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Předložená bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jaké dělají vegani, kteří chovají psy a kočky, 
volby v souvislosti s jejich chovem, jak je vysvětlují a jak souvisí s jejich veganstvím. Soustředí se 
na etická dilemata, která vyvěrají z toho, že se vegani z etických důvodů vyhýbají živočišným 
produktům a zároveň chtějí poskytnout to nejlepší svým domácím mazlíčkům, pro které je 
přirozené konzumovat maso. Oceňuji, že si autorka uvědomuje svou pozici ve výzkumu a připouští 
určitou subjektivitu při zpracovávání tématu. 

V teoretické části autorka vymezuje pojem veganství, vysvětluje, co vegany vede k přijetí tohoto 
životního stylu a představuje i poznatky ze zahraničních studií, které se týkají zkoumaného tématu. 
V krátkosti se věnuje i studiím, které se zabývaly nutriční dostatečností veganských krmiv pro psy a
kočky. Autorka vychází z české i cizojazyčné literatury v rozsahu převyšujícím běžný standard 
bakalářských prací.

Způsob, jakým realizovala svůj výzkum, popisuje v třetí kapitole. Autorka si zvolila kvalitativní 
strategii výzkumu a provedla 12 rozhovorů s vegany, kteří mají psa nebo kočku. Kromě toho se 
seznámila s tématem skrze různé internetové diskuze, články a videa určená lidem, kteří se rozhodli
své psy nebo kočky krmit rostlinnou stravou, a návštěvy obchodů, které takové krmivo prodávají. 

Kromě výzkumné strategie autorka zmiňuje i různá úskalí při výběru vzorku. Zajímavou informací 
pro mě bylo, že lidé, kteří ve veganských skupinách hájili tradiční způsoby krmení, buď 
neodpovídali, nebo se ukázalo, že nejsou vegany, takže nesplňovali podmínku pro zařazení do 
vzorku, a autorka musela hledat v okruhu svých známých, o kterých tuto skutečnost věděla. Může 
to znamenat, že je takových lidí méně nebo že se za svou volbu před jinými vegany stydí, což by 
bylo také zajímavé prozkoumat. Přes tyto peripetie se autorce povedlo dát dohromady vyrovnaný 
vzorek 6 lidí, kteří svá zvířata vegansky krmí, a 6 těch, kteří nikoliv. 

Výsledky vzešlé z rozhovorů v analytické části umně propojuje s teoretickým základem, aplikuje již
existující typologie argumentů a zkoumá, v čem je její vzorek specifický.  Např. oproti 
Rothgerberově výzkumu nepozorovala rozdíly ve volbě a ospravedlnění typu krmení mezi těmi, 
kteří chovají psy a těmi, kteří chovají kočky. Popisuje různé formy etických kompromisů např. v 
podobě bio masa a netestovaných živočišných krmiv u lidí, kteří svá zvířata krmí klasicky, nebo v 
tom, že ti, kteří zvířata krmí vegansky, tolerují občasné krmení masem jinými osobami. Také si 
všímá občasné argumentační inkonzistence např. toho, že lidé, kteří krmí vegansky, odmítají 
argument přirozenosti, ale sami jej pak aplikují na případ, kdy si zvíře něco samo uloví. 

Zabývá se nejen způsobem krmení, ale i dalšími příbuznými otázkami, jako je způsob pořízení 
zvířete, přípustnost kastrace a výběr kosmetických a antiparazitních přípravků. Myslím, že by bylo 
zajímavé sledovat, zda ti, kteří např. krmí masem, mají tendenci být otevřeni i komerčnímu prodeji 
zvířat a zda by to mohl být projev společné proměnné – např. míry ideologické důslednosti, a zda 
rozhoduje např. délka praktikování veganského životního stylu. 

Práce je kvalitní po formální stránce a má i vysokou jazykovou úroveň. Jediné, co bych vytkla, je 
drobný stylistický přečin v podobě několika souvětí, která by bylo vhodné rozdělit na dvě věty nebo
oddělit. Např. „Jak jsem již uvedla, veganství nekončí u stravy, vegani velmi často hledí například 
na to, aby kosmetika, kterou používají, nebyla testovaná na zvířatech.“ (40) 



Shrnutí: Autorka si vybrala téma, které je dokonce i mezi vegany dost kontroverzní a které podle 
mého názoru zatím nebylo v českém prostředí řešeno na odborné úrovni. Práci považuji za 
originální a kvalitně zpracovanou. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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