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Andrea Hermanová si pro svou práci vybrala relativně úsporné téma, totiž jaké volby musí 

činit veganky a vegani, kteří chovají domácí mazlíčky. Zaměřila se na osoby žijící se zvířetem, 

považovaným obecně za masožravé, konkrétně na majitele psů a koček.  Na první pohled by 

se mohlo zdát, že se jedná o téma poněkud banální - ovšem autorka ve své práci ukazuje, že 

má naopak ohromný potenciál a vede k promýšlení mnoha aspektů a podob veganské etiky i 

praxe. Prostřednictvím rozhovorů se pokoušela pochopit, jak se veganky a vegani rozhodují 

ohledně stravy svých zvířat, ale i ohledně používané kosmetiky, původu zvířete (chov, útulek, 

nalezenec…) nebo případné kastrace apod. 

Teoretické ukotvení: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, chtěla bych hned na začátku poukázat na 

to, že autorka pracovala s nestandardně rozsáhlou literaturou. Při čtení textu je také třeba 

mít na mysli, že se Andrea Hermanová explicitně nehlásí k human-animal studies, takže 

nehledala teoretické ukotvení specificky v tomto oboru. Její výběr literatury byl nejpřesněji 

řečeno eklektický – což, domnívám se, rozhodně nebylo v daném případě na škodu, ovšem 

bylo by vhodné tento způsob práce s teorií explicitně pojmenovat a reflektovat. Je dle mého 

názoru také určitou chybou, že autorce nezbylo více prostoru (a času) na důkladnější reflexi 

českých diplomových a bakalářských společenskovědních prací k tématu, které by ji zřejmě 

vedly k většímu důrazu nejen na psychosociální, ale i jednoznačně sociální aspekty veganství 

a voleb, které vegani činí v souvislosti s krmením svých mazlíčků (problematika sociální 

konformity a sociální kontroly, vlivy sociálních sítí atd.). 

Metodologie: 

Metodologicky postupovala autorka zcela přiměřeně – provedla 12 polostrukturovaných 

rozhovorů s dobře zvolenými informátorkami a informátory, které vybírala účelově, 

prostřednictvím Facebooku i mezi svými známými. Možné limity výběru autorka diskutuje 

v části „reflexe výzkumu“ (na s. 19), kde ukazuje, že o svých metodologických volbách 

přemýšlela. Ostatně celá reflexivní kapitola je v tomto ohledu vydařená, neboť v ní Andrea 

skutečně reflektuje a zvažuje různé potenciální vlivy na svůj výzkum. (Podobný charakter má 

i diskuse v úvodu bakalářské práce, týkající se problematiky jazyka a možných mocenských 

vztahů, které může ve vztahu ke zvířatům implikovat, s. 2.) Sympatické je také to, že se 

pokusila se studovaným tématem seznámit i šířeji a proto sledovala facebookové skupiny, 

diskuse, webové stránky, videa, navštívila prodejny chovatelských potřeb atd., byť tyto 

materiály nakonec nepodrobila analýze (což je naopak škoda).  



Analytické závěry: 

V analytické části postupuje autorka systematicky a představuje jednotlivé kategorie, které 

vyplynuly z interpretace rozhovorů. Ukazuje, že zdaleka není automatické, aby veganky a 

vegani krmili svá zvířata čistě veganskou stravou. Vlivů identifikovala celou řadu, od představ 

o tom, co je pro domácí mazlíčky zdravé nebo nezdravé, přes respekt „k chutím“ zvířat po 

zásahy rodinných příslušníků, kteří často krmí zvířata dle vlastní úvahy. Jako jednoznačné 

pozitivum bych označilo to, že se autorce podařilo v analýze odhalit některé klíčové motivy, 

kolem nichž se rozhodování o krmení zvířecích mazlíčků rozehrává. Především je to téma 

„přirozenosti“ a „nepřirozenosti“, které jako červená nit prochází všemi rozhovory a zdá se, 

že jeho důkladná analýza by mohla rozkrýt aktérské rozhodovací strategie a především jejich 

legitimizace, racionalizace či dokonce ospravedlňování. Za druhé je to motiv „svobodné vůle“ 

zvířat – tedy v podstatě otázka, nakolik autorčini informátoři a informátorky pracují 

s představou „svobodného rozhodování“ svých mazlíčků a jak se toto jejich přesvědčení 

promítá do jejich chování ke zvířeti. Jak sama autorka poznamenává, tyto dvě dimenze spolu 

úzce souvisejí – bohužel ale nešla v analýze tak daleko (resp. hluboko), aby rozkryla jemné 

nuance této souvislosti. Třetí téma, které se v rozhovorech ukázalo a které mi osobně 

připadá zajímavé, je upřednostňování zájmu vlastního zvířete („mazlíčka“) před zájmy jiných 

zvířat (hospodářských, volně žijících a lovených), které autorka interpretovala jako určitou 

variaci speciesismu. Ani zde ale nepokročila k subtilnější analýze tohoto zjištění. 

 

Po formální stránce je práce v pořádku, je napsána čtivě, lehce, s minimem chyb či překlepů. 

Určité nedostatky jsou v odkazování na literaturu (např. nedůsledné rozlišování Rothgerber 

2014a/b v textu a následně absence tohoto rozlišení v seznamu literatury). Vzhledem k výše 

uvedenému práci navrhuji k obhajobě a doporučuji známku velmi dobře. 

 

 

V Brandýse nad Labem, 29. 8. 2016                       Markéta Zandlová, Ph.D. 


