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Jiří Novotný si pro svou bakalářskou práci vybral téma, které mu je osobně velice blízké. Autor se již
několik let stravuje vegansky a tomuto životnímu stylu se věnuje i ve své bakalářské práci. Jiří Novotný
si je vědom výhod i úskalí volby tohoto tématu a s touto skutečností se snaží reflexivně pracovat. Autor
se hlásí k tradici auto-etnografie a tudíž se snaží empirická data získaná etnografickým výzkumem
doplňovat o své vlastní postřehy a následně komparovat s odbornou literaturou.

Obsáhlé téma veganství autor adekvátně redukuje především na otázku sociálních aspektů daného
životního stylu. Struktura práce je logická a linka textu dobře promyšlená. Autor sice ze začátku práce
obecně vymezuje fenomén veganství, ale velice brzy přechází k analýze podob a změn sociálních
vztahů, které jsou (popřípadě byly) spojeny s přechodem jednotlivých aktérů k veganskému způsobu
stravování. V práci student tedy reflektuje především otázku, jak se takto zásadní změna životního stylu
projevuje v sociálních vztazích lidí, kteří se pro ni rozhodli. Jiří Novotný si vymezuje čtyři základní oblasti,
které z hlediska sociálních vztahů veganů považuje za nejdůležitější. Problematiku sociálních vztahů
autor analyzuje na příkladu primární rodiny aktérů, jejich přátel, partnerských vztahů a zaměstnání.

Terénní výzkum je dobře promyšlený, poctivě zrealizovaný a data jsou systematicky analyzována. Je
patrná autorova velice dobrá orientace v analyzované problematice. Jiří Novotný citlivě komparuje
vlastní postřehy s empirickými daty i s teoretickými závěry jiných autorů. Jistou rezervu textu
představují občasné stylistické nepřesnosti, které částečně ubírají textu na jeho čtivosti. V práci se
objevují i dílčí nepřesnosti a nejasnosti (například v metodologii autor uvádí informantů devět, zatímco
v závěru hovoří o osmi informantech). Nejedná se však o zásadní pochybení, která by měla výrazný vliv
na kvalitu předkládané bakalářské práce.

Bakalářskou práci Jiřího Novotného považuji za zdařilou a inspirativní. Po zvážení všech výše uvedených
závěrů navrhuji předkládanou bakalářskou práci hodnotit známkou A.
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