

domácích mazlíčků, zvláště pak těch svých, o které se chtějí dobře postarat. Tito mazlíčci ale 

běžně konzumují maso, které nutně pochází z krav, prasat, drůbeže, ryb a jiných zvířat. Jak 

řešit toto nastalé dilema? Jak toto dilema řeší mí informátoři? 
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4.1.1. Krmit masem? 

Pro některé zůstává automatické, že budou své zvíře krmit jako doposud běžnou 

stravou, která obsahuje maso. Nejčastější je krmení komerčními krmivy a syrovou stravou 

BARF9. 

Takto krmí proto, že to vnímají jako nejvhodnější pro svého mazlíčka. Simona krmí 

převážně BARFem, a to proto, že je přesvědčená, že je to dobré pro zdravotní stav její fenky. 

Emil svému psovi po několikaměsíčním období, kdy ho krmil vegansky, dává masové 

hypoalergenní granule. Rozhodnul se respektovat, že veganské krmivo psovi nechutnalo. 

Nevylučuje ale, že se ještě k veganskému krmení zkusí vrátit.  

„… mu nechutnala ta rostlinná strava, tak mu prostě dávám to maso. A  nemám s  tím 

nějakej vnitřní problém. U  sebe jsem nekompromisní, ale vnímám, že stejně jako bych nikoho 

nenutil do toho, aby byl veganem, když on nechce, tak že nemůžu ani toho pejska.“ (Emil, 

6.5. 2016) 

Svou volbu vysvětlují tak, že psi a kočky jsou masožravci a že je to pro ně přirozené. 

Například Simona říká: 

„Chápu samozřejmě argumenty, že to není fér vůči těm ostatním třeba hospodářskejm 

zvířatům, protože jsou si vlastně rovni s  tím psem, ale za mě by byl zase etickej problém 

nekrmit tím masem toho psa - tu psovitou šelmu, …“, „… přijde mi, že když přijmeme ten 

fakt, že já budu chovat zvířátko, tak mi přijde neetický ho krmit jinak, než je pro něho 

přirozený.“ (Simona, 28.4. 2016) 

Přestože to vnímají jako volbu, která je správná pro jejich mazlíčka, někdy mají 

nepříjemné pocity z toho, že jim maso dávají, což koresponduje se zjištěními Rothgerbera 

(2013). Vkládám úryvky z rozhovoru se Simonou a z rozhovoru s Radkou, která krmí 

převážně rostlinnými granulemi, ale několikrát týdně dává kočkám masovou kapsičku. 

„Musím říct, že už nad tím jsem se občas zamýšlela, i  třeba z  toho ekologickýho 

hlediska. Jak víme, že tím, že když člověk nekonzumuje maso, tak se tím ušetří strašně moc 

                                                           
9 BARF je v článku Elizabeth Lee definován jako strava založená na podávání syrového 

masa, vnitřností a kostí doplněná o syrovou zeleninu. Pojmenoval ji takto v roce 1993 

australský veterinář Ian Billinghurst. Jako pozitiva se uvádí například lepší stav pokožky, 

srsti a zubů, je to ale spojeno s možnými riziky, například přenosem bakteriíí ze syrového 

masa nebo zraněními způsobeným kostmi. 
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i  ohledně těch ekologickejch aspektů a  takový ty hrozný čísla kolik lidi za rok projedí masa, 

tak jsem se párkrát zamyslela - ale kolik můj pes projí masa? To by ani člověk nesnědl, ani 

takový ty, co to mají k  snídani i  k večeři. To mě tak trošku zamrazilo.“ (Simona, 28.4. 2016) 

 „Zezačátku jsem to fakt hodně vnitřně řešila a teď jsem se od toho jako oprostila, … 

Prostě samozřejmě mě to trápí, ale snažím se to neřešit, protože vím, že to ovlivním jenom 

tak, že jim to nebudu dávat a  zase si říkám, že oni budou hrozně smutní - nebo smutní, prostě 

chtěj to - takže snažím se to vnitřně neřešit, nemyslet na to, co jim vlastně dávám. Byť to není 

dobře, ale tím, že to budu řešit vnitřně, tak jim nepomůžu těm kočkám a  sobě taky ne, budu 

jenom utrápená, …“ (Radka, 16.5. 2016) 

Nepříjemné pocity spojené s rozporem mezi svými hodnotami a krmením svého 

mazlíčka se snaží potlačovat. To by odpovídalo Rothgerberem popsanému mechanismu 

v řešení rozporu mezi hodnotami člověka a jeho jednáním, a to „avoidance“. (Rothgerber 

2014b) Vojtěch mi sdělil, že už vůči tomu otupěl a Emil, že s tím vnitřní problém nemá.  

Obhajovat to mohou i tím, že kupují jen by-product masného průmyslu. Adéla, která 

dnes krmí vegansky, ale dříve krmila barfem, se vyjádřila, že si to ospravedlňovala tím, že to 

byl odpad, který by se jinak vyhodil. Diana si to vysvětlovala takto: „…v  dnešní době, kdy 

jsou ty krámy plný a  polovinu toho vyhoděj. Tak jestli tím nakrmím trochu svoji kočku nebo 

ne, mi přijde jako neznatelný, …“. (Diana, 16.5. 2016) 

Informátoři krmící nevegansky se o veganském krmení vyjadřovali, že jim nepřijde 

správné takovou volbu za své zvíře dělat a že jim živočišná strava pro zvíře přijde nejlepší. 

Toto odpovídá Rothgerberem popsanému mechanismu „pro-meat justifications“.  

Informátoři ale nebyli příliš proti tomu, aby tak ti, kterým to přijde vhodné, krmili. 

Nejostřeji a přitom stále mírně se o veganském krmení vyjádřili Simona a Vojtěch: 

„… mně osobně to nepřijde v  pořádku, ale pokud někdo věří tomu, že to jako supr, 

tak to dělá se svým nejlepším vědomím a svědomím. Těžko říct. Samozřejmě pokud na tom 

ten pejsek prospívá, tak na tom nějakej problém nevidím, ale já bych to prostě nedokázala.“ 

(Simona, 28.4. 2016) 

„… nepřijde mi to vůči tomu zvířátku fér. Ať to ty lidi dělaj, když chtěj, ale není to 

určitě něco, čím bych se musel chlubit a  co bych musel cpát dalším lidem.“ (Vojtěch, 28.4. 

2016) 
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Informátoři, kteří svá zvířata krmí masem, to většinou vysvětlují tím, že je to 

přirozenost jejich zvířat a že je konzumace masa dobrá pro jejich zdraví. Přestože se rozhodli 

z vlastní stravy vyřadit potraviny živočišného původu, každý alespoň z části kvůli nesouhlasu 

s využíváním zvířat, v případě svých domácích mazlíčků potraviny živočišného původu 

nevyřazují a upřednostňují tak zájmy svých zvířat nad zájmy zvířat zpracovávaných do 

krmiva. 

 

Krmit masem s přihlédnutím k welfare hospodářských zvířat 

Někteří mají pochybnosti o zdravotní nezávadnosti veganského krmení psů a koček, 

zároveň se ale snaží snižovat utrpení hospodářských zvířat, a tak docházejí ke kompromisu. 

Takovým kompromisem pak je strava, která je sice složena z masa a případně jiných 

živočišných produktů, je ale získávána způsobem, který vnímají jako etičtější. Sem patří 

krmivo netestované a krmivo získávané z ekologických chovů, které zvířatům 

zpracovávaným na maso zajišťují alespoň lepší životní podmínky. Aby bylo sníženo utrpení 

zvířat, pro svou vlastní stravu si informátoři zvoli živočišné výrobky ze stravy zcela 

eliminovat, u krmení domácích mazlíčků pak slevují k welfarismu. Nějakým způsobem 

omezit utrpení hospodářských a jiných zvířat i v souvislosti s krmením domácích mazlíčků, 

se snaží téměř všichni. Zájmy domácích mazlíčků ale v každém případě nadřazují nad zájmy 

hospodářských zvířat.  

Vojtěch krmí převážně bio granulemi, které vybírá tak, aby v nich nebyla aditiva 

a aby byla výživná, záleží mu na tom, aby krmivo pro jeho kočku bylo kvalitní. Zároveň volí 

bio krmivo proto, aby byly pro zvířata zpracovaná do tohoto krmiva zajištěny lepší 

podmínky. Iveta hledí na to, aby granule nebyly testované a preferuje bio konzervy. Na 

nálepku bio nehledí Diana a Simona, která říká: „Myslím si, že ty zvířata nejsou z toho, že je 

pak někdo rozporcuje, šťastný nikde.“ (Simona, 28.4. 2016) Bio maso psovi občas koupí, ale 

proto, že to vnímá jako že mu tím přilepšuje. Diana preferuje kupovat kočkám maso místo 

masového krmiva, protože do něj nevstupuje testování, balení, delší přeprava atp. Motivací 

jsou jí tedy ohledy na životní prostředí.  

 Informátorky Natálie a Adéla, které běžně krmí vegansky se, když se v jednom 

případě při nemoci a v druhém po úrazu u psů objevilo nechutenství, rozhodly dát jim maso, 
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aby psi začali jíst. V těchto případech zvolily bio kuře a bio kapsičku – také jako určitý 

kompromis, řešení lepší než běžné supermarketové krmivo.10 

Způsoby, které informátoři využívají, aby volbou masového krmiva nějak omezili 

utrpení zvířat, jsou kupovat krmiva netestovaná, tedy taková při jejichž vývoji nedošlo 

k často invazivním pokusům na zvířatech, a kupovat krmiva označená jako bio nebo 

s obsahem masa původem z volných chovů. Zároveň toto lze vnímat jako strategii, jak 

snižovat své pocity viny a vůbec nepříjemné pocity spojené s rozporem mezi vlastními 

hodnotami a jednáním.  

 

4.1.2. Krmit vegansky? 

Mnoho veganů se rozhodlo jít cestou veganského krmení, a to buď komerčními 

veganskými granulemi a konzervami nebo krmením, které jim sami uvaří. Polovina mých 

informátorů krmí převážně rostlinně a někteří z těch, kteří tak nekrmí, by rádi začali. 

Motivování jsou k tomu všichni eticky. Klára k tomu říká: „Jestliže ten pes se může mít úplně 

super skvěle pohodově nejlíp, jak se třeba zrovna tenhleten můj má, jak můžu pozorovat 

denodenně, tak nevím, proč by kvůli tomu měl někdo někde třít hubou zem.“ (Klára, 5.4. 

2016) 

Iveta, která zatím vegansky nekrmí, ale ráda by začala, o tom mluví podobně: „…když 

vím, že ty zvířata na tom [veganské stravě] můžou fungovat, nic jim nechybí, dožívají se 

vysokého věku, tak si říkám, že je to zbytečný je krmit tou masovou, když to jde i  jinak.“ 

(Iveta, 3.5. 2016) 

Své rozhodnutí hájí právě tím, že je podle nich možné veganskou stravu domácích 

mazlíčků sestavit tak, aby pro ně byla zdravotně nezávadná. Dále tím, že se veganské krmivo 

od toho běžného příliš neliší. Radka říká: 

„… i  granule i  konzervy obsahujou úplně všechno, co obsahujou ty veganský 

granule, akorát tam maj o  4 % víc ňákejch produktů živočišnýho původu - kosti, šlachy, samý 

hnusy, který ani ta kočka nepotřebuje. Ta nepotřebuje žrát šlachy a  kosti a  peří. Tam ty 

                                                           
10 Psi informátorek ani v jednom případě maso nesnědli. Problémy byly vážné a vyřešily se 

návštěvou veterináře a nasazením léčby. 
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látky, ty mikroprvky, makroprvky, co potřebujou, tak to tam [ve veganských krmivech] je.“ 

(Radka, 16.5. 2016) 

Tady argumentuje podobně jako argumentovala Anderson (2000) – že je důležité, aby 

určité látky ve stravě koček a psů byly, ale není důležitý jejich zdroj. 

Martina zdůrazňovala, že z jejího pohledu a z pohledu jejích koček se příliš 

nezměnilo: „No, pro ně se vlastně nic nezměnilo, protože i  když ty kočky nebyly veganky, tak 

měly svoji misku a  do té jsem jim nasypala granule, takže ve výsledku co se změnilo, tak 

akorát granule. Jako pořád tam ten koncept je stejný - kočka dostane misku s  jídlem.“ 

(Martina, 4.5. 2016) 

Své rozhodnutí krmit vegansky obhajují především tvrzením, že je tento způsob 

krmení pro mazlíčky zdravotně nezávadný. K tomu docházejí na základě vlastních 

zkušeností s veganským krmením a dobrým zdravotním stavem zvířete, na základě 

zkušeností svých známých a cizích lidí, kteří své poznatky sdílí na internetu, upozorňují na 

existenci studií, ze kterých vyšlo, že veganské krmení pro zvířata nemusí být škodlivé, 

a vycházejí i ze znalostí nutričních potřeb koček a psů a toho, že potřebné živiny lze zvířatům 

dodat i při rostlinném krmení. 

Ti, kteří se rozhodli krmit svá zvířata vegansky, vyřešili rozpor mezi hodnotami 

a jednáním změnou chování (behavioral change) a stejně jako u sebe zvolili odstranění 

živočišných produktů ze stravy. 

Právě kvůli etickým důvodům, které pro toto své rozhodnutí mají, jim často velmi 

záleží na tom, aby zvířata dostávala právě veganské krmivo. Jak se staví k různým třeba 

i nevyhnutelným výjimkám z veganského krmení u svých zvířat? 

 

Výjimky z veganského krmení 

Výjimky z veganského krmení se v různé míře vyskytují u všech mých informátorů 

kromě Martiny. V případě Radky jde o jí kupované kapsičky, v případě Natálie o piškoty, 

které obsahují vejce a psům je stále dává za odměnu, jinak ale mí informátoři živočišné věci 

pro zvířata nepořizují, tedy na ně sami penězi nepřispívají. Nejčastěji jde o to, že mazlíčkům 

dá neveganské krmivo někdo jiný, nejčastěji člen rodiny, který právě zvíře hlídá, nebo že 

dostanou zbytky lidského jídla, které by se jinak vyhodily. 
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Zbytky 

Adéla k tomu, že její zvířata dostávají zbytky, říká: „…dává mi [máma] občas třeba 

něco jako ořezy - co by se vyhodily, takže to mně nějakým způsobem nevadí, když je to něco, 

co by se jinak vyhodilo, no tak to zkonzumuje pes, ale nechci, aby se to primárně kupovalo 

jim. No a  stejně tak i  tátova přítelkyně, ta teďkon zapomněla, že má v  lednici nějaký maso, 

zasmrádlo, tak mi to dala, aby se to nevyhodilo, tak jsem skrmila.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

Zdeňka k tomu přistupuje podobně, přijde jí lepší zbytky dát psovi, než je vyhodit. 

Natálie s tím podobně nemá žádný etický problém, uvažuje nad tím jedině způsobem, jestli 

to psům zdravotně neublíží, když jsou zvyklí na rostlinnou potravu. 

Když zvíře dostane zbytky, které by stejně jinak byly vyhozeny, nehodnotí to 

informátoři negativně. 

 

Hlídání zvířat rodinou 

Rodiny veganů často pro jejich stravování nemají pochopení a mívají obavy o jejich 

zdraví. Není proto překvapivé, že nemívají pochopení pro takovou stravu ani u psů a koček, 

tím spíš, že tato zvířata bývají vnímána jako ještě „masožravější“. Často se ale stává, že je 

třeba, aby mazlíčka někdo pohlídal. Jak se ti, kteří svá zvířata krmí rostlinně, vyrovnávají 

s tím, že jim jejich psy a kočky ostatní krmí jinou než rostlinnou potravou? Snaží se rodiče 

vést k tomu, aby mazlíčkovi dávali rostlinné granule, které jim dávají k dispozici, podobně 

jako si vegani na návštěvy nosí vlastní jídlo (Mach, 2010, s. 39), což se někdy podaří, když 

se to ale nepodařilo, vnímají to jako nutné zlo, jako například Adéla: 

„…když jsem je tam dala na hlídání, tak se mi přiznala, že se neudržela a  uvařila jim 

něco s tím [masem], ale tak jsem byla ráda, že mi je vůbec pohlídala.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

Zdeňka se naopak vyjádřila, že je dokonce ráda, že její otec dává psovi maso. Psovi 

chutná a ona ho nemusí pořizovat. Tíhu rozhodnutí čím zvíře krmit, zodpovědnost za ně, tedy 

částečně převádí na někoho jiného. Sama je věrná svému přesvědčení, psovi nepravidelně 

zajišťuje maso někdo jiný.  

„Vím, že kdyby on [pes] si měl vybrat, že kdyby měl v  misce maso a  ty granule 

[veganské], tak prostě si vybere to maso, takže já jsem ráda, že to pak nemusím někde shánět, 

kupovat, že mu to prostě dá táta. Ono stejně on nosí nějaký zbytky z  práce, co se tam nedojí, 

tak aby se to nevyhodilo, takže to mu nosí.“ (Zdeňka, 5.5. 2016) 
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Radka se pokoušela své matce vysvětlit, aby dávala jejím kočkám veganské krmivo. 

Částečně se jí to podařilo, její máma dává kočkám veganské granule, zároveň jim ale dává 

masové kapsičky, což vedlo k tomu, že se spolu hádaly. Nakonec Radka rezignovala. 

Podobně se konfliktu snaží vyhnout i Adéla a Natálie:  

„… se tomu vyhejbám tomu primárnímu nakupování masa nebo nějakejch masnejch 

dobrot pro ně. Ale jako netroufnu si před babičkama říct ne, nedávej jí to, je to piškot, tam 

prostě je vajíčko nebo. To si netroufnu.„ (Adéla, 5.4. 2016) 

„… když mně někdo něco nabídne jako sušenku z  ryby nebo něco, tak nebudu kvůli 

tomu dělat scény prostě no.“ (Natálie, 8.4. 2016) 

 

Oproti mému očekávání mi všichni mí vegansky krmící informátoři kromě Zdeňky 

sdělili, že ačkoli by jistě preferovali, aby ti, kteří hlídají, dávali jejich zvířatům rostlinné 

krmení, v současnosti už to nijak tvrdě neprosazují, aby předešli konfliktu. Oceňují, že jim 

zvířata někdo pohlídá. Podobně jako u podávání zbytků je pro ně důležité to, že tyto věci 

sami nekupují, a tak nepodporují velkochovy. 

 

Lov 

Většina zvířat informátorů vůbec nemá příležitost lovit, protože žijí v bytě, některá tu 

příležitost teoreticky mají, ale neloví. Z informátorů, kteří krmí vegansky, se s lovem u svého 

zvířete setkává pouze Adéla. I ostatní na to ale mají, pro mě docela překvapivý, názor. 

Většina se vyjádřila, že by jim nevadilo, kdyby jejich mazlíčci lovili zvířata, a často to 

vysvětlují tak, že je to podle nich přirozené a že je to volba daného zvířete, což je u těch, kteří 

krmí vegansky a často argumenty přirozenosti a volby, když jsou použity v souvislosti 

s krmením, zahazují, paradoxní. (O tomto se více rozepisuji v kapitole Základní argumenty 

používané v souvislosti s krmením.) Například Natálie říká: 

„… kočka jde na zahradu, uloví myš, sežere myš, no tak sežere myš no, to ji chce, to 

je její svobodná volba sežrat myš, tak si sežere myš, jako já jí to tahat domů nebudu, stejně 

jako těm psům, ale jestli si něco ulověj, když toho teda budou schopný, tak ať si to ulověj.“ 

A dále: „… jsou to šelmy, jsou masožravci, tak bejt musej, to že člověk není masožravec nebo 

jako šelma vyloženě, tak to je věc jiná, ale veganizovat lva se rozhodně nechystám a  stejně 

když si bude chtít můj pes ulovit něco, tak ať si to uloví.“ (Natálie, 8.4. 2016) 
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Adéla navíc vidí lovení myší jako etičtější způsob toho, aby se její kočky dostaly 

k masu. Řekla k tomu: „No, tak to vnímám už tak, že to je příroda, to už do toho nemůžu 

zasahovat. Samozřejmě mi to není po chuti, že můj kocour je vrah (smích) a  že ptáčky a  kde 

co prostě loví, ale ... oni tam maj šanci na útěk a  není to, že zavřu někde zvíře, vychovám ho 

a  pak ho zabiju, aby se moje zvíře najedlo ... nebo já se najedla. Takže tam má možnost útěku 

a  je to asi férovej boj spíš.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

Zajímavé je, že zde nereflektují dopady, které domácí zvířata mohou mít na životní 

prostředí, jak o tom píše například Herzog (1991). 

Lovení myší, ptáků apod. se zvláště u koček, protože ty na rozdíl od psů neposlechnou 

na povel, nedá příliš vyhnout, zvláště nechtějí-li vlastní zvíře omezit na pobývání uvnitř, 

přestože by bylo proveditelné umožnit jim přístup do zahrady. 

Zdravotní stav, poranění 

Další výjimka z veganské stravy se objevila u Adély a Natálie. Když jejich psi, jeden 

v důsledku nemoci a druhý v důsledku úrazu, odmítali delší dobu jídlo, rozhodly se zkusit 

dát jim maso, aby zvířata začala přijímat potravu. Adéla o tom říká:  

„… právě jednou - něco mi nejed pejsek po tom, co byl pokousanej, tak jsem teda 

udělala to, že jsem vzala - ještě jsem kupovala nějakou fakt bio kapsičku taštičku s  masem 

a že to zkusím ho rozjíst.“ „No já to jsem zkoušela fakt jednou, protože jsem z  toho byla 

hodně špatná a  už bych to znovu neudělala samozřejmě, ale zkusila jsem to prostě. Říkala 

jsem si když všude je ve světě támhle zabíjej, všude je krměj tímhlenctím a  támhlenctím, tak 

já přece už to neovlivním tou jednou taštičkou, kterou si teďkonc koupím pro toho psa. Takže 

takhle jsem přemejšlela v  tu chvíli, kdy se mu to dělo. Jsem snažila tak nějak do něj něco 

dostat.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

Natálie říká: „Málem umřel, on tejden nejed a  bylo to fakt hodně špatný …, tak já 

jsem šla a  koupila jsem prostě nějaký ultra bio kuře, pak jsem se omlouvala tomu kuřeti 

doma, tak jsem se smála sama sobě, že se omlouvám doma kuřeti prostě na lince.“ (Natálie, 

8.4. 2016) 

Obě měly s tím dát zvířeti maso vnitřní problém, ale protože měly o své psy obavu, 

rozhodly se jim maso dát. Pro ten účel koupily bio krmivo, tedy alespoň trochu vyvažovaly 

ohled na své zvíře a na hospodářská zvířata. Maso ani u jednoho z psů problém nevyřešilo 

a i to asi má podíl na tom, že informátorky nadále krmí svá zvířata vegansky. 
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Jak je vidět na různých výjimkách z veganského krmení mazlíčků, mí informátoři 

nijak nelpí na čistě veganské stravě pro svého mazlíčka. Jde jim především o to, aby se 

osobně nepodíleli na utrpení zvířat, a tak nepodporovali produkci masa a krmiv na něm 

založených, takže nemají problém, jedná-li se o zbytky, které by se jinak vyhodily, o to, že 

zvířeti dá maso někdo jiný nebo o to, že si zvíře samo něco uloví. V případě, že mají vážnou 

obavu o zdraví svého mazlíčka, jsou ochotni slevit a zvířeti sami koupit něco živočišného. 

 

Není to tak jednoduché - překážky 

Někteří  pociťují rozpor mezi vlastními hodnotami a tím, jak svého mazlíčka krmí, 

a rádi by ho vyřešili veganským krmením. Není to ale vždy tak jednoduché. Objevují se určité 

překážky a nepříjemnosti. Například to, že je veganské krmivo dražší než většina běžných 

komerčních krmiv a že je hůře dostupné, stává se také, že zvíře koupené veganské krmivo 

zcela přehlíží, nebo že mu jeho konzumace působí například trávicí potíže. 

 

Špatná dostupnost a finanční náročnost veganského krmiva 

Mnoho informátorů zmínilo vysoké ceny komerčně prodávaných veganských granulí. 

Nikdy horší dostupnost ani vyšší cena nestály jako jediný samostatný důvod pro to vegansky 

nekrmit. Často to ale může být nepříjemnost. Toto k tomu říká Iveta: 

„Ta jedna konzerva, co jsem kupovala, stála asi 80 korun a  oni to nejedli, tak se mi 

to pak zkazilo. A  taky je to horší dostupnost, že to člověk nekoupí všude, musí to plánovat, 

kombinovat, specializovaný prodejny, musí to objednávat, není to vlastně v  nabídce 

kdekoliv.“ (Iveta, 3.5. 2016) 

Podobně se k tomu vyjádřila Diana. Veganské krmivo je k sehnání jen v některých 

veganských prodejnách a jen v některých prodejnách chovatelských potřeb a mají jen některé 

značky veganského krmiva, takže výběr není nejširší. Často se veganské krmivo objednává 

z českých e-shopů nebo i ze zahraničí. Ceny jsou zpravidla vyšší, než za krmivo, které jsou 

zvyklí kupovat. Zmínili se o tom i Pavel a Vojtěch, i pro ně to ale není hlavní důvod pro to 

nekrmit vegansky. 

Obě tyto nepříjemnosti se dají částečně řešit, a to tak, že svým mazlíčkům potravu 

sami vaří z výživných rostlinných surovin a doplňují o živiny jako B12 a taurin, které jsou 

ve stravě koček a psů důležité a v rostlinných zdrojích přitom nepřítomné. Z mých 
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informátorů jim část stravy zajišťuje vařením Adéla, a Zdeňka se k tomu chystá. Často to 

může být řešením zvláště pro ty, kteří mají zvířat více, a tedy by se jim kupování veganských 

granulí mohlo značně prodražit. 

 

 

Ohled na zdraví a na chutě mazlíčka 

Někteří se setkali s tím, že jejich mazlíček veganské krmivo odmítá. Setkala se s tím 

i Iveta u svého kocoura. Jednou za čas zkouší dát svému kocourovi a své fence veganské 

krmivo, ale kocour ho nejí. Se stejným problémem se setkala Diana u jedné ze svých koček. 

„… jedna z  koček by mi to nejedla. Takže kdybych jí dávala určitě maso, tak ty dva 

zas budou chtít taky maso. Vysvětli kočce "dostane jenom ona, protože vy jste blbí a vy sníte 

i čočku".“ „Já mu to třeba i  zkusím dát jo, ale s  tím, že jakmile oni dostanou maso, tak on 

bude chtít taky. A  on by je pak třeba i  šikanoval mnohem víc, protože on by se cejtil, že ony 

dostaly něco lepšího než já, proč. Kdybych je měla oddělený a  každá žila v  jiný místnosti 

a  neviděla, co nesu tý druhý, tak možná by to šlo [krmit je vegansky], ale takhle ne. Oni se 

napadaj kvůli tomu. Oni se vyhání od misek a  různě. Dojídá jedna po druhý. Vyháněj se, 

takže nejde to. Kdybych měla doma jenom Modroočka, tak jo.“ (Diana, 16.5. 2016) 

Zajímavé je, že sama Diana vnímá veganské krmivo jako něco horšího než je maso, 

jako nějaké ošizení. To samé můžeme pozorovat níže u Ivety. 

Když zvíře odmítá jíst veganské krmivo, které vybraly, mohou zkoušet různé značky 

a typy veganských krmiv, protože stejně jako u masových krmiv by třeba některé chutnalo, 

zatímco jiné ne. Iveta zkoušela dvě značky veganských granulí, i mokré krmivo, i jim dávala 

krmení doma uvařené. Kočka to ale vytrvale přehlíží a stejně jako Dianě přijde i Ivetě 

nevhodné, aby jednomu ze svých zvířat, kočce, dávala masovou stravu a druhému, psovi, 

veganskou: „… tam je problém, že to jako nejí ten kocour no. A  já když něco dávám 

kocourovi, tak to Dášenka chce taky, a  nechci jednomu to dávat, druhýho o to ošidit, …“ 

(Iveta, 3.5. 2016) 

Někteří se setkali s tím, že zvíře rostlinné krmivo zkonzumovalo, ale objevily se u něj 

zažívací potíže. Stalo se to například Ivetě, takže zatím vegansky nekrmí, přestože by ráda. 

Martininy kočky měly po vybraných granulích také potíže, když ale Martina přešla na jinou 

značku veganských granulí, problémy přestaly. Zároveň k tomu uvedla, že problém podle ní 
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není v tom, že granule byly veganské, ale že plemeno koček, které chová, má typicky citlivé 

zažívání. 

Překážkou bývá i to, že mají pochybnosti o zdravotní nezávadnosti veganské stravy 

pro psy a/nebo kočky. Pavel by rád psa krmil vegansky, ale připadá mu, že zatím nemá 

dostatečné množství informací na to, aby se mohl rozhodnout pro veganské krmení. K tomu, 

co je pro něj překážkou říká: 

„Nedostatek vědomostí - mejch - v  rámci výživy zvířete. Protože ... když člověk se 

zeptá jakýhokoli veterináře, tak mu řekne, že je to naprostý šílenství. A  jediná vlastně 

podpora, jediná věc která podporuje moje argumenty pro to, aby ty zvířata jedly rostlinnou 

stravu, jsou vegani - a  nic jinýho! A  já bych právě potřeboval si najít ňáký naprosto 

nezaujatý neveganský studie, nějakej jednoduchej výzkum, ideálně několik takovejch 

výzkumů, aby se mi potvrdilo, že to fakt těm zvířatům nevadí ".“ (Pavel, 12.4. 2016) 

Zároveň je u něj faktorem, že ačkoli je jeho přítelkyně také vegankou z etických 

důvodů, o zdravotní nezávadnosti rostlinného krmiva má ještě větší pochyby, a tedy jejich 

společná zvířata krmit rostlinnou stravou nechce. 

Zajímavé je, že strava partnera se neukázala jako významný faktor v rozhodování 

o krmení zvířete. Mezi těmi, kteří krmí vegansky i těmi, kteří krmí nevegansky, jsou někteří 

sami, někteří ve vztahu s veganem, někteří ve vztahu s neveganem. 

Zdravotní potíže a vůbec obava o zdraví mazlíčka jsou jistě významným faktorem 

při rozhodování, zda ho krmit vegansky. Informátoři na zdraví svých mazlíčků velmi dbají, 

a proto nechtějí dělat rozhodnutí, která vnímají jako riziková. Stává se, že je od veganského 

krmení odrazuje i to, že chtějí mazlíčkovi dopřát to, co mu chutná, nechtějí mu to odepírat. 

Z tohoto důvodu Radka nekrmí čistě rostlinně. Poté, co nějakou dobu kvůli rekonstrukci bytu 

bydlela s kočkami u rodičů a její matka kočky navykla na masové kapsičky, si zvykla i sama 

kočkám masové kapsičky občas dávat. Mluví o tom takto: 

„Prostě vím, že ony chcou nějakou tu konzervu a  jenom suchý jim dávat úplně nechci, 

protože sama bych taky nechtěla jíst jenom jednu věc, takže to beru vyloženě takhle, že když 

jim pak dám tu konzervu, tak oni se jdou úplně užrat, takže je vidět, že jim to chutná. Že kdyby 

udělal někdo nějakou etickou konzervu bez masa, bez ničeho, tak budu radši, budu to kupovat, 

ale prostě nic takovýho tady není.“ (Radka, 16.5. 2016) 
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Tady se zároveň objevuje zmínka o špatné dostupnosti veganského krmiva. 

U mokrých veganských krmiv pro kočky je ještě výraznější špatná dostupnost, menší výběr 

a vysoká cena veganských krmiv. Diana říká: 

„…radši bych samozřejmě, kdyby dneska někdo přišel s  nějakým výrobkem - 

veganský krmivo pro kočky, který se podobá masu nebo těm kapsičkám, protože některý kočky 

prostě nechtěj ... Ale já bych taky nechtěla žrát celej život něco suchýho jako, víš ...“ (Diana, 

16.5. 2016) 

Z důvodu, aby respektoval chutě svého mazlíčka, přestal Emil krmit svého psa čistě 

rostlinně a začal mu dávat masové granule. Dokud psovi veganské krmivo chutnalo, krmil 

ho jím, když mu chutnat přestalo, začal krmit masovým. Uvažuje, že by možná vegansky 

zase krmit začal, ale jistě s ohledem na psovy chutě. 

Přestože by někteří informátoři rádi krmili rostlinně, ohlíží se na své mazlíčky, chtějí, 

aby byli zdraví a spokojení a mají-li dojem, že by vedení zvířete k veganské stravě mohlo 

jejich zdraví nebo spokojenost ohrozit, tak veganské krmení u zvířat naplno nezavádí. Zde 

se tedy ukazuje nadřazování chutí mazlíčka nad životy hospodářských zvířat, které je 

relativně překvapivé vzhledem k tomu, že vlastní chutě pro ně nejsou ospravedlněním pro to 

konzumovat maso. 

 

Základní argumenty používané ve spojitosti s veganským krmením 

Základní argumenty, které nalezneme v diskuzích o krmení domácích mazlíčků 

veganů, jsou argumenty o přirozenosti masové stravy pro kočky a psy a argument, že by 

vegani neměli rozhodovat za své mazlíčky. Na to, jakým způsobem krmí, bývají dotazováni 

i svým okolím a svou volbu musí obhajovat. 

 

(Ne)přirozenost 

S těmito běžnými argumenty proti veganskému krmení jsem se setkala 

i u informátorů veganů, kteří krmí nevegansky, u Simony a Vojtěcha. Ten k veganskému 

krmení řekl: „… navíc mi to přijde nepřirozený. To její [kočky] tělíčko na to není připravený, 

její zoubky taky ne …“ a k lovu myší poznamenal:  „… pokud se prostě projevujou  přirozený 

vlastnosti jejího mnoha milionovýho vývoje, tak nechci jí to nějak brát, já jsem si ji vzal s tím, 

jaká je, a  nebudu ji nějak předělávat.“ (Vojtěch, 28.4. 2016) 
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Přirozeností bývá míněno, že kočky a psi se vyvinuli z masožravých šelem, mají 

k trávení masa uzpůsobené tělo a ve své stravě ho potřebují. Ti, kteří masem krmí, chtějí 

respektovat toto „nastavení“ koček a psů a neměnit je. Mají za to, že pro ně – pro lidi – je 

nejpřirozenější rostlinná strava, řídí se tedy tím, co vnímají jako přirozené i ve své stravě. 

Simona to formulovala takto:  

„Já věřím tezi, že jsme víc plodožravci, co se trávicího ústrojí týká, a proto mi přijde 

logický, že nám vyhovuje hodně ta rostlinná strava, ale u těch pejsků si to nemyslím.“ 

(Simona, 28.4. 2016) 

Na argument, že pro psy a kočky je masová strava přirozená a veganská strava 

nepřirozená, protože jsou masožravci případně všežravci, většinou ti, kteří vegansky krmí, 

reagují tím, že upozorní na nepřirozenost samotného chovu zvířat, šlechtění plemen, faktu, 

že jsou pes/kočka vůbec krmeni, na to, že i masové krmivo je nepřirozené, protože je různě 

upravované a také na to, že je často vyráběno ze zvířat, která by si kočka nebo pes neulovili 

– například z krav. V podstatě lze argument parafrázovat nějak takto – proč nás zajímá, jestli 

je krmit kočky/psy masem přirozené nebo nepřirozené, když nepřirozené je dnes vše, co se 

s jejich chovem pojí. Kočky a psi jsou výsledkem umělého šlechtění, s původními 

masožravými šelmami už nemají tolik společného, z přírody jsme je sami vyjmuli, proč 

bychom se při zacházení s nimi tedy měli řídit tím, co je přirozené. Adéla říká: 

„To je jako strašně vtipný se ohrazovat v  dnešní době  přirozeností. Ten pes - není  

přirozený, že je doma, není  přirozený, že vůbec žere suchý krmivo, nějaký granule, není  

přirozený, že se venčí tady na betóně a - ani že je šlechtěnej. Co je vlastně na tom celým  

přirozený, jo? Nic v  dnešním světě není  přirozený, takže vohrazovat se zrovna u  tohohle 

tématu tím, že je to  přirozený, je mimo mísu žejo.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

Klára používání takovýchto argumentů vnímá jako pokrytectví, protože je argument, 

že je to přirozené, používán v případě masové versus veganské stravy, ale této přirozenosti 

už se kritici nesnaží přizpůsobovat jiné aspekty života domácích mazlíčků. 

„Dneska tyhlety lidi, který krmí masem a  těmahle granulema masovejma třeba jsou 

i ty stejný lidi, který ty psy i  uchovňujou, to znamená, že produkujou další psy, který oni 

i jako manuálně dováděj ke styku jednoho konkrétního jedince s druhým - co je na tom  

přirozenýho panebože? Proč někdo argumentuje  přirozeností, když všechny aspekty toho 

jeho chovu nebo vztahu k  těm zvířatům nebo k  tomu životu s  nima, jsou nepřirozený?“ 

(Klára, 5.4. 2016) 
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Diana uvedla, že je podle ní důležité to, že potřebné živiny jsou ve stravě obsaženy: 

„… jo, pes je všežravec, kočka je masožravec, ale co z  toho masa potřebuje, to jsou 

nějaký bílkoviny a  nějakej taurin a  něco takhle, a to oni do těch granulí dávaj pro ně. Do 

těch veganskejch granulí to pro ně dávaj, aby dostaly všechno, co maj. Takže nevidím v  tom 

úplně problém, …“ (Diana, 16.5. 2016) 

Vojtěch si byl vědom toho, že se na argument přirozenosti dá reagovat upozorněním 

na to, že více aspektů chovu domácích zvířat není přirozených. Krmení masem ale vnímá 

jako jeden ze způsobů jak domácím zvířatům nějakou míru přirozenosti zachovat, což 

považuje za žádoucí: „Už tak žije vlastně celej život v nepřirozeným světě, nebo ne úplně  

přirozeným, tak jí to nechci dělat ještě hlouběji nepřirozený.“ (Vojtěch, 28.4. 2016) 

Někteří se vyhýbají tomu řešit, co je a není přirozené, a směrodatné je pro ně to, že je 

možné a pro mazlíčky zdravotně nezávadné krmit je vegansky. Iveta řekla: „… když vím, že 

ty zvířata na tom můžou fungovat, nic jim nechybí, dožívají se vysokého věku, tak si říkám, 

že je to zbytečný je krmit tou masovou, když to jde i  jinak.“ (Iveta, 3.5. 2016) 

Klára také nakonec říká:  „… jestliže vidím, že ten pes je s  tím v  pohodě a  nejen 

tenhle, kterýho mám teďka přes rok, ale ty další psi, co jsou na tom celej život, nebo už třeba 

odžili ten život, tak mi to asi stačí.“ (Klára, 5.4. 2016) 

Zajímavé je, že ačkoli argument přirozenosti informátoři vyvraceli, mluvilo-li se 

o krmení zvířat, když došla řeč na lovení myší a podobně, sami argumentovali přirozeností. 

Například Adéla řekla, že argumentovat přirozeností je „vtipný“, protože ani jiné aspekty 

života domácích zvířat nejsou přirozené. K tomu, že její kocour loví myši, ale řekla, že je to 

„příroda“, lovení myší obhajuje i tím, že takto zabitá zvířata žila předtím na svobodě a měla 

možnost úniku.  

„No, tak to vnímám už tak, že to je příroda, to už do toho nemůžu zasahovat. 

Samozřejmě mi to není po chuti, že můj kocour je vrah (smích) a  že ptáčky a  kde co prostě 

loví, ale ... oni tam maj šanci na útěk a  není to prostě že zavřu někde zvíře, vychovám ho 

a  pak ho zabiju, aby se moje zvíře najedlo ... nebo já se najedla. Takže tam má možnost útěku 

a  je to asi férovej boj spíš.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

Podobně o tom mluvila i Natálie:  „… jsou to šelmy, jsou masožravci, tak bejt musej, 

to že člověk není masožravec nebo šelma vyloženě, tak to je věc jiná, ale veganizovat lva se 

jako rozhodně nechystám a  stejně když si bude chtít můj pes ulovit něco, tak ať si to uloví.“ 

(Natálie, 8.4. 2016) 
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Pavel své domácí mazlíčky krmí neveganským krmivem (,což chce u psa změnit), 

v souvislosti s kastrací ale reflektoval, že argumentovat přirozeností je problematické: 

„… bohužel, ač je to proti jejich přirozenosti, - co ale zase není proti jejich 

přirozenosti? Téměř všechno je proti jejich přirozenosti ... Už to, že tady s  náma jde ten pes 

po zámkový dlažbě, je proti jeho přirozenosti, tak prostě je jich moc a proto jsme se rozhodli 

je všechny vykastrovat, …“ (Pavel, 12.4. 2016) 

Přesto se k lovu myší u koček vyjádřil, že je to „přirozený reflex“, „…prostě ptáček 

nestih ulítnout, tak ho chytla kočka. To je ňákej asi přirozenej výběr, tohle vůbec se snažím 

nějak nehodnotit. To nechávám na těch kočkách úplně.“ a že to vnímá pozitivně. 

 

Proti veganskému krmení mazlíčků bývá argumentováno tím, že je nepřirozené, 

protože přirozené by bylo, aby vzhledem k tomu, že se vyvinuli z masožravých šelem, 

konzumovali maso. Pro veganské krmení se pak argumentuje tím, že domácí mazlíčci již 

nejsou krvežíznivými šelmami, ale jsou již značně změněni domestikací a šlechtěním, jejich 

prostředí – většinou byt, to přirozené připomíná jen stěží a „přirozené“ v podání kritiků 

veganského krmení většinou stejně znamená sušené granule z rozličných surovin nebo 

konzervu vyklepnutou do kočičí nebo psí misky. Ti, kteří krmí vegansky, když jsou 

dotazováni na rostlinnou stravu, říkají, že je problematické argumentovat proti němu 

přirozeností, u které není jasné, čím je. Lov svých zvířat ale vysvětlují jejich přirozeností. 

 

Možnost volby 

To, že nechtějí činit takovou volbu za své zvíře, vyjádřili Vojtěch a Emil. Řekli, že 

stejně jako by do veganství nenutili jiného člověka, nechtějí nutit ani svá zvířata. Dali jim 

veganské krmivo vyzkoušet, když ale seznali, že jim nechutná, rozhodli se, že budou krmit 

masovým krmivem. Odpůrci veganského krmení bývá namítáno, že ti, kteří krmí vegansky, 

činí tuto volbu místo zvířete. Ti, kteří krmí vegansky, na toto reagují většinou konstatováním, 

že svým zvířatům nedáváme možnost volby ani v mnoha jiných věcech, volbu za ně učinit 

musíme  my. Když se rozhodneme dávat jim masové granule, stále je to naše, a ne jejich, 

volba. Klára a Adéla to formulovaly takto: 

„Já za něj rozhoduju, protože v  současným světě a  chvíli to tak musí být, i  u  psa, 

kterej žere maso, to rozhoduju, co bude žrát, i  u  psa, kterej žere granule, za něj rozhoduju, 
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i  psa, co žere svíčkovou s  omáčkou, za něj rozhoduju, i  když žere vegansky, tak za něj 

rozhoduju. Já za to zvíře - jestli bude doma, venku, půjde na vodítku, půjde se vyčůrat, půjde 

k  veterináři, bude vočkovanej, bude kastrovanej, poběží po silnici, poběží po chodníku, 

prostě tohle všechno já za něj rozhoduju …“ (Klára, 5.4. 2016) 

„… necháš ho běhat do silnice? Necháš ho běhat bez vodítka? Necháš ho žrát tady 

vodpadky někde na zemi? No to taky ne, taky rozhoduješ za něj. Tak to bohužel funguje, že 

za něj rozhodujeme, protože jsme si je ochočili, zdomestifikovali a  musíme za ně rozhodovat. 

A  to je zase jediný, kde to neplatí, u  misky? To je prostě hloupost, je to blbost. Ten pes je 

závislej na nás. Kastrace, to je taky jako rozhodnutí naše a  ne jeho.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

 

Odpůrci veganského krmení ho vnímají tak, že je zvířeti vnucováno. Ti, kteří 

vegansky krmí argumentují tím, že se zvířete neptáme ani když mu dáváme běžné granule 

a že stejně tak za ně děláme jiné volby – například rozhodujeme, kudy a kdy půjdou, co budou 

nebo nebudou dělat. Toto téma souvisí s tématem (ne)přirozenosti. Informátoři vnímají, že 

za svá zvířata musí činit určité volby vzhledem k tomu, že za současné situace není možné, 

aby je nechali dělat volby vlastní – při volném pobíhání zvířat například hrozí, že je přejede 

auto, při konzumaci něčeho nalezeného se může stát, že půjde o otrávenou návnadu, musí 

podstoupit očkování, apod.  

4.1.3. (Ne)pořizovat si zvíře? 

Dilema, jestli svému masožravému zvířeti dávat potravu s obsahem živočišných 

složek přes své veganské přesvědčení, je teoreticky možno řešit tím, že si člověk vůbec 

masožravé/všežravé zvíře nepořídí, nebo když ho už má, že si nepořídí další. Vzhledem 

k tomu, že jsem v rámci svého výzkumu mluvila s lidmi, kteří domácí mazlíčky mají, 

nezvolili tedy tuto možnost, nebudu ji zde příliš rozvádět. Více o tom, jestli si zvíře pořizovat 

nebo nepořizovat, jsem napsala v kapitole Způsob nabytí zvířete. Klára řekla, že by si psa 

nepořídila, kdyby ho musela krmit masem. Psa má, protože vnímala jako možné krmit ho 

vegansky.  Iveta uvažovala o tom toto dilema vyřešit tak, že by si příště pořídila zvíře 

býložravé, třeba králíka nebo morče. Simona toto dilema tak silně nepociťuje a určitě by si 

zase pořídila psa, o kterém je přesvědčená, že ho má krmit masem:  

„… za mě by byl zase etickej problém nekrmit tím masem toho psa - tu psovitou šelmu, 

takže pak už bych se fakt musela smířit s  tím, že si pořídím jenom nějakýho býložravce jako 



38 

 

mazlíčka. A  to zas prostě si neumím představit. (smích) Protože ta láska k  těm psům tam 

fakt je natolik zakomponovaná, že to si představit nedokážu.“ (Simona, 28.4. 2016) 

Pro Vojtěcha by to, že vnímá, že by kočku měl krmit masem, také nebylo překážkou 

pro to pořídit si další kočku. Pro žádného z informátorů to, jak by své zvíře krmil, není 

překážkou k tomu, aby si pořídil další, a většina si pořídit další plánuje. 

Informátoři, kteří zvířata krmí masem, uvedli, že to nevnímají jako překážku pro to 

pořídit si další zvíře, z čehož vyvozuji, že jsou pro ně zájmy koček a psů nadřazené zájmům 

druhů zvířat, která jsou do krmiv zpracovávána. 

 

4.2. Způsob nabytí zvířete 

Jako nejlepší je vegany vnímáno zvíře nějakým způsobem „zachránit“. Poskytnout 

domov zvířeti z útulku, bezprizornímu nalezenému zvířeti nebo zvířeti, které se narodilo 

například známým a je třeba ho umístit. Mnoho z nich má na tuto věc silný názor. 

Adéla říká: „… sama bych si nepořídila psa, že bych si ho třeba koupila, třeba od 

nějakýho chovatele i  s  papírama i  bez papírů mi to nepřijde v  pořádku přivádět na svět 

někoho jenom pro nás. Takže dokaď budou útulky plný, budu mít plnej domov chlupů, ale 

když nebudou, tak si nebudu pořizovat zvíře.“ (Adéla, 5.4. 2016) 

Mnoho veganů vnímá, že je dobré mazlíčky mít – pořizovat si je z útulku, protože 

přestože je chov a vůbec vlastnění zvířat problematické (protože nemají ideální podmínky, 

například nemohou chodit ven), protože jinak jsou v útulcích, kde se mají hůř.  

Někteří vegani mají i zvířata kupovaná, mezi mými informátory to jsou Natálie, 

Simona, Vojtěch a Iveta. Všichni si je koupili předtím, než se stali vegany. Někteří po 

přechodu na veganství změnili názor na kupování zvířat a už se přiklánějí k tomu zvířata 

nekupovat, protože vnímají, že zvířat bez domova je mnoho a nechtějí podporovat přivádění 

dalších zvířat na svět. Například Martina řekla, že už by si zvíře určitě adoptovala, stejně tak 

Iveta. Ta svou změnu názoru vysvětluje tak, že už má o tématu více informací, hlavně díky 

veganským skupinám na Facebooku.  

Natálie se koupi dalšího psa nebrání. Simoně a Vojtěchovi chovy také nevadí za 

předpokladu, že jsou chovatelé solidní a že se o zvířata dobře starají. Tzv. množírny, tedy 

chovy koťat a štěňat bez průkazů původu, ale všichni vnímají negativně. Vojtěch o chovech 

říká: „Množírny se mi nelíbí. Chovný stanice jsou podle mě bez závady. Ono se říká chovná 



39 

 

stanice, ale ve finále to je člověk, co má hodně zvířátek a  má je hrozně moc rád.“ (Vojtěch, 

28.4. 2016) 

 

Preferovaný způsob jak získat zvíře je vzít si ho z útulku. Někteří to považují za 

morální rozhodnutí – postarat se o zvířata, která už se narodila. V případě, že by nebyla 

situace taková, jaká je, tedy že je velké množství koček a psů, kteří nemají domov, na tom 

mít mazlíčka by někteří z nich netrvali.  

Způsoby získání mazlíčků se dají zjednodušit na koupeni-nekoupeni. První je 

mnohými vnímáno negativně, druhé jistě pozitivně. 

S problematikou velkého množství bezprizorních zvířat souvisí téma kastrace. 

 

 

4.3. Kastrace 

Většina informátorů se shodne na tom, že koček a psů, kteří nemají domov, je velké 

množství, proto není vhodné množit další, a tedy je vhodné zvířata kastrovat, aby k tomu 

nemohlo dojít. Silně to vnímají především u zvířat, která jsou bezprizorní a množila by se 

nekontrolovaně. V případě, že zvířata mají majitele, preferují někteří jako řešení místo 

kastrace zvířata hlídat, umožňují-li to podmínky, tedy například mají-li zvířata pouze u sebe 

doma nebo na vodítku při venčení, a ne například volně pobíhající po zahradě. Kastraci svých 

zvířat se chce vyhnout téměř polovina mých informátorů, protože ji vnímají jako zbytečný 

a riskantní zásah do těla zvířete. Iveta o tom říká:  

„… když ji mám takhle v  bytě a  chodím ji venčit na vodítku a  dávám na ni pozor, 

tak mi přijde, kvůli tomu dvakrát do roka jak hárá, zbytečný ji kastrovat. Že mi to přijde 

takovej zbytečnej zásah.“ (Iveta, 3.5. 2016) 

Simona svou fenku nedala kastrovat nejen proto, že má vzhledem k jejím zdravotním 

potížím obavu, že by nemusela takový zákrok zvládnout, ale protože to stejně jako Iveta 

vnímá jako zbytečné, když si ji může „ohlídat“. Podobně je to u Natálie. Emil a Simona 

vyjádřili obavu, že kastrace změní povahu zvířete a uváděli příklady ze svého okolí.  

Nikdo z informátorů neplánuje nechat své zvíře zplodit mláďata, ale Emil a Vojtěch 

to ale do budoucna nevylučují a Emilův pes už neplánovaně potomky má. 
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Adéla, Pavel, Zdeňka a Diana jsou přesvědčeni o tom, že je třeba zvířata kastrovat 

a neriskovat tedy, že by se jim narodila mláďata. To, jestli informátoři svá zvířata kastrují, 

závisí na tom, jestli je  pouštějí ven. Kastrace může být také podmínkou danou útulkem při 

adopci zvířete a bývá dokonce uvedena ve smlouvě. 

Pavel říká: „… proto jsme se rozhodli je všechny vykastrovat, aby se náhodou nestalo, 

že se někde stane, protože kočky choděj ven, pes chodí taky ven, úplně na volno třeba na 

chatě a  uhlídat to je prakticky nemožný.“ (Pavel, 12.4. 2016) 

Rozhodnutí provést kastraci může být učiněno i z jiných důvodů. Například kvůli 

značkování, mrouskání, které je podle informátorů nepříjemné i pro samotná zvířata, nebo ze 

zdravotních důvodů po doporučení veterináře. 

Většina informátorů nechce, aby jejich zvířata plodila mláďata, protože mají za to, že 

je na světě už tak mnoho psů a koček a nechtějí k tomu velkému množství přidávat další. 

Zároveň ale hledí na zdraví a zájmy svých mazlíčků, a tak umožňuje-li to jejich situace, 

preferují svá zvířata spíše hlídat, než je kastrovat. Někdy se přes původní rozhodnutí 

nekastrovat nakonec ke kastraci rozhodli kvůli potížím spojeným se značkováním 

a mrouskáním. 

 

 

4.4. Kosmetické a antiparazitní přípravky 

Etické volby související s domácími mazlíčky nekončí u pořízení, krmení 

a kastrování zvířete. Objevují se další momenty, kdy jsou v souvislosti s domácími zvířaty 

činěna rozhodnutí související s etikou jejich veganství.  

Jak jsem již uvedla, veganství nekončí u stravy, vegani velmi často hledí například na 

to, aby kosmetika, kterou používají, nebyla testovaná na zvířatech. Jsou stejně důslední 

u kosmetiky, kterou používají na své mazlíčky? Iveta na umývání svého psa používá 

netestovaný psí šampon. Martina své kočky myje stejným šamponem jako sebe – 

netestovaným, s veganským a přírodním složením. Někteří jako například Zdeňka používají 

domácí kosmetiku. Jiní žádnou kosmetiku pro zvířata nepoužívají. Pavel říká:  

„No my myjeme vodou, … Nám nepřijde dobrý lejt jakejkoli šampon na zvíře, 

v  přírodě taky nemá šampon, takže když třeba smrdí, tak ji [fenku] prostě spláchnu a  smrdí 

trochu míň. (smích)“ (Pavel, 12.4. 2016) 



41 

 

Ti, kteří kosmetiku na zvířata používají, hledí na to, aby byla pro jejich mazlíčky 

nezávadná, a používají netestované prostředky se složením bez živočišných přísad. 

Prevenci klíšťat a blech nemusí řešit ti, kteří mají zvířata stále doma, tedy Martina, 

Diana a Radka. Mnoho informátorů projevilo odpor k „chemii“ a snaží se používat něco 

přírodnějšího. Simona má špatné zkušenosti s antiparazitními obojky, a tak už se snaží 

prevenci klíšťat a blech řešit domácím přírodním sprejem. Klára zatím používala 

antiparazitní prostředek k aplikaci na kůži. Ráda by používala něco přírodnějšího, ale má 

obavu, jestli by to bylo účinné. Zdeňka i Iveta mají s obojky špatnou zkušenost. Iveta teď 

volí alternativnější způsoby prevence:  

„… obojky nepoužívám, protože bývalej pejsek potom měl hroznou vyrážku, se mu 

udělala, nemoh se toho zbavit. Vlastně kocour je doma, ten jenom v  bytě, ten ven nechodí 

a  Dášenka, já ji vždycky kontroluju a ofoukávám. Ona jak je malinká, tak je na ní všechno 

vidět, ale musím zaklepat, na ni klíšťata nejdou na Dášenku. A  já ji vždycky v  létě jednou za 

čas postříkám roztokem ... tam vždycky dám ten tea tree oil s  vodou a  tím ji postříkám 

a  myslím, že na ni díky tomu nejdou.“ (Iveta, 3.5. 2016) 

Vojtěch používá běžný antiparazitní prostředek k aplikaci na kůži. Emil také používá 

na psa prostředek k aplikaci na kůži, o značce, kterou používá, říká, že je lehce přírodnější. 

Zkoušel i nějaké alternativní metody a zkoušel i antiparazitní obojky, ale z obavy o zdraví 

své a psa se jim rozhodl už vyhýbat. 

Mnoho informátorů se snaží vybírat prostředky, které by byly šetrné vůči jejich 

zvířatům a jim samotným. Někteří používají běžné prostředky. Pavel používá běžný 

antiparazitní obojek a když bylo třeba akutně řešit zablešení, použil běžné antiparazitikum 

v tabletách. O tom, že u svých zvířat nejsou důslední v hledání co nejšetrnějších řešení říká 

toto: 

„Určitě to tak řešíme míň. Je to pohodlnost, je to pokrytectví, je to daný možná i  tím, 

že ty veganský věci pro zvířata jsou výrazně dražší, než veganský věci pro lidi jako 

v  porovnání veganskej versus neveganskej produkt u  lidí. Tam ten rozdíl ceny u  zvířat je 

úplně někde jinde. A  mnohdy se to musí objednávat i  třeba ze zahraničí, takže třeba ten 

obojek protiklíšťovej pak sem jede přes oceán a  to už mi přijde úplně ujetý, takže jo ... Řešíme 

to míň.“ (Pavel, 12.4. 2016) 
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U antiparazitních přípravků se informátoři ohlíží především na zdraví svého zvířete. 

Nevolí-li cesty, které by byly ekologicky a zdravotně šetrnější, bývá to z obavy, že nejsou 

dostatečně účinné, nebo tím, že jsou hůře dostupné. 
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5. Závěr 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jaké volby vegani provádějí v souvislosti s chovem 

masožravých domácích mazlíčků a jak tyto své volby vysvětlují s ohledem na vlastní 

veganství. Zajímalo mě, jak řeší a vysvětlují/obhajují například krmení těchto zvířat, která 

běžně konzumují maso, jak řeší otázku kastrace, pořízení zvířete a další. 

Pro získání odpovědí jsem použila kvalitativní strategii výzkumu a techniku 

polostrukturovaných individuálních rozhovorů s 12 informátory – vegany, kteří mají kočku 

nebo psa. Všichni bydlí v Praze. Do vzorku jsem zahrnula 6 informátorů, kteří krmí své 

mazlíčky převážně rostlinným krmením a 6 informátorů, kteří krmí převážně běžným 

krmením, které obsahuje maso. 7 informátorů má kočku, 8 informátorů má psa, někteří mají 

i kočky i psy. Každý uvedl, že má pro své veganství etické důvody, někteří navíc uváděli 

i důvody zdravotní a ekologické.  

Přestože se vegani rozhodli ze své stravy vyloučit všechny živočišné produkty, 

rozhodnutí o stravě jejich mazlíčků pro ně není automatické, je dilematem, jehož řešení se 

u jednotlivých veganů liší.  

Když došlo ke konfliktu jejich hodnot a jednání v případě vlastní stravy, mohli si 

zvolit různé cesty, jak uvádí třeba Kohák (1998). Mohli si nějakým způsobem obhájit 

konzumaci živočišných výrobků, mohli se rozhodnout je zcela vyloučit ze stravy a mohli se 

rozhodnout pro kompromis například ve formě živočišných výrobků z bio farem. Je 

zajímavé, že zatímco u sebe se všichni rozhodli jít cestou naprostého vyloučení živočišných 

produktů ze stravy, u rozhodnutí o krmení domácího mazlíčka není jejich řešení vždy stejné 

a to přesto, že všichni byli k rozhodnutí o své stravě motivováni eticky. 

Z toho, že všichni informátoři kromě Simony (která je vegankou nejkratší dobu) 

veganské krmivo dali svým zvířatům alespoň vyzkoušet a všichni věděli o jeho existenci 

a vegany jsou z etických důvodů, soudím, že cítili potřebu vyřešit rozpor mezi svými 

hodnotami a jednáním. Jak napsal Rothgerber (2013), rozhodnutí o krmení mazlíčka pro ně 

představuje volbu mezi dvěma nedotknutelnými hodnotami – starostí o spokojenost svého 

mazlíčka a starostí o spokojenost jiných zvířat a o životní prostředí. Jak svého mazlíčka krmit 

je pro ně dilematem. Rozhodně nad tím přemýšlejí. 

Mechanismy řešení disonance mezi přístupem ke zvířatům a jejich konzumací, které 

popsal Rothgerber (2014b) se dají vztáhnout i na řešení toho samého u krmení mazlíčků. 

Přestože u sebe se informátoři rozhodli změnit své chování tak, aby odpovídalo jejich 
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hodnotám, u řešení stravy mazlíčků se u nich objevují i jiné mechanismy. Někteří zde také 

změnili své chování a začali dávat zvířeti veganskou stravu. Jiní si to, že zvíře krmí masem, 

snaží nepřipouštět a nemyslet na to (avoidance), jiní to vysvětlují tím, že jejich zvířeti maso 

chutná (pro-meat justifications), nebo tím, že je nutné pro zdraví jejich mazlíčka (reduced 

perceived choice). Je možné, že se u nich objevuje i domnělá změna jednání (perceived 

behavioral change). U lidí, kteří si tak obhajují svou konzumaci masa to většinou bývá tak, 

že mají dojem, že konzumují méně masa, než ho konzumují ve skutečnosti, někdy se také 

objevuje, že říkají, že maso, které konzumují, nepochází z velkochovů. Nedá se vyloučit, že 

v případě majitelů mazlíčků se to projevuje tím, že mají dojem, že pořizují častěji krmivo 

netestované a bio, než je tomu ve skutečnosti. Vzhledem ke zvolené technice získání dat - 

rozhovoru - toto nemohlo být zjištěno. Na rozdíl od stejné situace u lidí se nestalo, že by 

popírali, že hospodářská zvířata myslí (denial of animal mind) nebo cítí bolest (denial of 

animal pain). 

Informátoři, kteří se rozhodli své mazlíčky krmit vegansky, toto své rozhodnutí 

vysvětlují stejně jako své veganství. Byli k tomu motivováno etikou. Chtějí být důslední 

a nepůsobit utrpení hospodářským zvířatům ani skrze krmení svých mazlíčků. Když jsou 

přesvědčeni o tom, že rostlinné krmení jejich mazlíčkům nijak neublíží, rozhodují se pro ně. 

Zde argumentují také ne nepodobně jako u vlastního veganství – taková strava je podle nich 

zdravotně nezávadná a odvolávají se na zkušenost svou, svých známých, i cizích lidí na 

internetu, někdy na existenci vědeckých studií, které nezávadnost potvrzují. Strava jejich psů 

a koček ale většinou obsahuje různé výjimky. Zpravidla se na těchto výjimkách informátoři 

nepodílejí svými penězi, nepodporují tak přímo sami velkochovy a pokračují tak 

v ekonomickém bojkotu živočišných produktů – jejich zvíře dostane maso od někoho jiného, 

dostane zbytky a nebo si něco samo uloví. Vinu tak pak nepociťují a příliš jim tyto výjimky 

nevadí. Také to pro ně může být strategií, jak zodpovědnost za rozhodnutí o krmení zvířete 

částečně převést na někoho jiného. V případě, že zvířatům dává něco neveganského rodina, 

netrvají na čistě rostlinné stravě svých mazlíčků také proto, aby se vyhnuli konfliktům. 

V případě lovu zvířete to vysvětlují jako jeho přirozenost, kterou mu nechtějí brát.  

Ti, kteří se rozhodli pro běžné krmení s obsahem masa, to vysvětlují tím, že je to pro 

zvíře zdravé, že to má rádo a oni mu to nechtějí odepírat, že je to přirozené. Aby dopad na 

hospodářská a jiná zvířata alespoň snížili, a možná aby snížili vlastní pocity viny, dávají 

přednost krmivům certifikovaným jako netestovaná a bio. K rozhodnutí krmit neveganským 

krmením nedochází jen na základě toho, že by byla taková strava vnímána jako neslučitelná 
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se zdravím zvířete, jde i o ohled na spokojenost mazlíčka. Zdraví, ale i chutě svého mazlíčka 

uvádějí jako důvod pro to krmit své zvíře masem. Zájmy mazlíčka jsou stavěny nad zájmy 

hospodářských zvířat. Zajímavé je porovnat to s definicí speciesismu, tedy tím, že na základě 

druhu je s některými zacházeno lépe než s jinými. Zde pravděpodobně jde o jiné zacházení 

na základě kategorie, do které je zvíře zařazeno. Na zájmy zvířat spadajících do kategorie 

„mazlíčci“ většinová společnost běžně hledí více než na zájmy hospodářských zvířat. 

Zjištění, že se to samé projevuje i u veganů, je zajímavé. Že se zde nejedná o pouhé 

upřednostňování svého konkrétního zvířete, ke kterému mají vztah a pociťují k němu určitý 

závazek, soudím z toho, že si většina informátorů plánuje pořídit dalšího masožravého 

mazlíčka. 

Někteří informátoři rozhodnutí své zvíře krmit masem vysvětlují tím, že je to 

přirozené. Argumentují tím, že že kočky a psi se vyvinuli z masožravých šelem, a tak maso 

ve své stravě spíše potřebují a oni chtějí tuto jejich přirozenost respektovat. Ti, kteří krmí 

vegansky, namítají, že dnešní kočky a psi jsou zvířata domestikovaná, často šlechtěná 

a chovaná v podmínkách jim nepřirozených.  

Jako důležité téma v souvislosti s chovem domácích mazlíčků se ukázala být 

přirozenost. Ukazuje se, že ji vegani vnímají různě a byť třeba u krmení zvířat ti, kteří krmí 

vegansky, argument přirozeností masové stravy neuznávají, sami přirozeností argumentují, 

když mluví o tom, že jejich zvíře loví. Bylo by vhodné se tímto tématem dále zabývat.  

Na rozdíl od Rothgerbera (2014) jsem nepozorovala žádné rozdíly ve způsobu 

krmení, ani v jeho obhajování mezi majiteli koček a majiteli psů. Bylo by zajímavé provést 

podobný kvantitativní výzkum mezi veganskými majiteli domácích mazlíčků v České 

republice.  

Řešením dilematu s krmením by mohlo být žádné zvíře, nebo alespoň žádné 

masožravé nebo všežravé zvíře, si nepořizovat. Zde ale narážíme na to, že vegani si většinou 

zvířata pořizují z útulku a vnímají, že o tato je třeba se postarat, poskytnout jim domov, 

protože v útulku nebo na ulici pro ně podmínky nejsou dostatečně dobré a rozhodně pro ně 

nejsou lepší než u nich doma.  

Z důvodu, že vnímají množství koček a psů v útulcích jako problém, se shodují v tom, 

že je žádoucí, aby zvířata nebyla dále množena a aby tedy zvláště ta bezprizorní byla 

kastrována. U zvířat, která mají majitele a je možné rozmnožení zabránit jinak, někteří 

preferují kastraci se vyhnout, protože ji vnímají jako zbytečný zásah do těla zvířete. Několika 
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informátorům nevadí certifikované chovy, vysvětlují to tak, že zvířata z těchto chovů mají 

zajištěny dobré podmínky. Všichni informátoři ale projevili nesouhlas s tzv. množírnami, 

které produkují čistokrevné mazlíčky bez průkazů původu (PP) za účelem zisku. Vnímají 

jako špatné, aby byla množena další zvířata, když v útulcích je jich mnoho a zároveň mají 

obavy o takto produkovaná zvířata, protože často jim nejsou zajištěny dobré podmínky. Jako 

nejlepší způsob pořízení zvířete vnímají získat ho z útulku nebo z ulice. Je to pro ně řešením 

situace, kdy je v útulcích velké množství zvířat a nemají tam ideální životní podmínky. 

Někteří informátoři jsou pouze pro získávání zvířat z útulku. 

Kosmetické přípravky pro svá zvířata, používají-li nějaké, volí často stejně jako pro 

sebe – netestované a bez obsahu živočišných látek. U antiparazitik je situace o něco složitější 

vzhledem ke špatné dostupnosti nebo účinnosti přírodnějších a netestovaných alternativ. Zde 

své volby vysvětlují především tím, co je dobré pro jejich zdraví a pro zdraví jejich mazlíčků. 

Obecně jsou v hlídání dopadů svého jednání méně striktní u voleb, které dělají 

v souvislosti se svým zvířetem, což plyne z obav o zdraví a spokojenost jejich psů a koček 

a z horší dostupnosti a vyšší finanční náročnosti etičtějších řešení. Vegani se zároveň snaží 

hledět na zájmy svých domácích mazlíčků a na zájmy ostatních zvířat. Tyto zájmy pro ně ale 

nejsou stejně důležité. Stejně jako většinová společnost zpravidla více vnímají zájmy 

domácích mazlíčků. 
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