
Posudek školitele na bakalářskou práci 

Vegetariánství a konzumace masa z pohledu nevegetariánů 

Milana Štuchala 

 

Vypracoval Marco Stella 

 

Bakalářská práce Milana Štuchala se na rozsahu cca 50 stran včetně literatury věnuje zajímavé a 

aktuální tématice vegetariánství a veganství, respektive pohledu masožravé většiny společnosti na 

tyto fenomény. Konzumace masa se v posledních letech jeví stále hůře jako eticky, zdravotně, 

ekonomicky a ekologicky obhajitelná, podíl osob, které se stravují bez masa, resp. bez jakýchkoliv 

živočišných produktů přibývá a tuto pozoruhodnou změnu v postojích a myšlení práce také 

částečně dokumentuje. Jak však je vegetariánství vnímáno pojídači masa a například změnil se 

tento obraz vegana-vegetariána nějak v porovnání s předchozími výzkumy?  

Jedná se o druhý pokus o odevzdání a lze jen konstatovat, že všechny závažné nedostatky byly 

bezezbytku odstraněny, v práci proto kromě drobných stylistických nedokonalostí nenacházím 

větší prohřešků. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou, kde v první z nich autor 

shrnuje současný stav poznání ohledně motivací k vegetariánské či veganské stravě, demografická 

a sociální specifika těchto skupin atp. Ačkoliv rešerši považuji za více než dostačující (na celou 

práci případá přes 50 textů citované literatury), velmi bych se v případné další autorově práci 

přimlouval za hlubší prozkoumání současných (2010-2015) prací. Jsem si jistý, že autor by při lepší 

práci s databázemi byl schopen zreferovat jednak obsáhlejší skupinu prací, jednak by se neobracel 

výhradně na notoricky práce známé. 

Klíčová část, tedy rozhovory s respondenty, je pak dle mého názoru provedena zdařile a citlivě a 

bezesporu může pomoci i dalším budoucím badatelům v této oblasti.  

Práce je přehledně a jasně členěná a psaná srozumitelným, úsporným jazykem, přímo ideálním 

pro odborné psaní – práce působí dojmem, že se nejedná o autorovu prvotinu. Jakožto praktikující 

dyslektik nenacházím v práci gramatických chyb, překlepů ani různých dalších pochybných 

gramatických jevů.  

Celkově pak práci hodnotím jako velmi zdařilou, dokonce s částečným odborným přínosem (což se 

primárně od bakalářské práce neočekává) a proto ji hodnotím jako výbornou a rozhodně 

doporučuji k obhajobě.  
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