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Předložená bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat pohled nevegetariánů na vegetariánství a 

konzumaci masa.  

V teoretické části autor stručným způsobem představuje fenomén vegetariánství. Uvádí počty 

vegetariánů v populaci, jejich demografické a jiné charakteristiky, zabývá se zdravotní otázkou tohoto 

stravování a představuje základní motivace, které lidi k vegetariánství přivádějí.  

K tématu práce je nejvíce relevantní kapitola 4, kde autor představuje koncept ideologie karnismu a 

zmiňuje některé studie, které se zabývají postojem lidí k masu a k vegetariánské stravě.  

Po obsahové stránce lze říct, že teoretická část je přehledným úvodem pro čtenáře, kteří se tímto 

tématem dříve nezabývali. Struktura práce je inspirovaná diplomovou prací Medřické, nicméně 

samotný text se liší. Po formální stránce je tato část také v pořádku, neboť autor pečlivě cituje a 

odkazuje na své zdroje. 

V praktické části je představen kvalitativní výzkum, který byl proveden na celkem homogenním 

vzorku 15 lidí. Výzkumné otázky jsou dobře formulovány a odpovědi na ně jsou přehledně shrnuty v 

závěrečné části. Výsledná data jsou zajímavá a věřím, že budou užitečná jak organizacím, které se 

snaží vegetariánství propagovat, tak dalším studentům či výzkumníkům, kteří se tématu budou 

věnovat v budoucnosti.   

Co se týká kvality textu, tak na několika místech je použita poněkud neobratná stylistika. Např. první 

větu druhého odstavce na str. 1 by bylo lepší rozdělit na dvě samostatné věty, stejně jako první větu 

druhého odstavce na str. 6: "Některé studie také ukazují, že vegetariáni mohou dodržovat zdravý 

životní styl více než nevegetariáni, jde zejména o..."(6). 

Další chyby už jsou víceméně jen věcí nepozornosti, např. slovo "Dle", které omylem zůstalo na konci 

druhého odstavce, ač mělo být začátkem odstavce třetího (14), nebo chyba v nadpisu kapitoly 7.7: 

"Srovnání popsaných výsledků se základy karnismu a výsledky některých dalších relevantními 

výzkumy" (37). 

Shrnutí 

I přes drobné výtky považuji práci za nadstandardní a pečlivě zpracovanou. Navrhuji proto známku 

výborně. 
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