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Předložená bakalářská práce si klade za cíl poznání prvků a procesů, které dávají vzniknout 

konkrétní veganské restauraci. Toto poznání realizuje skrze etnografický výzkum, ve kterém 

kombinuje techniky zúčastněného pozorování a rozhovorů. V rámci výzkumu rozeznala ve 

zkoumané restauraci několik různých realit, přičemž se věnuje čtyřem z nich. 

Autorka s odkazem na kritickou antropologii poukazuje na to, že důležitou součástí popisované 

reality je ona coby výzkumnice. Popisuje, jak si i přes počáteční strach a pocit trapnosti (20) 

vytvořila k místu silný vztah, a z toho důvodu přiznává, že v některých bodech možná ztrácí 

schopnost kritického uvažování, a říká, že představuje Restauraci tak, jak ji vidí ona. (74) Práce 

je prostoupena osobními mikropříběhy a niternými pocity autorky, které zvyšují čtivost a také 

autenticitu výpovědi. 

Text by bylo vhodnější lépe strukturovat na podkapitoly, protože autorka průběžně přechází 

od jednoho tématu k druhému, aniž by tam byl nějaký výraznější předěl nebo komentář, že se 

nyní bude zabývat něčím jiným. Např. od otázky zdraví a výživy (v kapitole „Vyvážená a zdravá 

strava“) v textu plynule přechází k otázce chuti a „nudnosti“ (48). Rovněž mi nepřipadalo úplně 

logické v kapitole „Restaurace poskytující potravu a čaj“ (40) rozebírat kanibalismus, který 

opět bez nějakého oddělení přechází plynule k tématu náboženství. 

Autorka občas nekriticky přijímá informace informátorů, aniž by je okomentovala. 

Např. mě zarazilo neokomentované ocitování informátorky, která tvrdí, že „kácíme deštný 

pralesy, abysme se mohli cpát sójou.“ (39). Vzhledem k tomu, že je sója opakovaně řešena 

coby jedna z hlavních ingrediencí restaurace, bylo by vhodné, kdyby byla autorka práce 

seznámena se skutečností, že deštné pralesy nemizí kvůli sóje pro lidskou spotřebu na našem 

trhu (u nás se prodává sója nejčastěji ze Slovenska, Německa, Kanady a Číny), ale kvůli krmné 

sóje pro hospodářská zvířata. 

Dalším příkladem je toto tvrzení: „Navíc do Restaurace chodí na jídlo pravidelně i lékař čínské 

medicíny, pro kterou je zdravé stravování klíčem k zdraví, nelze tedy říci, že by jídlo v 

Restauraci bylo opravdu tak nezdravé.“ (47) Obávám se, že tento závěr z pouhého 

navštěvování lékařem vyvodit nelze. 

Některé informace se v práci vyskytují opakovaně, přičemž se zdá, že jde o nepozornost, 

protože se v textu nevyskytuje vysvětlení v podobě „jak jsem již psala“ nebo třeba „viz výše“. 

Konkrétně autorka celkem třikrát zmiňuje, že jí Yunnan ukazoval fotky z dovolené (21, 49, 60), 

třikrát, že poslouchá Mistryni na mobilu (24, 60, 71), dvakrát, že radil zákazníkovi, že si má 

omáčku promíchat, protože je dole teplejší (56, 62) a dvakrát, že své zaměstnance Yunnan 

nazývá Klukem a Holkou (16, 68). 

V práci se vyskytuje jeden stylistický nešvar, který není úplně závažný, ale objevuje se téměř 

na každé stránce textu. Jde o to, že autorka občas neodděluje věty, které by měly stát zvlášť, 



být odděleny středníkem nebo být propojeny vhodnou spojkou. Např. „Její obraz se neustále 

přeměňuje tak, jak se mění její aktéři, tomuto procesu vyjednávání se budu ve své práci 

věnovat především.“ nebo (7) „Z pohledu karmy lze svět zachránit pouze tím způsobem, že 

lidé začnou konat dobro, jedním z prvních kroků by mělo být vynechání živočišných produktů“ 

(30). 

Shrnutí:  

I přes popsané nedostatky jde o práci zdařilou, která velmi barvitě a detailně zachycuje „ducha 

místa“ i všechny materiální záležitosti včetně legislativních otázek. Je znát, že práci autorka 

věnovala spoustu času a energie. Celkově navrhuji známku velmi dobře. 
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