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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá veganskými aktivisty a aktivistickými skupinami
působícími v České republice. Cílem práce je popsat, jak se veganští aktivisté pohybují ve
veřejném prostoru, jaké prostředky používají a kdo vlastně tito aktivističtí vegani jsou.
Bakalářská práce obsahuje teoretickou a empirickou část. V první části jsou shrnuty
poznatky z literatury a nastaveno teoretické zázemí práce. Empirická část vychází z
kvalitativního výzkumu, a to etnografického výzkumu přímých nenásilných akcí aktivistů
především v Praze doplněného o polostrukturované a nestrukturované rozhovory s
vybranými z nich.

Klíčová slova:
aktivismus, veganství, veřejný prostor, občanská akce, přímé akce, životní styl, práva
zvířat, ochrana zvířat, sociální hnutí

Abstract
This bachelor thesis deals with vegan activists and activist groups operating in the Czech
Republic. The aim of this work is to describe how vegan activists operate in public space,
what means they use and who these activist vegans are.
The bachelor thesis contains theoretical and empirical part. The first part consists of
literature review which sets the theoretical background of the work. The empirical part is
based on qualitative research, namely ethnographic research of direct nonviolent activists'
activities mainly in Prague and also by semi-structured and unstructured interviews with
selected of them.

Keywords:
activism, veganism, public space, civil action, direct action, lifestyle, animal rights,
protection of animals, social movement

1 Úvod
„Pokud známka vyššího stupně inteligence neopravňuje jednoho člověka k tomu,
aby využil jiného člověka pro své vlastní účely, jak může opravňovat lidi k tomu, aby
využívali ne-lidské bytosti1 se stejným záměrem?“ (Peter Singer, filozof a autor knihy
Animal Liberation)
Alternativní způsoby stravování jako je veganství jsou ve stále větší oblibě.
Upozorňují na problémy spojené s běžnými spotřebními praktikami a poukazují na možné
odlišné způsoby stravování. Na veganství se v posledních letech zaměřilo již mnoho
zahraničních a také několik českých studií v celé řadě oblastí výzkumu, včetně
antropologie, sociologie, psychologie, marketingu, ekologie, či výživy. Vědci v oblasti
přírodních věd začali vytvářet spolehlivé důkazy o tom, že veganská strava má významné
individuální, sociální a enviromentální výhody oproti běžnému stravování, které zahrnuje
živočišné produkty. Kromě toho předložili teoretici v oblasti humanitních a společenských
věd také etické argumenty pro přechod na veganskou stravu.
Po prostudování již existujících studentských prací, které se zcela nebo jen částečně
věnovaly veganství, jsem se na toto téma chtěla podívat z jiné perspektivy. Přemýšlela
jsem, jaký úhel pohledu v souvislosti s veganstvím ještě nebyl dostatečně zmapován a
rozhodla jsem se tedy pro zaměření práce na veganský aktivismus ve veřejném prostoru
ČR. Pod pojem veřejný prostor zde zahrnuji politický veřejný prostor, fyzický veřejný
prostor a také prostor ve světě internetu.
Primárním záměrem této bakalářské práce je analýza veganských aktivistických
skupin za práva zvířat působících na území ČR, jejich charakteristika a vliv ve veřejném
prostoru. Zaměřuji se na nenásilnou, neradikální část veganského aktivismu. Do výzkumu
jsem zahrnula sedm českých veganských aktivistických skupin. Kritériem, které jsem si na
počátku výzkumu stanovila bylo, že se musí jednat o aktivisty za práva zvířat, kteří jsou
zároveň vegané.
Samotný výzkum probíhal v měsících leden-listopad 2019 v Praze a v Brně. Data
byla získaná pomocí kvalitativního etnografického výzkumu, který poskytuje hluboký
1

Singer v originále používá pojem „non-human animals“.
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náhled do zkoumané problematiky. Jako techniku tvorby dat jsem použila vlastní
pozorování přímých akcí v terénu, pozorování dění v online světě a výpovědi samotných
aktérů skrze neformální a polostrukturované rozhovory. Cílem mojí práce je zodpovědět
stanovené výzkumné otázky.
Práci jsem se snažila strukturovat co nejpřehledněji pro čtenáře. Nejprve jsem
rozpracovala základní teoretické koncepty, se kterými v práci pracuji. Jedná se pouze o
rámování mého výzkumu, nesnažím se tedy o podrobné vysvětlení teorie k jednotlivým
konceptům. Další teoretické zdroje pak používám v empirické části této práce tam, kde je
to relevantní. Má práce se věnuje veganství jako sociálnímu hnutí. O veganství můžeme
uvažovat jako o novém sociálním hnutí nebo jako o lifestylovém hnutí, blíže tedy
představuji tyto dva typy hnutí a dotýkám se také konceptu kolektivní identity, která je se
sociálními hnutími úzce spjatá. Dále se zabývám veřejným prostorem a jeho propojením
s aktivismem jak v online tak v offline světě, jelikož v tomto případě by bylo obtížné, ne-li
nemožné od sebe tyto dvě roviny oddělit. Teoretickou část práce uzavírám přehledem
některých veganských aktivistických skupin v ČR, se kterými se v současné době můžeme
ve veřejném prostoru setkat a jejich základní charakteristikou.
Další kapitola je věnována metodologickému postupu, kterým jsem se při
provádění výzkumu řídila. Popisuji zde výzkumné otázky, výzkumné strategie, techniky
tvorby dat a můj postup při jejich samotném sběru, výběr informátorů a prostředí,
analytické postupy při zpracování dat, hodnocení kvality výzkumu, etické aspekty
výzkumu, které jsem při průběhu výzkumu i jeho zpracování musela zvažovat a také
reflektuji proces výzkumu, kde mimo jiné uvádím konkrétní přímé akce, kterých jsem se
zúčastnila a také zmiňuji informátory, kteří mi poskytli rozhovor.
V následující kapitole se zabývám samotným výzkumem a jeho výsledky, které
jsem rozdělila do pěti rovin, souvisejících s výzkumnými otázkami – první část se zabývá
vstupem aktivistů do prostředí veganského aktivismu, organizací a celkovým fungováním
uvnitř aktivistických skupin, druhá část se zabývá internetem a jeho rolí v rámci
veganského aktivismu, ve třetí části se dostávám k přímým aktivistických akcím a k
prostoru, kde probíhají, dále se zabývám konkrétními prostředky a strategiemi, které
aktivisté volí k prosazování svých cílů a v poslední části popisuji reakce na samotné
aktivistické akce. V poslední, páté kapitole najdeme závěr, tedy shrnutí celé práce.
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Pevně doufám, že má bakalářská práce poskytne alespoň částečný náhled na
veganské aktivistické skupiny, a že bude obohacením nejen pro mne, ale i pro oblast studia
sociálních hnutí.

9

2 Teoretická část
V této kapitole se pokusím o teoretické zakotvení práce. Vyložím některé pojmy a
přiblížím odbornou literaturu a přístupy a teorie, které jsou relevantní pro toto téma.

2.1 Veganství
Důležitým pojmem pro tento výzkum je veganství. Existují důkazy o tom, že se
někteří lidé vyhýbali živočišným produktům dokonce už před více než 2000 lety. Pojem
„vegan“ však poprvé použil až v roce 1944 Donald Watson, spoluzakladatel Anglické
veganské společnosti.
Vegané mohou být definováni jako lidé, kteří ze svého jídelníčku vyřazují veškeré
živočišné výrobky, tedy maso, mléčné výrobky, vejce, med a všechny potraviny a pokrmy,
které některý z těchto výrobků obsahují. A také odmítají používat výrobky pocházející ze
zvířat jako například kožené výrobky a některé léky či alkohol, které obsahují živočišné
složky. Veganství obecně je tedy založeno na konzumaci pouze rostlinné stravy, existují
však také další striktnější podoby veganství jako frutariánství (též označované jako
fruktoriánství, fruktariánství nebo fruitariánství) či vitariánství. Frutariáni jedí pouze
ovoce, ořechy, semena, a jiné plody, které spadly na zem. Vitariánství (syrová strava nebo
anglicky raw food) je založeno na konzumaci tepelně neupraveného (maximálně do 48 °C)
jídla rostlinného původu.
Definice veganství dle webu www.vegansociety.com zní takto: „Veganství je
způsob života, jehož snahou je v co největší možné a praktikovatelné míře vyloučit
všechny formy využívaní zvířat a krutosti páchané na zvířatech kvůli jídlu, oblečení nebo
jakémukoli jinému účelu.“2
Zájem o veganství v posledních několika letech výrazně stoupl, bylo otevřeno
mnoho veganských obchodů a možnosti v supermarketech a restauracích pro vegany jsou v
mnoha zemích stále dostupnější. Nejedná se však pouze o způsob stravování, ale
především o životní styl. Šafr (2008) popisuje životní styl jako jednání odvozené ze
souboru postojů, norem a hodnot a osvojení si příslušných vzorců chování, jež dle něj vede
k jednotě vyjádřené v jednání i myšlení. Jednání zahrnuje širokou paletu chování od
2

Je nutné poznamenat, že se v tomto případě jedná o emickou definici, tedy definici z perspektivy
samotných veganů.
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hmotném spotřeby, pohybu v určitém prostoru, interakce s druhými až po hodnotové
orientace.
Lidé jsou k veganské stravě motivováni různými důvody (etické, enviromentální,
náboženské, feministické). Tento výzkum cílí na etické veganství, zajímali mě tedy vegané
a veganky, kteří jsou motivováni primárně etickými důvody.
Na zrod hnutí za práva zvířat měla velký vliv kniha australského utilitárního
filozofa Petera Singera „Osvobození zvířat“ (Animal Liberation), vydaná roku 1975. Jedná
se o jednu z prvních knih vůbec, která popisuje realitu spojenou s provozem velkochovů a
s výzkumy na zvířatech. Tato publikace byla šokem pro veřejnost a vedla k veřejným
akcím. Singer v této knize také zpopularizoval termín „speciesismus“ (anglicky
speciesism), který je definován jako diskriminace určitého živočišného druhu jiným
živočišným druhem neboli „druhismus“. Tento termín je často používám aktivisty za práva
zvířat a je připodobňován k jiným „ismům“ jako je například rasismus či sexismus.
Hnutí za práva zvířat, které se začalo objevovat v 70. letech 20. století, předcházelo
tzv. humánní hnutí, které požadovalo zacházení se zvířaty bez krutosti, nezpochybňovalo
však lidskou nadřazenost, a právě v tom se od sebe tyto dvě hnutí liší. Veganští aktivisté
nemají za cíl, aby se se zvířaty zacházelo humánně, ale zpochybňují předpoklad lidské
nadřazenosti a vyžadují zrušení institucí, které považuje za vykořisťovatelské (Finsen a
Finsen, 1994). Jejich přístup je abolicionistický, což znamená, že se zasazují o úplné
odstranění využívání zvířat pro lidské potřeby. Tímto přístupem se tedy liší jak od
zmíněného humánního hnutí, tak i od tzv. welfare hnutí, které bojuje za zlepšení životních
podmínek zvířat, tedy o určitý druh reforem, nesouhlasí však s tím, že by zvířata neměla
být lidmi využívána vůbec.
Veganské hnutí má mnoho společného s jinými sociálními hnutími 20. století,
zároveň se však v některých ohledech významně liší. U veganských aktivistů za práva
zvířat dochází k výrazným změnám životního stylu, které prostupují všemi aspekty jejich
života a které je tedy velmi těžké nějak utajit před ostatními. Tím se liší například od hnutí
protiválečného či hnutí za občanská práva.
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2.2 Sociální hnutí
Veganský aktivismus se snaží prosazovat práva zvířat, bojuje proti živočišné
produkci a využívání zvířat k všemožným účelům a také se snaží dosáhnout
environmentálních změn. Tato snaha pochází zezdola, tedy z občanské sféry. Veganští
aktivisté tvoří specifickou komunitu. Komunitou myslím sociální útvar, jehož příslušníci
jsou spojeni určitou vazbou a spřízněností (srv. Jandourek, 2001). Na aktivismu se podílejí
jednotlivci, ale většinou spíše různé organizované skupiny či kolektivy v sociálních
hnutích, které se zabývají pořádáním veřejných přímých akcí. Tyto akce se dělí na násilné
a nenásilné. Mě budou zajímat konkrétně akce nenásilné. Příkladem těchto akcí je
rozdávání letáků, ochutnávky veganských jídel, demonstrace, průvody, bojkoty, hladovky,
promítání filmů, podepisování petic a tak dále.
Sociologie se zajímala o fenomén sociálních hnutí po celé 20. století, nejdříve na
základě kolektivního jednání (např. chicagská škola), od 60. let se pak začalo více pracovat
s termínem sociální hnutí. Ovšem o hlubší vymezení tohoto pojmu se pokusil až sociolog
Mario Diani v roce 1992, který vycházel z nejvýznamnějších přístupů k analýze sociálních
hnutí, jimiž jsou teorie kolektivního jednání, teorie mobilizačních zdrojů, teorie politického
procesu a teorie nových sociálních hnutí. Dle něj je „sociální hnutí sítí neformálních
interakcí mezi pluralitou individuí, skupin a/nebo organizací, angažovaných v politických
nebo kulturních konfliktech na základě sdílené kolektivní identity“ (Diani 1992: 13).
Arnošt Novák uvádí čtyři charakteristiky sociálních hnutí dle Briana Dohertyho,
které můžeme i přes různorodost definic sociálních hnutí najít u mnoha z nich: „Sociální
hnutí: musí mít vědomě sdílenou kolektivní identitu; musí alespoň zčásti jednat mimo
politické instituce a používat protest jako jednu z forem jednání; jsou charakteristická
neinstitucionalizovanými sítěmi interakcí; a musí odmítat nebo zpochybňovat dominantní
formy moci“ (Doherty podle Nováka, 2017: 66).

2.2.1 Nová sociální hnutí
Nová sociální hnutí se začala objevovat od 60.let 20.století s přechodem od
společnosti industriální ke společnosti „postindustriální“. Jsou charakteristická „odklonem
od klasických socio-ekonomických témat předválečného marxismu k postmateriálním
tématům jako mír, gender, práva zvířat, etika či ekologie“ a „rozumí změně zejména na
rovině životních stylů“ (Charvát, Kuřík 2018: 32). K novým sociálním hnutím se řadí
12

například feministická hnutí, mírová hnutí, enviromentální hnutí, hnutí za práva
homosexuálů, etnická hnutí, různá lidsko-právní hnutí atp. Nová sociální hnutí kladou
velký důraz na kolektivní identitu a na sociální sítě jako na prostředek k udržení
participantů.
Alan Scott (1990) uvádí, že nová sociální hnutí mají těžiště v občanské společnosti,
jejich cílem jsou změny v hodnotách a životním stylu, organizují se jako
síť/nehierarchizování příznivci a typickou formou jednání je přímá akce či kulturní
inovace.
Teoretici v oblasti nových sociálních hnutí, jako například Alain Touraine, Jürgen
Habermas, Claus Offe či Alberto Melucci zdůrazňovali, že těžištěm nových sociálních
hnutí nejsou zájmy, ale identity. Jejich cílem tedy není prosazování ekonomických zájmů,
ale obrana skupinových identit a ustavení autonomních prostorů jednání a komunikace
mimo politický systém (Barša, Císař: 2004: 103). Různí autoři se zabývali otázkou, co je
tedy vlastně na nových sociálních hnutích nového a čím se liší od hnutí klasických,
například od hnutí dělnického.
Barša a Císař (2004: 105) uvádí čtyři charakteristiky nových sociálních hnutí dle
Érika Neveua, které je odlišují od hnutí „starých“:
1. rozdíl ve formách organizace a jednání: nová sociální hnutí jsou charakteristická
decentralizovanou organizací; často se zabývají pouze jedním tématem či problémem a
kladou důraz na neinstitucionalizované formy protestu
2. rozdíl v hodnotách a cílech: zatímco klasická sociální hnutí se koncentrovala na
redistribuci bohatství a přístup k rozhodovacím centrům, nová hnutí kladou důraz na
bezprostřední odpor ve sférách každodenního styku, v nichž se realizuje sociální
kontrola
3. rozdíl ve vztahu k politické sféře: klasickým hnutím šlo o vstup do politického systému
a dosažení alespoň části státní moci, nová hnutí se snaží o vytvoření prostorů
autonomie, v nichž budou rozvinuty alternativní formy sociality nezávislé na státu i na
trhu
4. rozdíl v identitě aktérů: hnutí industriální společnosti se opírala o identitu spojenou s
místem v sociální dělbě práce. Nová hnutí odkazují k jiným, kulturním či
světonázorovým typům identifikace (gay, hispánec, muslim..)
13

Nová sociální hnutí se liší od klasických hnutí i v tom, čí zájmy zastupují. Zatímco
stará/klasická sociální hnutí byla hnutí určité třídy, obvykle dělnické třídy a vyjadřovala
zájmy nebo požadavky této třídy, nová sociální hnutí jsou třídně nespecifická, usilují o
zlepšení kvality života pro všechny sféry společnosti.
Dle Buechlera (1995: 442) jsou teorie nových sociálních hnutí „kritickou reakcí na
klasický marxismus, někteří teoretici nových sociálních hnutí se snaží aktualizovat a
revidovat konvenční marxistické předpoklady, zatímco ostatní se je snaží vytlačit a
překonat“. Dle Haenflera se tyto teorie snaží „odlišit starší dělnická hnutí založená na třídě
od modernějších politických problémů zaměřených na identitu, jako je hnutí za občanská
práva, hnutí žen a hnutí gayů a lesbiček“ (Haenfler 2004: 786).
V práci Elizabeth Cherry (2006: 155) se dočteme, že „o samotném veganství
můžeme uvažovat jako o postindustriálním hnutí (dle Jaspera, 1997) nebo jako o novém
sociálním hnutí, podle Melucciho analytické definice: Sociální hnutí je forma kolektivního
jednání, která je za a) založená na solidaritě, za b) manifestuje nějaký konflikt, za c)
překračuje hranice systému, ve kterém dochází k akci“ (1984: 825).

2.2.2 Lifestylová hnutí
V odborné literatuře najdeme veganský aktivismus také ve spojení s termínem
lifestylové hnutí. Cherry (2006: 156) uvádí, že „vegané představují novou formu
sociálního hnutí, které není založeno na legislativě nebo politice identit, ale namísto toho,
je založeno na každodenních praktikách v rámci životního stylu člověka.“ Haenfler a jeho
spoluautoři (2012) mluví o tzv. lifestylových hnutích. Lifestylová hnutí definují jako
„volně vázané kolektivy, v nichž účastníci prosazují změnu životního stylu jako primární
prostředek ke společenské změně, politizují každodenní život a zároveň usilují o mravně
koherentní‚ autentické identity“ (Haenfler et al. 2012: 14).
Uvádí také to, čím se lifestylová hnutí liší od mnoha jiných sociální hnutí: k
jednání dochází především na individuální úrovni se subjektivním porozuměním toho, že
ostatní jednají podobným způsobem a společně přispívají ke společenské změně; jednání
se promítá do každodenního života aktivistů lifestylových hnutí; aktivisté subjektivně
chápou své individuální, soukromé jednání jako úsilí směrem ke společenské změně a
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vytvářejí si svou smysluplnou identitu v kontextu kolektivní identity. Konkrétně veganství
zmiňují v souvislosti s alternativními životními styly: „alternativní životní styly, jako je
veganství, komunitní bydlení a hardcore punk, se významným způsobem dostávají mimo
hlavní proud a výslovně zpochybňují převládající kulturní normy“ (Haenfler et al. 2012:1).
Vegané se tedy snaží skrze změnu svého vlastního životního stylu minimalizovat utrpení
zvířat a/nebo poškozování životního prostředí.
Veganský aktivismus lze tedy považovat za lifestylové hnutí, protože se zaměřuje
zejména na individuální změnu životního stylu namísto legislativních změn, které do svých
svých aktivit organizace za práva zvířat sice zahrnují také, ale stěžejní částí veganského
aktivismu je snaha ovlivnit ostatní, aby i oni zvážili přechod na veganskou stravu.
Dle tvrzení Portwood-Stacer, lze už jen samotný veganský životní styl považovat
za určitý druh lifestylového aktivismu. Uvádí toto: „zda lze různé praktiky považovat za
aktivismus, nezávisí na měřitelných účincích akce, ale spíše na významu, který jí lidé
přisuzují. Koncept politické komunikace musí být také rozšířen, aby byla zohledněná i
symbolická sdělení, která jednotlivci vysílají každý den, mimo oficiální politické instituce“
(Portwood-Stacer, 2013:5).

2.2.3 Kolektivní identita
Koncept kolektivní identity pomáhá vědcům v oblasti sociálních hnutí vysvětlit,
proč se lidé stávají součástí hnutí, co je motivuje k rozhodnutí jednat a otevřeně vyjadřovat
své názory. U sociologů zabývajících se novými sociálními hnutími jako Melucci, Cohen
nebo Touraine najdeme důraz na kolektivní identitu, na níž stojí fungování těchto hnutí.
Také Haenfler a jeho spoluautoři (2012) poukazují na důležitost vztahu mezi individuální
identitou a kolektivní identitou, v jejich studii, týkající se lifestylových hnutích.
Zjednodušeně může být kolektivní identita definována jako sdílený pocit toho, že
jsme „my“3 a akční složkou kolektivního jednání (Snow, 2001). Polletta a Jasper (2001)
definují kolektivní identitu jako „kognitivní, morální a emocionální spojení jedince s širší
komunitou, kategorií, praxí nebo institucí. Dle Melucciho (1996:44) to je „interaktivní a
sdílená definice produkovaná několika jedinci (nebo skupinami), která je spojená s
orientací jejich jednání a okolním polem příležitostí a omezení, v jejichž rámci je toto
jednání uskutečňováno.“
3

Snow v angličtině používá pojem „we-ness“.
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Vědci jako Alberto Melucci (1989, 1996), Verta Taylor a Nancy Whittier (1992)
určili čtyři základní složky, které musí být přítomny, aby existovala kolektivní identita.
Těmi jsou:


sdílené definice - to, co skupina nebo organizace definuje, že je ve společnosti
správné a nesprávné;



hranice - odlišnosti, které odlišují skupinu nebo organizaci od zbytku společnosti;



úrovně vědomí - úroveň uvědomění, kterou má skupina jako výsledek svých
sdílených zkušeností, sdílených hodnot a sdílených příležitostí - toto uvědomění je
realizováno také prostřednictvím formálních dokumentů, projevů a spisů, které
skupina sdílí;



vyjednávání - skupina diskutuje v soukromé sféře, jak se bude prezentovat ve
veřejné sféře.
Veganské hnutí je založeno na kolektivní akci. Participuje na něm velké množství

lidí, mezi kterými však nemusí existovat silné sociální vazby (Haenfler et al., 2012).
Jediným cílem hnutí je šíření veganského poselství a snaha o prosazení společenské
změny. Skutečnost, že se jednotlivci identifikují jako vegani jim umožňuje uvědomit si
vzájemné vztahy, dává jim povědomí o dalších lidech se stejnými zájmy, díky čemuž se
cítí být součástí větší komunity a vyváří v nich tak pocit sounáležitosti, z něhož se vyvíjí
kolektivní identita. Kolektivní identita veganských aktivistů se tvoří také skrze členství
v online skupinách, kterými se více zabývám v empirické části teto práce.
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2.3 Aktivismus a veřejný prostor
Veřejný prostor je pro aktivisty a pro sociální hnutí velmi důležitý. Aktivisté se
často snaží dosahovat svých cílů prostřednictvím pořádaní přímých akcí ve veřejném
prostoru, což je forma občanské neposlušnosti. U této formy aktivismu nedochází k jednání
skrze politické zástupce občanů, ale přímo skrze samotné aktivisty. Přímé akce mohou být
jak násilné tak nenásilné. „Samozřejmě, i u nenásilných přímých akcí se může vyskytnout
násilí, není však prvotním záměrem. Aktivistům jde primárně o změnu uskutečněnou skrze
nenásilí“ (Knapp, 2013:63).
Aktivismus lze charakterizovat jako libovolné aktivity, které vykonávají jednotlivci
nebo skupiny ze svého vlastního přesvědčení za účelem dosažení nějaké změny ve
společnosti (Rejzek, 2001). „Aby mělo naše chování dalekosáhlejší dopady, je důležité
zapojit do našich aktivit co možná největší podíl širší společnosti. Jednou z cest, jak ji k
tomu přimět, kromě svého příkladu, je upozornění na téma přímou akcí a protesty“,
poznamenává Petra Kumová (2018: 132) v knize Mikrofon je naše bomba.
Veřejný prostor v obecném pojetí popisuje Karel Müller (2013:48) jako „jakýsi
společný prostor, v němž se členové společnosti setkávají prostřednictvím širokého okruhu
médií, tj. tisku, televize, novin, nebo také tváří v tvář, aby si mohli vyměňovat názory o
tématech vzbuzujících obecný zájem. Jde o společný prostor, jelikož i přes veškerou
různorodost médií mezi nimi existuje rozsáhlá vzájemná komunikace. Důkazem toho je i
to, že o veřejnosti mluvíme obvykle v jednotném čísle.“
Na tomto místě je však třeba upřesnit, jak je veřejný prostor pojímán v mojí práci.
Rozhodla jsem se v rámci mého výzkumu sledovat jak fyzický veřejný prostor, tak i
aktivity v online světě, jelikož propojení online a offline světa v tomto případě hraje
zásadní roli. Různé formy aktivismu můžeme v posledních letech najít také v online světě,
především na sociálních sítích, kde se vytváří nový prostor pro komunikaci, diskutování a
snadné sdílení informací s ostatními. Pro online aktivismus jsou využívána tzv. nová
média, skrze která aktivisté vyzývají k akci. Díky rozmachu digitálních technologií došlo
k revoluci v aktivismu a v dnešní době je možný rychlý přenos informací po celém světě.
Van Dijck, Poell a de Waal (2018) používají v souvislosti s internetovými
platformami pojem „platform society“, což dle nich není novým druhem virtuálního
veřejného prostoru, který by byl oddělený a odlišný od skutečného světa, kde žijeme.
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Naopak tvrdí, že sociální platformy se nyní stávají středem našeho života a stále více
pociťujeme jejich dopad v našem každodenním životě. Poell a Van Dijck (2016: 227)
uvádějí specifické problémy spojené s aktivismem skrze sociální média: „ačkoli se spojení
mezi sociálními médii a aktivismem zdá být přirozené, tato média nejsou navržena tak, aby
aktivismus usnadňovala. Ve skutečnosti jsou technologické architektury a uživatelské
zásady sociálních médií primárně formovány komerčními úvahami a často jsou v rozporu s
aktivistickými zájmy a cíli.“
V současnosti existuje mnoho odborných definic veřejného prostoru. Níže uvádím
některé vybrané definice, které jsou relevantní pro tento výzkum.

2.3.1 Politický veřejný prostor
Veřejné prostory mají velký politický význam. Jejich množství a kvalita poukazují
na úroveň demokracie společnosti. Je zřejmé, že bez existence jakéhokoli druhu veřejného
shromažďovacího prostoru, bylo by obtížné se navzájem setkávat, mluvit, diskutovat nebo
protestovat. Existenci veřejného prostoru považují někteří autoři za velmi důležité pro
fungování demokracie. Například podle geografa Dona Mitchella (1995) jsou pro fungující
demokratickou politiku veřejné prostory naprosto nezbytné.
Pojem veřejný prostor je silně spjatý s německým filosofem a politickým
teoretikem Jürgenem Habermasem, který používá termín „public sphere“ a uvažuje o
veřejném prostoru v politickém smyslu. Habermas (1989: 52) definuje veřejnou sféru jako
„společnost zapojenou do kritické veřejné debaty“, jako virtuální nebo imaginární
společenství, které nemusí nutně existovat v nějakém identifikovatelném prostoru. Veřejná
sféra je abstraktní pojem pro všechna místa, kde se setkávají soukromé osoby a stát a kde
mezi nimi dochází ke kritickým debatám. Veřejný prostor je však často fyzickým místem,
kde se veřejná sféra odehrává.
Habermas (1989: 27) charakterizoval některé důležité dimenze veřejné sféry:


formování veřejného mínění;



přístup pro všechny občany;



diskuze neomezeným způsobem (založená na svobodě shromažďování, svobodě
sdružování, svobodě projevu a zveřejňování názorů) o věcech obecného zájmu, z
čehož plyne osvobození od hospodářské a politické kontroly;



debata o obecných pravidlech upravujících vztahy.
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Také určil dva typy aktérů, bez nichž by nemohla žádná politická veřejná sféra
fungovat: odborníci na mediální systém, zejména novináři; a politici, kteří se pohybují ve
středu politického systému. A dále hovoří o pěti typech aktérů, kteří se objevují na
virtuální scéně zavedené veřejné sféry:


lobbisté, kteří zastupují zájmové skupiny;



zastánci, kteří buď zastupují skupiny obecného zájmu, nebo nahrazují nedostatek
zastoupení marginalizovaných skupin, které nejsou schopny účinně vyjádřit své
zájmy;



odborníci, kterým jsou v některé specializované oblasti připsány odborné nebo
vědecké znalosti a kteří jsou vyzváni k poskytnutí poradenství;



morální podnikatelé, kteří poutají pozornost veřejnosti na údajně zanedbávané
záležitosti;



intelektuálové, kteří na rozdíl od obhájců nebo morálních podnikatelů získali v
určité oblasti osobní pověst (např. jako spisovatelé nebo akademici) a kteří se na
rozdíl od odborníků a lobbistů spontánně účastní veřejného diskurzu s
deklarovaným záměrem prosazovat obecné zájmy (2006: 416).
Skrze diskuze ve veřejném prostoru dochází k formování veřejného mínění.

Veřejný prostor, jež je spojený s demokracií a s prosazováním společenských změn, je tedy
předpokladem pro aktivismus a aktivisté na něj spoléhají jak v online tak i v offline světě.

2.3.2 Fyzický veřejný prostor
Dle

sociálního

geografa

Martina

Ouředníčka

jsou

veřejným

prostorem

„nezastavěné prostory ve městech a obcích, které slouží různým společenským účelům
(např. ulice, náměstí, náves, park). Veřejné prostory jsou přístupné každému bez omezení a
představují důležitá místa setkání“ (Ouředníček podle Pospěcha, 2013: 80).
Z právního hlediska definuje veřejný prostor §34 zákona o obcích č.128/2000,
který říká toto: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“
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Petr Pospěch (2013) popisuje veřejný prostor jako prostor, který vzniká interakcí
mezi uživateli daného místa, a proto se neustále vytváří a mění a skrze jednání aktérů jsou
mu připisovány významy. Uvádí, že veřejný prostor tedy „není totéž, co materiální veřejná
prostranství, nýbrž je něčím, co v podmínkách těchto prostranství vzniká“ (Pospěch 2013:
93).
Podle Lofland jde o „nesoukromé části městských sídel, kde se setkávají lidé, kteří
nejsou jeden druhému osobně známi nebo jsou známi pouze kategoricky“ (Lofland podle
Pospěcha, 2013: 77). V tomto případě je důležitý zejména aspekt, že veřejný prostor je
volně přístupný k užívání pro všechny členy společnosti, jak uvádí mimo jiné např.
Goffman (1963) či Siebel, Werheim (2006). Gestring a kol. (2005) dále ve spojení s
veřejným prostorem vyzdvihují také anonymitu, možnost setkání s cizinci a volnou
výměnu myšlenek. Právě posledně jmenovaný aspekt je jedním z předmětů mého
zkoumání.
Dle Dona Mitchella „Veřejný prostor zaujímá v demokratických společnostech
důležité ideologické postavení. Pojem městský veřejný prostor lze vysledovat minimálně
až k řecké agoře a její funkci: sloužila jako prostor pro občany, otevřený prostor, kde se
řešily veřejné záležitosti a právní spory“ (Mitchell, 1995: 116).

2.3.3 Veřejný prostor a online svět
O online světě pojednává sociolog Jakub Macek, který se mimo jiné zabývá
novými médii a virtuálními komunitami. Veřejný prostor Macek (2011) popisuje jako
sdílený otevřený prostor „mezi domácnostmi“, v němž se odehrává neprivátní, ostatním
viditelné, ne-soukromé jednání a dále také uvádí, že se jedná jak o fyzická místa, tak o
místa, která jsou utvářena pouze symbolicky (prostor politického či kulturního dění
zprostředkovávaný a vytvářený masovými médii).
Dále se u Macka (2011: 59) dočteme, že „online sociální sítě slouží jako extenze
vztahových společenských sítí, jichž jsme součástí ve fyzickém sociálním světě, což
podtrhuje provázanost online a offline kontextů.“ Internet nabízí nové způsoby
vyhledávání informací a slouží také jako prostředek ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že
se internet stává nezbytným prostředkem komunikace a organizace v mnoha různých
sférách, je zřejmé, že také sociální hnutí a aktivisté stále více využívají i internet, což z něj
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činí privilegovaný nástroj pro jednání, informování, nábor, organizování a ovládání
(Castells, 2001: 137).
Thomas Poell a José Van Dijck zkoumali, jak je veřejný prostor konstruován v
případě aktivismu skrze sociální média a uvádí toto: „sociální platformy nejsou veřejné, ale
komerční prostory spravované velkými korporacemi. Tyto platformy mohou být dočasně
vyhrazeny jako veřejné prostory, což usnadňuje protestní komunikaci. Protestování a
vyjadřování nesouhlasu prostřednictvím těchto platforem však nutně znamená, že tyto
výrazy jsou vysoce formátovány architekturami těchto platforem“ (Poell a Van Dijck,
2016: 232).
V případě veganských aktivistů hrají důležitou roli sociální sítě, například kvůli
organizační stránce přímých akcí či kvůli jejich propagaci. Proto se u tohoto výzkumu
setkáme i s termínem virtuální komunita, se kterým přišel na počátku 90. let novinář
Howard Rheingold (1993). Podle typologie Jana Van Dijka, kterou uvádí v knize The
Network Society (2006), se v tomto případě bude jednat o tzv. komunity online, které jsou
založeny na komunikaci tváří v tvář, ale také komunikují a řeší organizační záležitosti
skrze komunikační sítě na internetu. Van Dijk uvádí následující definici: „Virtuální
komunity jsou společenství lidí, kteří nejsou vázáni na čas, místo a fyzické nebo materiální
okolnosti, kromě lidí a médií. Jsou vytvářeny v elektronických prostředích pomocí
zprostředkované komunikace“ (Van Dijk 2006: 166). O virtuálních komunitách mluví také
Hagel, který zmiňuje, že fungují na principu spojování lidí se společnými potřebami či
zájmy různého druhu (Hagel 1999: 57).
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2.4 Veganský aktivismus v ČR
V České republice je momentálně několik aktivních veganských aktivistických
skupin či organizací za práva zvířat, které pořádají přímé akce během celého roku. Jedná se
především o Anonymous for the Voiceless, Zvířata nejíme, Otevři oči, Svoboda zvířat,
Kolektiv pro zvířata Brno, OBRAZ – Obránci zvířat a 269Life.
Anonymous for the Voiceless (AV)
Skupina Anonymous for the Voiceless má své pobočky v několika městech po celé
ČR, např. V Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem. V
Praze funguje od roku 2018. Tato skupina se zaměřuje na vzdělávání veřejnosti o
využívání zvířat. Zaujímá abolicionistický postoj proti všem formám zneužívání zvířat.
Pořádá tzv. Cube of Truth neboli Kostky pravdy. Tyto akce vypadají tak, že několik
aktivistů stojí na místě, tak aby utvořili tvar kostky a na noteboocích pouští záběry z jatek a
velkochovů a další aktivisté stojí kolem kostky a případně diskutují s kolemjdoucími.
Zvířata nejíme
Sdružení aktivistů Zvířata nejíme vzniklo roku 2018 a momentálně je poměrně dost
aktivní. Uveřejňují informace o dění v oblasti živočišné výroby, které často nejsou
veřejnosti dostupné. Zvířata by dle těchto aktivistů měla být lidmi respektována a měli
bychom jim poskytnout svobodný život. Upozorňují také na enviromentální problémy,
které se pojí s živočišnou výrobou. Dále se zabývají výrobou oblečení, čepic, tašek apod. s
veganskou tématikou a utržené peníze poté věnují na aktivity spojené s ochranou zvířat.
Otevři oči
Spolek Otevři oči funguje na principu dobrovolnictví. Upozorňuje na utrpení zvířat a skrze
podporu a propagaci veganství se snaží o zlepšení života a osudu zvířat. Spolek je aktivní v
Praze, vydává však různé informační materiály, které poté putují po celém Česku i
Slovensku. Mezi jeho hlavní činnosti patří akce pro veřejnost jako ochutnávky veganských
jídel, komunitní večeře, každoroční akce jako The Official Animal Rights March, Vánoce
bez násilí či Světový den hospodářských zvířat. Také je pravidelně můžeme najít u
informačních stánků na festivalech a tak podobně.
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Kolektiv pro zvířata (KPZ Brno)
Kolektiv pro zvířata funguje v Brně od roku 2009 a organizují pochody, tématické
demonstrace a happeningy, ochutnávky veganských jídel, veřejná promítání a petiční
stánky a také organizují festival VeganFest, což je největší vzdělávací akce v oblasti
veganství v České a Slovenské republice a je postaven čistě na dobrovolnickém principu.
Snaží se dosáhnout toho, aby lidé změnili zastaralé nahlížení na zvířata a začali si
uvědomovat, že se jedná o živé bytosti, které mají svá práva. Činnost KPZ je provázána
také s dalšími aktivistickými skupinami, zejména OBRAZ – obránci zvířat, Otevři oči a
269Life Czech Republic.
Svoboda zvířat
Nezisková organizace Svoboda zvířat je nejstarší organizací, která se zasazuje o
ochranu a práva zvířat v ČR, je aktivní od roku 1994. Jejím cílem není pouze zlepšení
životních podmínek zvířat, se kterým sice souhlasí, avšak pouze jako s krátkodobým
řešením. V dlouhodobém měřítku jim jde především o to, aby lidé začali na zvířata nahlížet
jako na tvory, jejichž život má hodnotu, a kteří nemají být posuzováni podle toho, jaký
užitek mohou přinést člověku.
Mezi její činnosti patří pořádání odborných konferencí, besed, výstav, zřizování
informačních stánků, promítaní dokumentárních filmů, ochutnávky veganských jídel. Také
vydává letáky, brožury, plakáty a filmové dokumenty.
OBRAZ - Obránci zvířat
Nezisková organizace Obránci zvířat má velký počet aktivních členů. Inspirací pro
vznik této organizace byly spolky v Rakousku, které se dlouhodobě pohybují v oblasti
ochrany zvířat. OBRAZ se snaží skrze prosazování legislativních změn a vzdělávání
jednotlivců o ochranu zvířat a o to, aby lidé nevnímali zvířata jako zdroje svého užitku, ale
jako bytosti, které bychom měli z etických důvodů respektovat a vybrat si nenásilnou cestu
v přístupu k nim. Svou činnost však zaměřují i na částečná řešení, díky kterým by se život
zvířat a nazírání na ně mohlo zlepšit. Úspěšní byli například v kampani za zákaz
kožešinových farem v České republice. Kožešinové farmy byly zavřeny k lednu 2019,
kožešiny se však stále mohou prodávat.
Mezi jejich další kampaně a projekty patří zákaz klecového chovu slepic,
odhalování a dokumentování zneužívání zvířat, povzbuzování majitelů restaurací k
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rozšiřování rostlinné kuchyně a také pomáhají výrobcům a supermarketům při uvádění
nových rostlinných výrobků na trh, zabývají se i množírnami psů, usilují o slavení
Silvestra a Nového roku bez rachejtlí a v roce 2018 v Praze pořádali CARE konferenci
(Conference for Animal Rights in Europe), kde vystoupily přední osobnosti, které se
angažují v hnutí na ochranu zvířat.
269Life Česká republika
Hnutí 269 pracuje s myšlenkou, že dochází k holocaustu zvířat a využívání zvířat
lidmi srovnává s otrokářstvím. Toto hnutí má tři základní pilíře a těmi jsou
antispeciesismus neboli boj proti druhovosti, veganství a abolicionismus neboli úsilí o
absolutní osvobození zvířat.
Celosvětová kampaň se zrodila v Izraeli, kde si tři aktivisté za práva zvířat nechali
na svá těla vypálit číslo 2694, využili tedy metodu, která se běžně užívá při značení
dobytku. Číslem 269 bylo označeno náhodné tele v jedné mléčné farmě v Izraeli. Měl
putovat na jatka, ale nakonec se ho podařilo zachránit a tak se toto číslo stalo
mezinárodním symbolem aktivismu za práva zvířat.
Bojují proti využívání zvířat v živočišné výrobě, proti vnímání zvířat jako komodit,
proti testování na zvířatech, nepodporují využívání zvířat pro zábavu v cirkusech, zoo,
akváriích, vymezují se také vůči rybaření, lovům a různým tradicím. Zvířata vnímají jako
rovnocenné bytosti lidí a jsou zásadně proti jejich podřazování. Za cíl si dávají vzdělávání
lidstva a zvyšování povědomí o životech zvířat a jejich zneužívání. Často během přímých
akcí využívají svých vlastních těl, která připodobňují k těm zvířecím. Mezi uplynulé akce
269 v České republice patří například vypalování 269, prodej vánočních psů, pietní akty,
protesty proti cirkusům atd.

4

Video z akce je dostupné zde: https://youtu.be/RA4q1pU957c

24

3 Metodologie
3.1 Výzkumný problém, výzkumné otázky
Cílem tohoto výzkumu je prostřednictvím etnografického výzkumu sledovat, jak se
veganští aktivisté pohybují ve veřejném prostoru, kdo vlastně jsou a jaké prostředky
používají při svých aktivitách ve veřejném prostoru.
K zodpovězení vytyčeného výzkumného problému jsem na začátku výzkumu formulovala
následující výzkumné otázky:


Jakým způsobem využívají aktivisté veřejný prostor?



Jaké prostředky využívají k uplatnění vlivu ve veřejném prostoru?



Kdo může být součástí komunity veganských aktivistů?



Jakým způsobem probíhá rozhodování o užití daných prostředků a strategií?



Jakým způsobem dochází k propagaci přímých akcí?



Podle jakých kritérií aktivisté vybírají prostory, kde se akce budou konat?



Jak na přímé akce reaguje okolí?

3.2 Výzkumná strategie
Vzhledem k mému výzkumnému problému jsem se rozhodla pro kvalitativní
strategii. Výzkum jsem prováděla pomocí zúčastněného pozorování a neformálních i
polostrukturovaných rozhovorů s aktivisty. Jednotlivé metody se vzájemně doplňovaly a
považuji je tedy za pro tento výzkum nejvhodnější. Pokusila jsem se o získání vhledu do
života českých veganských aktivistů, také o pochopení jejich nahlížení na danou
problematiku a o popis této komunity ve vztahu k veřejnému prostoru.
Co se týče mého vztahu ke zkoumanému terénu, pohybovala jsem se jako
výzkumník na pomezí insider/outsider, jelikož jsem sama vegankou, ale na druhou stranu
nejsem členkou žádných aktivistických hnutí a aktivistických akcí se běžně neúčastním. To
s sebou nese možná pozitiva i negativa. To, že jsem vegankou, mohlo vést k větší důvěře
informátorů a k získání hlubších dat při rozhovorech, ale také se mohlo stát, že mi jedinec
některé informace nesdělil například proto, že předpokládal, že jako „insider“ informace
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již mám a rozumím jim. Kombinace dvou technik tvorby dat mi měla napomoci zmenšit
riziko zkreslení ze strany zkoumané osoby.

3.3 Techniky tvorby dat
Jako techniku tvorby dat jsem použila zúčastněné pozorování, a to jsem dále
doplnila strategií dotazování, které spočívá v interakci výzkumníka a účastníka výzkumu.
Využívala jsem individuálních polostrukturovaných rozhovorů (rozhovor s návodem) a
popřípadě i nestrukturovaných (neformálních) rozhovorů, které měly sloužit k získání
popis událostí a prožitků z pohledu samotných aktivistů a jejich subjektivní výpovědi, což
bych se pouhým pozorováním nedozvěděla a skrze které mi informátoři mohli vysvětlit svá
hlediska (Hendl 2002: 174-175).
Pro polostrukturované rozhovory jsem si připravila tématické okruhy, které bych
ráda probrala. Informátor měl prostor volně se vyjádřit. Tento typ rozhovoru zmenšuje
riziko neporozumění, zajišťuje tedy vysokou validitu a také může pomoct odkrýt nová
témata, která výzkumníka nenapadla. S informátory jsem se potkala na osobní rozhovor,
jehož délka se pohybovala kolem 45 minut až hodiny podle časových možností
informátora. Rozhovory byly provedeny v prostředí dle výběru informátora, tak aby mu
bylo příjemně a aby rozhovor mohl probíhat nerušeně. Dotazované jsem předem
informovala o tom, že budu rozhovor zaznamenávat na audionahrávku a také jsem si dle
potřeby během rozhovorů dělala vlastní poznámky. Dopředu jsem se s informátory
dohodla, že je v případě nejasností znovu kontaktuji pro upřesnění věcí, které jsem během
rozhovoru nezachytila. Nahrání rozhovoru proběhlo na základě informovaného souhlasu,
který mi účastníci poskytli v ústní podobě.
Zúčastněné pozorování jsem prováděla většinou v Praze během přímých akcí, které
veganští aktivisté organizovali. U zúčastněného pozorování je důležitá snaha o porozumění
emické perspektivě, tedy perspektivě zkoumaných osob (Hendl 2005: 117). Proto, abych
této perspektivě porozuměla, bylo důležité dosáhnout toho, aby mi informátoři důvěřovali.
Snažila jsem se tedy vytvořit s účastníky výzkumu důvěryhodný vztah. Jak uvádím výše,
zajímalo mě i dění v online světě, proto jsem kromě pozorování samotných akcí sledovala
také to, jak jsou akce prezentovány a diskutovány online.
U tohoto typu výzkumu není možné přesně předem stanovit, na co se jako
výzkumník budu při pozorování nejvíce soustředit, nechala jsem se „vést terénem“, což
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znamená, že jsem reagovala na konkrétní situace v terénu a podle toho jsem se
rozhodovala, jakým způsobem výzkum povedu.
Před začátkem samotného výzkumu jsem účastníkům vysvětlila, kdo jsem, o jaký
výzkum se jedná, jak budu zpracovávat získaná data a ujistila jsem je o anonymitě. V
terénu jsem si dělala heslovité poznámky, které mi později pomohly vybavit si lépe danou
situaci při sepisování terénních poznámek. Dbala jsem však na to, aby mé zapisování
neovlivnilo chování účastníků (Nedbálková, 2007).

3.4 Výběr vzorku; prostředí výzkumu
Většina výzkumu byla prováděna v Praze, kde jsou také aktivisté nejvíce aktivní, a
kde se pořádá mnoho aktivistických akcí. Pozorování probíhalo ve veřejných městských
prostorech. Jednotlivá prostředí, kde probíhalo pozorování, kdy probíhaly rozhovory a
s kým, popíšu v kapitole 3.8, ve které se věnuji reflexi celého výzkumu.
Vzorek pro strategii dotazování se odvíjel od pozorování, tedy od přímých akcí,
kde jsem si vybrala několik informátorů, se kterými jsem provedla rozhovor bez
genderové, věkové, náboženské či rasové preference, protože tyto údaje nehrají v mém
případu klíčovou roli. Jednalo se tedy o heterogenní vzorek. Zajímali mě informátoři, od
kterých jsem mohla získat co nejvíce informací k mému výzkumu. Jací aktivisté na akcích
budou v době mého výzkumu přítomni jsem nemohla dopředu určit ani ovlivnit, zkoumala
jsem proto vždy tu část komunity, která se na akci objevila. Jako kritérium výběru vzorku
mi tedy posloužilo prostředí.

3.5 Analytické postupy
U kvalitativního výzkumu dochází k analýze už od počátků výzkumu a od prvních
vytvořených dat. Data jsem tedy analyzovala souběžně s tvorbou dat. Pracovala jsem s
několika druhy dat. Analyzovala jsem terénní poznámky z pozorování přímých akcí,
přepisy rozhovorů a data z facebookových skupin a událostí, z instagramových příspěvků a
z webových stránek aktivistických skupin.
Po celou dobu výzkumu jsem sledovala aktivity v několika skupinách aktivistů na
Facebooku, na jejich instagramových účtech a webových stránkách. Zaměřovala jsem se
na povahu sdílených příspěvků, na způsob propagace událostí a na diskuze členů skupin.
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Při pozorování přímých akcí jsem si vedla heslovité poznámky a po návratu z terénu jsem
si do dvaceti čtyř hodin do počítače sepsala podrobné terénní poznámky o průběhu akce, o
rozhovorech, které jsem vedla a slyšela, o reakcích a poznámkách kolemjdoucích. V
podstatě jsem si zapsala nebo se alespoň pokusila zapsat vše, co se stalo a čeho jsem byla
svědkem do co nejpřesnějších detailů, které jsem si při sepisování vybavila.
Začala jsem čtením terénních poznámek a vybrala jsem relevantní data pro můj
výzkum. Analýzu dat jsem provedla pomocí segmentace, otevřeného kódování a
poznámkování, postupů, které jsem prováděla souběžně (Heřmanský, 2009). Snažila jsem
se identifikovat a extrahovat témata, hledat vzorce a pravidelnosti mezi případy. V průběhu
analýzy se upřesňovaly výzkumné otázky. U rozhovorů jsem provedla doslovnou
transkripci, tedy přepis rozhovoru do písemné podoby, a poté jsem usilovala o redukci a
výběr pro můj výzkum relevantních částí. Přepis jsem prováděla hned v den uskutečnění
rozhovoru. Pomocí selekce jsem tedy zmenšila objem získaných dat. Snažila jsem se
pochopit získané informace z pohledu informátorů.

3.6 Hodnocení kvality výzkumu
Uvědomovala jsem si, že se mohou objevit některé problémy, jako např. reaktivita,
kdy přítomnost výzkumníka může výzkum ovlivnit (Hendl 2005: 148). Snažila jsem se
tedy, aby můj subjektivní pohled a názor nebyl překážkou vypracování kvalitního
výzkumu. Dbala jsem na to, aby nedošlo ke zkreslení výzkumu ze strany výzkumníka ani
ze strany účastníků výzkumu.
Jelikož se jedná o výzkum kvalitativní, jeho reliabilita (spolehlivost) bude poměrně
nízká, jeho validita (pravdivost) však může být naopak vysoká (Disman 2002: 62). Abych
zajistila validitu výzkumu, musela jsem mít kritické nahlížení na dané téma. Informace sice
byly získány pouze o malém počtu účastníků, ale kvalitativní metoda mi umožnila
zkoumat problém do hloubky a zjistit co nejvíce informací.
Chápu, že hrozilo, že jako veganka bych mohla být při vyhodnocování dat
předpojatá. Snažila jsem se však o značnou sebereflexi během celého výzkumu. Také jsem
se podle potřeby obracela na vedoucí mé práce a konzultovala zpracování výzkumu.
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3.7 Etické aspekty výzkumu
Při provádění výzkumu jsem samozřejmě postupovala podle etických zásad, aby
nedošlo ke zneužití či jiné újmě informátora. Svým informátorům jsem popsala probíhající
výzkum a ujistila jsem se, že s výzkumem souhlasí. Zkoumané jednotlivce jsem předem o
výzkumu informovala přes skupinu/událost na Facebooku a seznámila jsem je s jeho
hrubým záměrem. Svou identitu jsem nezamlčovala, ani jsem aktéry nepravdivě
neinformovala. Souhlas byl zajištěn také v případě nahrávání audionahrávek. Od
informátorů jsem požadovala informovaný souhlas. Přemýšlela jsem, zda použít písemný
souhlas, ale nakonec jsem se rozhodla pouze pro ústní formu vzhledem k tomu, že jsem
nepracovala s žádnými citlivými údaji.
Žádné osobní nebo identifikační informace jsem neposkytla dalším osobám.
Informátor byl ubezpečen, že může od výzkumu kdykoliv odstoupit a že nemusí na některé
otázky odpovídat, pokud nebude chtít a že mu zajistím anonymitu. Snažila jsem se zajistit
co největší anonymitu mých informátorů, proto jsem jejich reálná jména a také jména
dalších osob, o kterých se při rozhovorech zmínili, nahradila pseudonymy. V práci jsem
citace z rozhovorů odlišila od zbytku textu kurzívou (Ezzedine et al., 2009). Snažila jsem
se nepokládat informátorům eticky citlivé otázky (např. zda se účastnili nelegálních akcí
apod.) a taktéž jsem sama neprováděla pozorování nelegálních činností. Také jsem
obezřetně přistupovala k tomu, co a jakým způsobem budu publikovat, abych neuškodila
zkoumaným.

3.8 Reflexe výzkumu
S výzkumem jsem začala v lednu roku 2019. Nejdříve jsem vyhledávala
aktivistické skupiny na Facebooku. Přidala jsem se tedy do několika skupin veganských
aktivistů, studovala jsem jejich obsah a začala jsem vyhledávat, kdy se budou konat přímé
akce, na kterých bych mohla provádět pozorování. Od této chvíle až do konce provádění
výzkumu jsem také sledovala celkové dění v online světě aktivistů za práva zvířat a to, jak
jsou zde diskutovány a prezentovány přímé akce.
Následně jsem se vydala do terénu a začala i s pozorováním, které jsem prováděla
během měsíců leden-listopad 2019. Zúčastnila jsem se sedmi akcí několika různých
veganských aktivistických skupin. Díky tomuto dlouhodobému pobytu v terénu jsem
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mohla sledovat pohyb zmíněných skupin ve veřejném prostoru a zároveň jsem zde chtěla
najít informátory pro rozhovory, což se mi také podařilo. Během výzkumu jsem oslovila
celkem pět osob, z nichž dvě odmítly a tři moji nabídku přijaly. Pozorování přímých akcí
jsem tedy nakonec doplnila třemi polostrukturovanými rozhovory s vybranými aktivisty.
Jednalo se o dvě ženy a jednoho muže ve věku 21-35 let.
Během prvních pozorování jsem byla pro všechny cizím člověkem a cítila jsem, že
se na mě někteří aktivisté dívají s jistou nedůvěrou. Postupně si však aktivisté zvykli, že se
na akcích občas objevím, že je pozoruji a popřípadě se ptám na různé otázky. Před
začátkem tohoto výzkumu jsem se osobně veganskému aktivismu nikdy nevěnovala,
v době výzkumu jsem však byla vegankou asi 6 let. Přestože jsem tedy byla mezi aktivisty
na jednu stranu outsiderem, skutečnost, že jsem vegankou mi usnadnila přijetí do světa
českých veganských aktivistů. Většina lidí, se kterými jsem se setkala, byla ochotná se
mnou sdílet informace. Byla jsem aktivisty vnímána jako někdo, kdo s nimi souhlasí, a kdo
podporuje jejich cíle.
Od samého začátku jsem se představovala jako studentka, která píše bakalářskou
práci o veganském aktivismu a tyto informace jsem nezamlčovala, když jsem se setkávala
s lidmi v terénu. To však neznamená, že jsem oznamovala, že provádím výzkum každé
osobě na každé akci, to by bylo v některých případech skoro nemožné. Vzhledem k tomu,
že jsem se pohybovala ve veřejném prostoru a nepracovala jsem s žádnými citlivými údaji
aktérů, neporušila jsem etiku společenskovědního výzkumu.
Na konci ledna jsem se zúčastnila první přímé akce. Jednalo se o „Cube of Truth“
neboli Kostku pravdy5 v Praze, před obchodním domem Quadrio na Národní třídě. Díky
této akci jsem také získala první informátorku, Pavlínu, která souhlasila s rozhovorem.
Začátkem dubna jsem se rozhodla zúčastnit také akce v Brně, jednalo se o „Pouliční
veganské ochutnávky“, které se konaly ve frekventované Masarykově ulici v centru Brna.
Původně jsem plánovala zúčastnit se více akcí v jiných městech než je Praha, ale nakonec
jsem se rozhodla, že bude efektivnější soustředit se hlavně na akce v Praze, kde se jich
koná nejvíce a také je tu nejvíce aktivních členů veganských aktivistických skupin. Během
dalších měsíců jsem se postupně zúčastnila dalších šesti akcí v Praze. Konkrétně se jednalo
o „Pietní akt za oběti vaječného průmyslu“ na Václavském náměstí, zde jsem také získala
druhou informátorku, Hanku, která souhlasila s rozhovorem; „Veganské ochutnávky
5

Viz kapitola 2.4 - str. 19.
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s virtuální realitou“ na Vítězném náměstí v Dejvicích; podpisovou akci „Česko za cirkusy
bez zvířat“ na Tylově náměstí v těsné blízkosti zastávky I.P. Pavlova, kde jsem zároveň
získala třetího informátora, Ondřeje, pro rozhovor; „Světový den hospodářských zvířat“,
který začal na Malostranském náměstí a jeho součástí byl smuteční průvod přes Karlův
most až na Staroměstské náměstí; „Uctění památky zesnulých zvířat“ opět na Václavském
náměstí.
První rozhovor proběhl několik dní po první akci. Již tento rozhovor byl pro můj
výzkum velmi přínosný, informátorka je organizátorkou jedné ze sledovaných
aktivistických skupin, a proto byla schopná mi sdělit mnoho relevantních informací. Druhý
rozhovor

proběhl

v červnu

a

informátorem

byl

zakladatel

další

ze

sledovaných aktivistických skupin. Poslední rozhovor, respektive jeho realizace byla o
něco komplikovanější, jelikož informátorku jsem sice získala už v průběhu dubna, avšak
kvůli její časové vytíženosti a tomu, že zrovna na delší dobu odjížděla do zahraničí, jsme
nakonec rozhovor zrealizovaly až v září. Rozhovory mi pomohly především k doplnění
informací o vnitřní struktuře a organizaci aktivistických skupin a také o průběhu některých
akcí.
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4 Empirická část
V empirické části práce se pokusím shrnout a vyložit data, která jsem shromáždila
při mém terénním výzkumu tak, abych co nejlépe zodpověděla výzkumné otázky. Hlavním
cílem celé empirické části je pak poskytnout srozumitelný popis veganských aktivistických
skupin působících v ČR. Vycházím ze svých terénních poznámek, záznamů z pozorování
dění v online světě a rozhovorů s mými informátory.
V jednotlivých kapitolách postupuji směrem zevnitř skupin ven, od organizace
uvnitř skupin, kde se zabývám tím, jak probíhá vstup člověka do světa veganského
aktivismu - zajímalo mě, zda veganské aktivistické skupiny nějakým způsobem získávají
své členy a pokud ano, jakým způsobem, nebo zda mají aktivisté tendenci vyhledávat tyto
skupiny sami, kde získávají kontakty a dále se také věnuji organizaci uvnitř skupin, jejich
pravidly, zvyklostmi a celkovému fungování. V další kapitole přibližuji roli internetu, která
je v případě veganského aktivismu zásadní. Ve třetí kapitole se zabývám samotnými
přímými akcemi a prostorem, kde se odehrávají. Odpovídám na otázky jaké akce vlastně
veganští aktivisté v ČR pořádají a jak vypadají prostory, kde se akce odehrávají, čím jsou
typické, jaká kritéria musí splňovat a s jakými problematickými aspekty se v souvislosti
s vybranými místy aktivisté při pořádání akcí mohou setkat. Dále navazuji kapitolou o
konkrétních strategiích a prostředcích, které veganští aktivisté používají k prosazování
svých cílů a v poslední kapitole se dostávám až k důsledkům přímých akcí, tedy k reakcím
na tyto akce.

4.1 Fungování skupin
4.1.1 Členství ve skupinách
Vstup do reálného světa veganského aktivismu probíhá často skrze online prostředí.
Sociální sítě jsou zvláště důležité pro nábor do hnutí založených na významné změně
životního stylu (Snow, Zurcher a Ekland-Olson, 1980). Jednou z prvních otázek, které
jsem svým informátorům pokládala bylo, jak se dostali k veganskému aktivismu: „Hele
před rokem tady byla Activism on the Road 6, holky jezdily po Evropě a právě dělaly kostky 7
a myslím, že jejich záměr byl, aby se vytvořilo víc skupin, protože tehdy byla v Čechách
6

Activism On The Road je skupina mladých aktivistů za práva zvířat na plný úvazek, kteří cestují do
různých zemí, aby pomohli lidem začít s aktivismem a pomohli jim budovat silnější místní komunitu.
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jen jedna olomoucká, ale nebyla ještě žádná jejich oficiální kostka. V Olomouci byla
první...Takže holky vlastně uspořádaly první kostku a to já jsem někde už viděla na
Facebooku, tak mě to zaujalo, protože já jsem koukala na videa, že jo, jsem znala z
internetu, tak jsem si říkala, že určitě něco zkusim, do té doby jsem nedělala aktivismus
jako žádnej, nepočítám nějaký postování na FB. A líbilo se mi to natolik, že jsem si říkala,
že bysme to měli mít. Takže jsem kontaktovala AV a prošla jsem tím pohovorem a hned
jsme vlastně začali... (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
„Neznala jsem tady8 moc lidí, tak jsem to brala i jako možnost nějakýho seznámení
s novýma lidma, který maj stejný zájmy a tak jsem zkusila napsat jedné holčině na
Facebooku a ta mi řekla, ať klidně přijdu a že můžu pomoct. Tak jsem šla na takovou
jednu akci, kde se promítaly záběry zvířat z velkochovů a rozdávali se tam letáky.“
(rozhovor s Hankou, 10.9. 2019)
Jednotlivé skupiny si mohou určovat kritéria, která musí člověk splňovat, aby se
mohl stát jejich součástí. V ideálním případě by měl potenciální aktivista kromě účasti na
přímých akcích přijmout určité etické zásady, které se projevují v příjetí veganství jako
životního stylu. Příkladem může být jakýsi „přijímací pohovor“- tři otázky na které musí
lidé odpovědět, když se chtějí stát členem facebookové skupiny Anonymous for the
Voiceless: Prague („1. Jsi vegan/ka? 2. Jak ses dozvěděl/a o AV? 3. Plánuješ být ve
skupině aktivní?“). Díky výpovědi jedné z mých informátorek jsem zjistila, že se
v některých případech mohou akcí účastnit také „pouze“ vegetariáni, jejich role v rámci
přímých akcí jsou však omezeny: „základní požadavek je, abys byla alespoň vegetarián,
protože nechceme, to vždycky říká Karolína kázat vodu a pít víno. Jelikož ta organizace,
my nepodporujeme welfare, nejsme pro žádný lepší podmínky, ale anglicky se říká
abolitionist, takže chceme zákaz toho zneužívání zvířat a tím pádem jako nedává smysl,
aby ten aktivismus dělali lidi, který to samy nedělaj, ale snažíme se jim pomáhat, pokud je
to někdo, kdo na veganství přechází, tak se jim snažíme v tom pomáhat a jakože je
podpořit a můžou chodit na akce, ale nemluví s lidma. Takže s lidma mluví pouze vegani.“
(rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)

7 Akce s názvem Cube of Truth/Kostka pravdy, kterou pravidelně pořádá skupina Anonymous for the
Voiceless.
8

Zde informátorka mluví o Praze, kam se přestěhovala kvůli studiu na vysoké škole.
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Proces přijímání mezi skupinu veganských aktivistů již s sebou nese proces
přijímání a zakoušení kolektivní identity, tedy pocit sounáležitosti a příslušnosti k většímu
celku či společenství, (jakkoli aktéři deklarují, že kolektivní identita není podstatou těchto
skupin). Vnímání společného zájmu, hrozby či osudu, které tvoří pocit, toho, že existuje
něco jako „my“, motivuje lidi, aby jednali společně ve jménu nebo v zájmu kolektivu,
čímž se vytváří smysl kolektivního působení (Snow 2001: 4). Komunita veganských
aktivistů v ČR je relativně malá, aktivisté se mezi sebou často znají a v některých
případech spolu tráví čas i mimo svoji aktivistickou činnost. „No nejsme na tom úplně
stavěný, jakože myslím si, že bysme fungovali i bez toho vídání se mimo, ale myslim, že to
každýmu aktivismu prospívá, protože aby lidi ve svym volnym čase někam přišli a strávili s
náma třeba dvě hodiny a ještě třeba v zimě, je to lepší, když tam ty vztahy fungujou dobře.
Je to lepší i pro ty organizátory, když tam není nátlak, když ty lidi nenutěj. Je to prostě
takový fajnový, pohodový prostředí a třeba některý lidi i choděj i kvůli tomu, že uviděj
ostatní, myslim, že hodně velkej drive je to, ten dobrej pocit z toho, že když mám příjemnou
konverzaci s někym, kdo řekne, že něco ve skutečnosti změní, že vlastně mám velkej vliv na
to rozšíření toho veganství. Ale je fakt, že po akci se většinou někam chodí, takže se
snažíme trošku to tmelit. Jako ne každej vždycky jde. Já třeba taky moc nechodim, ale jsou
lidi, co fakt skoro pokaždé jdou, je to fajn. Někdy i třeba, to jsme dělali ze začátku, že to
pro nás bylo všechno nový, že jsme hodně sdíleli, co nám kdo řek, co jsme na to řekli my,
jaký argumenty a tak. Teď už si myslím, že tolik ne, že už se bavíme normálně o jinejch
věcech.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
„..mám třeba tři takový fakt kamarádky, že spolu trávíme čas i mimo ty akce a jinak se
bavím i s dalšíma lidma, ale to spíš právě v rámci nějaké akce, že se pak domluvíme, že
zajdeme na véču nebo někam pokecat.“ (rozhovor s Pavlínou, 10.9. 2019)
„Aktivisté se na sebe usmívají a vypadají spokojeně. Následně balí svoje věci a
domlouvají se na společnou večeři ve veganské restauraci a poté místo opouští.“ (terénní
poznámky, 30.1. 2019)

4.1.2 Organizační principy
Dále mě zajímalo vnitřní fungování veganských aktivistických skupin a
organizační stránka v rámci samotných přímých akcí. Dle Haenflera a jeho spoluautorů
(2012) je veganské aktivistické hnutí rozptýlené hnutí s menším stupněm organizace než
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mnoho běžně studovaných hnutí. Lifestylová hnutí však „mají určitý stupeň dlouhodobé
kontinuity a stability, který je odlišuje od spontánnějších forem kolektivního chování“
(Haenfler et al. 2012: 10). Díky důrazu na individuální změnu životního stylu se hnutí
stává součástí každodenního života aktivistů, což jim usnadňuje zůstat dlouhodobě jeho
součástí.
Když jsem se aktivistů ptala na organizační aspekty skupin, dozvěděla jsem se, že
organizace a rozhodování je do značné míry flexibilní, což je pro nová sociální hnutí
typické. „Decentralizovaná organizace nechává velkou autonomii horizontální základně
hnutí“ (Barša, Císař, 2004: 104). Rozdělování konkrétních činností často funguje na
principu určitého konsenzu. Přesto však uvnitř skupin existuje jistý stupeň hierarchie,
jednotlivé skupiny většinou mají nějakého organizátora či koordinátora. „To řešíme my s
Karolínou, jsme organizátorky. Jediný co my potřebujeme je domluvit se na datu, ohlásit
akci, protože to musí být všechno řádně nahlášený. Je to jako shromáždění, takže to
nahlásíme na úřadě, vypíšeme událost..a už to jenom postnem

na FB.“ (rozhovor

s Pavlínou, 6.2. 2019)
„Já se většinou účastním jen diskuzí s kolemjdoucíma nebo rozdávám nějaký materiály.
Většinou jsou nějací jakoby koordinátoři, kteří nám řeknou, co dělat a rozdělujeme si tu
práci relativně tak, jak chceme, že se přihlásíme k tomu a tomu a pak se vidí, jak to
vychází a pak se to podle potřeby ještě mění třeba.“ (rozhovor s Hankou, 10.9. 2019)
K domluvě často dochází až na místě konání akce před jejím začátkem nebo přes sociální
sítě. „Nijak se nedomlouváme, necháme tomu volnej průběh. Prostě vždycky na začátku,
kdo chce.. Někerý lidi třeba jsou vegani a s lidma mluvit nechtěj. Nebo se k tomu časem
dopracujou.. Vždycky vidíme samozřejmě kolik lidí přijde nebo má zájem 9 a i když by
přišlo málo lidí, tak prostě..může i jeden člověk stát s notebookem nebo dva nebo čtyři a
třeba další čtyři nebo prostě pár dalších okolo.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
„Nó já jsem to měla tak, že nejdřív jsem spíš rozdávala letáky a tak a pozorovala, jak
právě s těma lidma mluví ti zběhlejší aktivisti. Takže jsem to od nich trochu odkoukávala a
po nějakým čase už jsem si víc věřila, tak jsem to chtěla zkusit, domluvila jsem se
s organizátorama a myslím, že mi to už i na ten první pokus docela šlo (smích). Tak od té
9

Díky událostem na Facebooku, kde se aktivisté přihlašují k účasti na akcích nebo zakliknout, že mají o
událost zájem.
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doby jsem už ze sebe dostala ten strach a mluvit už se nebojím.“ (rozhovor s Pavlínou,
10.9. 2019)
Ačkoliv jsou organizace a fungování skupin relativně volné, existují v rámci nich
určitá pravidla například ohledně toho, jak na akcích mluvit s kolemjdoucími a také je
nutné dodržovat základní strukturu jednotlivých akcí, která bývá popsána na
facebookových událostech, popřípadě na stránkách/ve skupinách samotných skupin.
Já: Máte určený nějaký daný způsob jak mluvit s kolemjdoucími?
Hanka: „Jako úplně přesně danej způsob ne, prostě být na ty lidi příjemní, nezvyšovat
hlas, v klídku všechno vysvětlovat a naslouchat i tomu, co oni říkají. Mluvit s nima slušně.
A měli bysme umět logicky argumentovat, když se s někým dáme do diskuze. Já mám
kamarádku, se kterou občas chodím na akce a ona má vystudovanou výživu a dietetiku a
ona se účastní na aktivismu dýl, tak ta mi občas radí, co říkat a tak. Taky jsem zahlídla, že
se pořádají workshopy, který se zaměřujou na to, jak mluvit s lidma, ale tam jsem ještě
nikdy nebyla, tak pořádně nevím, jak to tam chodí.“ (rozhovor s Hankou, 10.9. 2019)
Často se v popisku událostí na Facebooku objevuje také požadavek, aby se účastníci
oblékli do černého oblečení.
„Aktivisté jsou oblečení do tmavého oblečení, tak jak se předem domluvili na facebookové
události a skupině.“ (terénní poznámky, 30.1. 2019)
„Na místě je asi 40 aktivistů, kteří jsou oblečeni v černém oděvu, tak jak bylo dopředu
avizováno na facebookové události.“ (terénní poznámky, 2.10. 2019)
„Aktivisté jsou oděni převážně v černém oblečení, tak jak bylo dopředu ohlášeno a
požadováno po účastnících na facebookové události.“ (terénní poznámky, 2.11. 2019)
Některé ze sledovaných aktivistických skupin jsou mezi sebou určitým způsobem
propojené, snaží se navzájem si pomáhat například tím, že se spolupodílí na organizaci
akcí: „Spolupracujeme s různýma organizacema. Třeba s mezinárodním The Save
Movement, Activism on the road, českými Otevři oči, Hlas zvířat, Vegan Fighter,
Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku..“ (rozhovor s Ondřejem, 20.6. 2019)
Pro aktivisty je typická také aktivní participace ve více skupinách zároveň.
„Oficiálně nejsme nijak propojení, ale spousta lidí, kteří se účastní, našich akcí jsou ještě
v jinejch organizacích. Vím, že určitě nás je pár z Otevři oči. Určitě pár lidí z Obrazu už
bylo na našich akcích nebo chodí..“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
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„Chodím tak různě, podle toho, jak mám zrovna čas. Párkrát jsem se účastnila Cube of
Truth, šla jsem veggie průvod v létě a různý pietní akty a smuteční průvody.“ (rozhovor
s Hankou, 10.9. 2019)
„Nevím, jestli můžu říct, že jsem členem aktivistické skupiny, ale jsem členem minimálně
na Facebooku v několika těch skupinách tam. Jakože třeba Zvířata nejíme, Anonymous for
the Voiceless Praha, ve 269 jsem taky a pak sleduju soucitně 10, tam zveřejňujou kalendář
s akcema právě.“ (rozhovor s Hankou, 10.9. 2019)

10 http://soucitne.cz/kalendar-akci/
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4.2 Internet a jeho role v rámci veganského aktivismu
Jak už jsem nastínila v předchozí kapitole, internet tvoří nedílnou součást světa
veganského aktivismu, což lze doložit i výpovědmi samotných aktivistů: „Je to hodně
důležitý, protože ta organizace je prostě přes FB. Jinak to moc nejde. Je to hlavní kanál.
Když nemá někdo FB a chce si nás třeba přidat a chce chodit na akce, tak je to problém, že
mu musíme posílat email a to není úplně praktický. Takže hodně no. Ta (naše) skupina
funguje vlastně jako na sdílení věcí, který se týkají akcí, takže se tam dávaj fotky, ohlašuje
se tam kdy co bude, sem tam tam ještě někdo dá něco na víc, jakože potřebuje nebo chce
sdílet, ale ten hlavní účel je sdílet informace ohledně akcí.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2.
2019)
„Internet je pro nás v současné chvíli hodně důležité médium, za které jsme moc vděční.
Neskutečně pomáhá..Akce nejčastěji propagujeme právě přes sociální sítě.“ (rozhovor s
Ondřejem, 20.6. 2019)
„Myslím, že je to dost důležitý. Domlouváme se přes Facebook a postujeme tam různý
videa a fotky a tak. Vlastně jsem se k tomu aktivismu dostala právě díky tomu internetu.
Ono je to super, protože přes internet se to naše poselství může dostat ke spoustě lidí třeba
díky jednomu příspěvku.“ (rozhovor s Hankou, 10.9. 2019)
S rostoucím významem internetu roste i jeho význam pro aktivismus. Nárůst jeho
dostupnosti a schopnost komunikace s velkým počtem lidí učinili z internetu nástroj pro
jednotlivce nebo organizace, které chtějí šířit svoje poselství ve velkém. Veganští aktivisté
za práva zvířat mohou díky internetu potenciálně oslovit velké množství lidí
prostřednictvím metod, jako jsou sociální média, podcasty či email, což je rychlá a často
efektivní cesta.

Internetový aktivismus také známý jako webový aktivismus, online

aktivismus, digitální kampaň, digitální aktivismus, či e-aktivismus, je „organizované
veřejné úsilí, které vytváří kolektivní nároky na cílovou autoritu, v níž občanští iniciátoři
nebo podporovatelé používají digitální média.“ (Edwards et al, 2013: 4). Hlavním
kanálem, který aktivisté používají ať už ke sdílení příspěvků či ke komunikaci mezi sebou
a domlouvání akcí je jednoznačně sociální síť Facebook. V menší míře je využíván také
Instagram a YouTube. Všechny aktivistické skupiny, se kterými jsem se u tohoto výzkumu
setkala mají své vlastní webové stránky a stránky na Facebooku nebo facebookové
skupiny.
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Na jejich stránkách nalezneme:


popis aktivistických skupin a jejich cílů;



příspěvky a články o tom, jak to chodí na akcích;



články k veganské tématice;



seznamy přímých akcí;



videa a fotky z přímých akcí;



petice k podpisu;



materiály k šíření (letáky, plakáty..).

Pro představu o tom, kolik lidí sleduje veganské aktivistické skupiny/stránky na
Facebooku, uvádím počet členů skupin/sledujících11 stránek uvedených v kapitole 2.4, k
prosinci roku 2019:


stránka Obránci zvířat „se líbí“ téměř 56 000 lidem;



stránka Svoboda zvířat „se líbí“ více než 33 000 lidem;



stránka 269Life Prague „se líbí“ téměř 14 000 lidem, skupina 269 CZ
team pro aktivní členy má 1 500 členů;



stránka Zvířata nejíme „se líbí“ téměř 12 000 lidem, jejich skupina,
určená pro dobrovolníky, s názvem Zvířata nejíme_pomoc má potom
přes 1 000 členů;



stránka Otevři oči (official) „se líbí“ více než 11 000 lidem;



stránka Kolektiv pro zvířata Brno „se líbí“ 6 500 lidem;



skupina Anonymous for the Voiceless: Prague má téměř 700 členů.

Dále na Facebooku existuje i skupina s názvem „Veganské události, akce, eventy“, která
má v současné době 82 členů. Relativně nízký počet členů však může být způsoben tím, že
byla skupina založena teprve nedávno, a to v dubnu roku 2019. Počet členů v online
skupinách se však nerovná počtu členů, kteří se skutečně účastní akcí: „oficiálně těch
členů v té (naší) skupině je přes 500, ovšem ne každý je aktivní a některý lidi jsou
přespolní, takže nemůžou jezdit v tejdnu, takže jedou třeba jenom jednou za čas jen o
víkendu. Spousta lidí tam je, aby měli přehled, když bude nějaká akce a zrovna by mohli,
ale nechodí pravidelně. Takže pravidelně si myslím, že chodí takových 20, v létě 30 lidí.“
(rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
11 Lidé, kteří stránku označili tlačítkem „Tohle se mi líbí“.
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Skupiny/stránky na Facebooku také slouží jako prostředek pro domlouvání různých
setkání a také propagování událostí. „No my to třeba můžeme trochu propagovat v jiných
skupinách, třeba 269ka je velká skupina, tam můžeme čas od času něco hodit, jakože jsme
tady a existujeme, ale když už někdo přijde k nám, tak už ví, už si nás našel.“ (rozhovor s
Pavlínou, 6.2. 2019)
Facebookové skupiny/stránky jsem použila i k vyhledávání akcí, kterých bych se mohla
zúčastnit. K přímým akcím jsou zpravila vytvářeny události na Facebooku, kde je popsán
účel a průběh akce, pokud je to k dané události důležité, tak bývá předem oznámeno
požadované oblečení účastníků, někdy zde můžeme najít také anketu, ve které se aktivisté
přihlašují ke konkrétní aktivitě či roli, jakou by chtěli na akci vykonávat (např. držet
svíčku, mluvit s kolemjdoucími, rozdávat letáčky atd.)
Internet je pro veganské aktivisty zásadní také kvůli zveřejňování fotek a videí z
přímých akcí. U některých typů akcí, jako například u pietních aktů před jatky, je získání
materiálů ke zveřejnění na internetu dokonce primárním účelem akce:
„V podstatě jde o to, aby se nám podařilo natočit nějaký záběry a vidět nějakej transport.
Postuje se to na FB a na sociální sítě. Takže, když přijede nějakej ten transport, tak se
snažíme domluvit. Ono většinou ty jatka nejsou moc otevřený nějaký domluvě, jednak je to
podle mě tím, že maj strach z toho, co tam budeme dělat, nevěděj, možná abychom se
nevěšeli na kamiony a tak a jednak si myslim, že prostě jatka nejsou úplně místo, který
chce hodně ventilovat veřejnosti, jo jako přirozeně je asi všem pohodlný, když je to
uzavřený a moc se to nevidí..Ideální je, když nám řidič nechá 2,3 minuty, když zastaví před
tím vjezdem do toho areálu. My máme i ceduli, že ho jako prosíme, aby zastavil, jim to nic
neudělá.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
Také jsem si všimla, že vegané používají Facebook zároveň k šíření veganského
poselství na svých osobních profilech. Mnoho veganů mělo obrázky a citáty s veganskou
tématikou jako tapety na svých profilech a sdíleli fotky, videa, dokumenty, články, události
k akcím a statusy s cílem šíření informací mezi své facebookové „přátele“. Jedna z
informátorek sdílení příspěvků na svém osobním profilu zmínila při našem rozhovoru: „Jo
sdílím už nějakou dobu, někdy se pod těma příspěvkama objeví dlouhý diskuze, kde se lidi
hádaj, ale jindy tam zase mám spíš pozitivní reakce a lidi se podle mě díky tomu zamýšlí
nad těma věcma, který postuju.“ (rozhovor s Hankou, 10.9. 2019)
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V dnešním globalizovaném a digitálním světě je sdílení informací a spojení s lidmi
po celém světě stále snadnější. To by mohl být jeden z důvodů, proč veganský způsob
stravování přijímá čím dál více lidí v mnoha zemích světa. V posledních několika letech se
internet stal důležitým místem pro vzájemnou komunikaci a spojení veganů a veganských
aktivistů za práva zvířat. Z internetu se tedy také stalo místo, kde je možné vytvářet
komunity: „jedním z nejdůležitějších aspektů zvyšujícího se užívání internetu lidmi je to,
že jej využívají jako zařízení k formování komunit–jako prostor, kde se mohou setkávat a
vzájemně se ovlivňovat, a v mnoha případech rozvíjet to, co bývá běžně označováno jako
virtuální komunita“ (Fox, 2004: 48). Členství v online skupinách hraje v životě veganů
zásadní roli, a proto se sociální síť Facebook stala během mého výzkumu důležitým
médiem k získání informací.
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4.3 Přímé akce a prostor
Během svého výzkumu jsem se zúčastnila sedmi různých akcí v Praze a v Brně.
Setkala jsem se s akcí, jejímž účelem byl sběr podpisů na petici proti cirkusům,
s aktivismem skrze ukázku videí z velkochovů a jatek, s aktivismem skrze ochutnávky
veganských jídel a s několika pietními akty. Většina veganských aktivistických skupin
v ČR pořádá více druhů akcí, výjimkou je skupina Anonymous for the Voiceless, která
pořádá pouze Cube of Truth/Kostky pravdy 12. „Pořádáme různé akce. Pod organizací The
Save Movement jsou to Pietní akty před jatky, v zimě Tichou uličku za kapry, jeli jsme
turné po českých městech s dokumentem Dominion. Teď pracujeme na kampani Chci znát
pravdu. Chceme, aby bylo dění na jatkách transparentní a snažíme se o to, aby byla
povinnost mít na těch místech kamerový systém, přístupný online na jejich webových
stránkách 24h denně. Aby nedocházelo ještě k horšímu zacházení na zvířatech, než k
jakýmu tam dochází.“ (rozhovor s Ondřejem, 20.6. 2019)
Z pozorování přímých akcí a z výpovědí mých informátorů jsem se dozvěděla, že
místa ke konání akcí jsou primárně vybírána na základě dvou kritérií. Místo by mělo být
dostatečně frekventované, aby aktivisté měli možnost oslovit co nejvíce lidí a nesmí se
jednat o soukromý pozemek. „Vybraná lokalita se nachází přímo u zastávky I.P. Pavlova
a u Trhů na Tyláku. Je zde tedy neustále velmi rušno a kolem proudí davy lidí.“ (terénní
poznámky, 6.6. 2019)
„Vybíráme podle toho jak je to místo frekventovaný a jak je vhodný prostorově. Když je to
moc otevřejnej prostor, tak tam hrozí, že lidi budou obcházet mimo, když je to nějaká třeba
hodně stísněná ulička, třeba kdybychom si stoupli na Můstku třeba na tu uličku směrem na
Staromák, tak tam by to nefungovalo, protože by lidi do sebe vráželi, museli by obcházet a
tam by se nezastavili. Takže nějakej kompromis, aby to bylo frekventovaný místo a nějakej
vhodnej prostor k tomu no. Hodně se nám osvědčil ten Václavák dole, protože tam se kříží
vlastně Příkopy a Václavák, jsou tam vlastně 4 směry a chodí tam pořád lidi.“ (rozhovor s
Pavlínou, 6.2. 2019)
„Snažíme se vybírat tak, aby to bylo místo, kde projde hodně lidí, abysme měli možnost
navázat kontakt s co nejvíc lidma. Často vybíráme místo někde v centru, ale záleží taky o
jakou akci se jedná.“ (neformální rozhovor, 17.4. 2019)
12 Tuto akci jsem popsala v kapitole 2.4.
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„To vybírá koordinátor nebo organizátor, bývá to na místech, kde se pohybuje hodně lidí,
jako na Václaváku, před Palladiem, na náměstí Míru, na náměstí Jiřího z Poděbrad, na
různých festivalech a ták. Někdy máme taky anketu, kde se hlasuje a vybíráme z několika
míst, kde bysme to chtěli pořádat.“ (rozhovor s Hankou, 10.9. 2019)
Pro představu uvádím detailnější popis akce Cube of Truth:
Tato akce má jasnou a vždy stejnou strukturu, akce se většinou konají u zastávek MHD,
kde je zaručeno, že kolem projde mnoho lidí. Cube of Truth, které jsem se zúčastnila se
konala na Národní třídě, u zastávek tramvají a metra a zároveň před obchodním centrem,
což je pro tuto akci typické. Ze všech různých směrů proudily kolem aktivistů davy lidí a
přesně to je jejich záměrem. S touto akcí se můžeme setkat například také na Václavském
náměstí, na Náměstí republiky či na Andělu.
„Vybrané prostředí je velmi frekventované, jelikož se akce koná přímo u tramvajových
zastávek a stanice metra Národní třída a u nákupního centra OC Quadrio. Neustále tudy
tedy proudí davy lidí.“ (terénní poznámky, 30.1. 2019)
Na podobném principu fungují také pietní akty, podpisové akce a veganské ochutnávky.
Zároveň musí být akce vždy řádně nahlášená na úřadě příslušného města jako
shromáždění, s čímž nebývá problém. „Pokud se jedná o veřejné shromáždění, musíme
akci nahlásit městu.“ (rozhovor s Ondřejem, 20.6. 2019)
„Jediný co my potřebujeme je domluvit se na datu, ohlásit akci, protože to musí být
všechno řádně nahlášený. Je to jako shromáždění, takže to nahlásíme na úřadě...Tam je
jediný co ti hrozí, že kdyby to shromáždění bylo v rozporu se zákonem, kdyby to byli třeba
nějaký fašisti nebo něco v tom smyslu, jinak ti povolej jakýkoliv shromáždění, na to má
každej nárok.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2.2019)
Výběr frekventovaných míst v centru Prahy má však také své nevýhody, jelikož se
na těchto místech často pohybují převážně turisté, kteří se zajímají spíše o město samotné
než o akce aktivistů. Zdá se však, že se tímto aktivisté příliš nezabývají, hlavním principem
je přítomnost davu v místě konání akcí. „Akce se koná v samotném centru Prahy, na
jednom z nefrekventovanějších míst, přímo pod sochou svatého Václava. Okolo je tedy
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neustále mnoho lidí. Vypadá to, že většina z nich jsou turisté.“ (terénní poznámky, 17.4.
2019)
„Kolem akce prochází dost turistů, kteří však zřejmě nemají moc tušení, co se děje.“
(terénní poznámky, 2.11. 2019)
„Zaznamenala jsem několik kratších konverzací, ale opravdu to vypadá, že většina lidí,
kteří se pohybují kolem akce jsou turisté, což možná není pro aktivisty úplně ideální.
Někteří lidé si akce vůbec nevšímají a dělají si jen fotky s koněm.“ (terénní poznámky,
17.4. 2019)
Já: Zajímají se kolemjdoucí o akci? Ptají se vás na něco?
Aktivista: „Ne, moc ne, jsou to většinou turisti.“ (neformální rozhovor, 17.4. 2019)
Kromě akcí, kde si místo konání vybírají sami aktivisté, však existují i akce, kde je
místo konání už předem dané. „Pokud je to třeba protest proti cirkusu, tak logicky
nemůžeme moc vybírat a jdeme přímo na místo, kde je cirkus postavenej. Když se akce týká
třeba kaprů o Vánocích, tak jdeme, tam kde se většinou hodně prodávají, takže třeba na
Anděl nebo na Náměstí Republiky.“ (neformální rozhovor, 17.4. 2019)
Velmi specifickou akcí, která také patří do této kategorie jsou tzv. vigily neboli
pietní akty před jatky. Pietních aktů před jatky jsem se osobně neúčastnila, informace tedy
čerpám z jiných zdrojů, a to z internetových příspěvků a z rozhovorů s mými informátory.
Tato akce se velmi liší od akcí, konaných ve městech. U tohoto typu akce si aktivisté
nemohou sami vybrat, kde a v kolik hodin se akce bude konat. Mohou však vybírat alespoň
mezi několika různými jatkami. Zaznamenala jsem, že se v posledním roce konaly pietní
akty minimálně u šesti různých jatek (Jatka Blovice, Maso Planá, Brno - Modřice, Příbram,
Český Brod, Mirovice). Tyto akce se konají zpravidla v časných ranních hodinách, kdy
bývá naplánovaný příjezd transportů se zvířaty. Hlavním účelem akce je natočení záběrů
transportů se zvířaty, které jsou následně zveřejněny na internetu, zároveň se také jedná o
demonstrativní akci, aktivisté vždy stráví několik hodin v blízkosti jatek a v rukou drží
různé transparenty a cedule, které upozorňují na to, že se na jatkách kvůli lidem zabíjí
zvířata a záměrem aktivistů je také jakési poslední rozloučení se zvířaty před porážkou.
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4.4 Prostředky a strategie
Veganský aktivismus je obvykle spojován s představováním negativních obrazů, je
to však jen jedna ze strategií. Některé veganské aktivistické skupiny se snaží přivést lidi
veganství tím, že zdůrazňují špatné zacházení se zvířaty a jejich zabíjení skrze ukázky
grafických a často šokujících videí/fotografií/dokumentů, které mohou vyvolat silné
emoce. Ačkoli je tato taktika účinná pro přitahování pozornosti, může mít i negativní
dopad. Pro některé jedince může být pohled na zacházení se zvířaty šokující až do té míry,
že se budou snažit tyto informace úplně vytěsnit a k přechodu na veganskou stravu u nich
nedojde.
Uvědomují si to i sami aktivisté: „Čím míň brutální ty videa jsou tím spíš se na to možná
ty lidi podívaj. Já se taky nechci dívat na ty brutální, grafický, protože pak je ti z toho
akorát špatně. V noci jako když nemůžeš spát a vidíš ty záběry tak to je hrozný no, takže je
možná lepší používat nějaký ne tak hrozný záběry.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019).
Popřípadě si na takové informace naopak zvyknou a nakonec je mohou začít ignorovat
kvůli emoční otupělosti nebo apatii.
V odborné literatuře se názory na to, jaká strategie je v případě veganských
aktivistů nejlepší různí a je obtížné posoudit, jaký přístup je nejúčinější. Někteří autoři
tvrdí, že zobrazování šokujících vizuálních obrazů může být nejúčinnější strategií (Jasper a
Poulsen 1995; Jasper a Nelkin 1992; McDonald 2000). Výzkum Marie Miky (2006)
týkající se reakcí na šokující snímky však zpochybňuje jejich schopnost přesvědčit
nevegany, aby přešli na veganskou stravu. Munro (2005) naopak uvádí, že větší dopad
mají spíše nekonfrontační přístupy využívající vzdělávacích metod.
I já jsem se při provádění mého výzkumu setkala s různými strategiemi a různými
formami aktivismu. Mezi prostředky, které aktivisté v ČR používají patří:


videa z velkochovů či z jatek: „Na střídačku stojí jeden člověk s notebookem a
vedle člověk s cedulí s nápisem pravda či truth. Na noteboocích už běží různé
záběry z velkochovů s popisky a emotivně laděnou hudbou.“ (terénní poznámky,
30.1. 2019)



pronášení projevů: „..jeden z pořadatelů bere do ruky megafon a zahajuje proslov
o podmínkách ve velkochovech a o veganství. Následně stejný proslov opakuje
jedna z aktivistek také v angličtině.“ (terénní poznámky, 17.4. 2019)
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ochutnávky veganských pokrmů: „Na stánku vidím například bábovku..dále
různé pomazánky, rostlinné mléko, rostlinný sýr a koláče.“ (terénní poznámky, 3.4.
2019)



rozdávání letáků a brožurek: „Na druhé půlce stolečku jsou naskládané různé
samolepky a letáčky - informační letáček o pořadateli akce...papír s recepty na
několik jídel, která byla k dispozici na ochutnání, dále letáček o tom, kde se bere
mléko, brožurku se seznamem a popisem veg*13 podniků v Brně a brožurku o
veganské stravě pro děti a těhotné a kojící ženy.“ (terénní poznámky, 3.4. 2019)



cedule a transparenty s různými nápisy: „Další dva lidé..drží velký transparent s
nápisem ´K památce 214 milionů zvířat, která zemřou v České republice každý den
rukou člověka´“ (terénní poznámky, 2.11. 2019)



ukazování reálných mrtvých zvířat: „Stojí zde v několika řadách za sebou
aktivisté v bílých overalech s cedulkami 269 a v dlaních drží mrtvé kohoutky.
Někteří drží cedule s fotkami z velkochovů a jejich popisky.“ (terénní poznámky,
17.4. 2019) nebo „Účastnící zapalují svíčky a uprostřed sedí na zemi 8 aktivistů,
kteří v rukou drží mrtvá zvířata - prasátka, kuřátka, slepice..“ (terénní poznámky,
2.11. 2019)



emotivní smutně laděná hudba: „Část aktivistů rozdává letáčky s nápisem
´Ukončeme druhovou nadřazenost´ a hraje smutná emotivní hudba.“ (terénní
poznámky, 2.11. 2019)



záběry z jatek natočené samotnými aktivisty: aktivisté pořádají pietní akty před
jatky za účelem získání záběrů, které poté používají k online aktivismu.

Na všech akcích jsou také aktivisté vždy připraveni diskutovat s kolemjdoucími. „..ostatní
stojí kolem kostky a zřejmě čekají, jestli s nimi bude někdo z kolemjdoucích mluvit.“
(terénní poznámky, 30.1. 2019). Zajímalo mě, co konkrétně například aktivisté lidem
říkají. „My jim říkáme, že ukazujeme realitu živočišnýho průmyslu, kde používáme zvířata
k nějakýmu svýmu benefitu. Jakože hlavně jídlo, ale třeba i kůži a tak.“
Já: A pak se je teda snažíte nějakým způsobem nasměrovat k veganství? Četla jsem někde
v pravidlech, že je to účel těch kostek.
„Spíš bych řekla, že nechceme lidi přesvědčovat, my se jich spíš ptáme, a chceme, aby
došly k tomu závěru, k tomu veganství, aby k tomu přišli sami, protože když k tomu přijdou
13 Veganských a vegetariánských.
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sami a vlastně si to uvědomí, tak to může mít nějakej efekt než když…konec konců ono to
přesvědčování nebo takový to jako argumentování argument odpověď argument odpověď,
tak to spíš vede k tomu, že se člověk dohaduje nebo hádá a to úplně nechcem.“ (rozhovor s
Pavlínou, 6.2. 2019)
Když jsem se svých informátorů ptala, zda existuje nějaká forma aktivismu, kterého
by se neúčastnili, dozvěděla jsem se, že jeden z nich by neměl problém s žádnou formou
aktivismu: „Přijde mi, že žádná snaha pomoci zvířatům není špatná.“ (rozhovor s
Ondřejem, 20.6. 2019)
Další dvě informátorky už však měly jisté hranice, za které by nešly. „Jó to asi jo, třeba
bych nešla protestoval někam před řeznictví. Vím, že to někteří aktivisti dělají, třeba i
nějaký moji kamarádi, ale to mi přijde takový..nevím..jakože tím nic moc asi nezměním, ty
lidi, co tam prodávají se asi kvůli nějakýmu protestu nerozhodnou, že ten svůj obchod
zavřou a začnou prodávat něco jinýho. A taky veškerej aktivismus, při kterým se používá
násilí nebo se omezujou ostatní lidi nebo se porušujou zákony“ (rozhovor s Hankou, 10.9.
2019).
Zaujala mě akce s názvem Disruption, při které se aktivisté konfrontují s lidmi
přímo, když zrovna jedí maso. Princip akce je takový, že aktivisté chodí do podniků jako je
McDonald´s, KFC, Burger Kingu atp. s cedulemi s nápisem „It’s not food it’s violence“ a
říkají zákazníkům, že přišli, aby drželi minutu ticha za zvířata, která zemřela pro daný
podnik. Ptala jsem se na tuto akci jedné z informátorek, protože někteří členové skupiny,
kde je organizátorkou se této akce účastnili a ta s akcí úplně nesouhlasila: „..já s tim úplně
nesouznim, ale myslim si, že je fajn, když to někdo dělá. Ale přijde mi, že to může být
trochu kontraproduktivní, že spíš než aby to ty lidi k tomu veganství přivedlo, tak je to
možná může voddálit, ale záleží, jak to děláš no.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019).
Přestože jde tedy veganským aktivistům o stejný cíl, často se i v rámci jedné
aktivistické skupiny můžeme setkat s rozdílnými názory na to „jak aktivismus správně
dělat“.
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4.5 Důsledky
Co se týče rekcí na přímé akce veganských aktivistů, hrají často velkou roli emoce.
Mnohdy i samotní aktivisté tvrdí, že jsou motivováni více emocemi než racionálními
argumenty, i když je pro ně obojí důležité a obojí také používají při aktivismu. Většina lidí
tvrdí, že se staví proti týrání zvířat, ale když jsou vyzývání k přechodu na veganskou
stravu, stává se, že se začnou projevovat jejich negativní emoce jako vztek, naštvanost či
agresivita, což však rozhodně není pravidlem.

4.5.1 Publikum - reakce kolemjdoucích
Akce, které jsem pozorovala probíhaly většinou v klidném duchu až na jeden menší
konflikt kvůli soukromému pozemku na první akci, který více popisuji v následující
podkapitole. Nejčastěji jsem se setkala s nevšímavostí okolí: “Většina lidí se jen rychle za
chůze podívá na video a jde dál.“ (terénní poznámky, 30.1. 2019)
„Lidé kolem se občas podívají směrem k aktivistům, ale jinak se nijak moc nezajímají.“
(terénní poznámky, 2.10. 2019) či s pasivním sledováním akcí, kdy se kolemjdoucí ze
zvědavosti zastavili a akci pozorovali, ale nijak jinak se neprojevovali: „Na mrtvé
kohoutky se mnoho lidí chodit nedívá. Kolem aktivistů je však stále poměrně dost lidí, kteří
akci sledují.“ (terénní poznámky, 17.4. 2019)
Díky rozhovorům s mými informátory, ale také z pozorování akcí jsem se však
dozvěděla, že se aktivisté setkávají s širokým spektrem reakcí od kolemjdoucích. „...už po
nás někdo házel pivo na Andělu, nějakej pán...Ale vesměs, to jsem právě chtěla říct na ty
reakce, že se stává, že i lidi, který třeba nejsou vegani, říkaj, že to je skvělý to co děláme a
děkujou nám za to, že vlastně ukazujem tu realitu..že aspoň fajn, že to někdo dělá. A
takovejch reakcí je podle mě mnohem víc než nějakých negativních. Když jsme byli třeba
na jatkách v těch Modřicích v Brně, tak tam jsme stáli i s takovejma cedulema jako před
obchodem, jako ty jatka bejvaj často spojený s prodejnou, takže tam jsme stáli před
prodejnou a tam lidi občas jako říkali ´to máme žrát kamení a trávu?´ a takový jako jo
jenom, že prohoděj a jdou, ale zase byli i lidi, kteří na nás reagovali i v dobrym, že
ukazovali palec nahoru, některý ukazovali jedničku třeba prostředníčkem (smích), se
nevyhneš tomu.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
„Jako jsou některý lidi, který jsou zatvrzelí a nepřijímají žádný nový informace v tomhle
směru. Ale většinou tyhle lidi se moc nezastavujou a nechtějí s náma moc mluvit. Když už
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se člověk zastaví, tak může být jako nastavenej proti veganství, ale když už se zastaví tak
jako je vidět určitá vůle o tom trošku mluvit.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
„Jedna žena se ptá, jestli jsou ta zvířata reálná a na to jí aktivista odpovídá, že ano, že se
klidně může jít podívat. Žena poté skutečně přistupuje k jedné aktivistce, která drží v rukou
malé mrtvé selátko. Když ho zblízka vidí pronáší: ´ježišmarja, to je hrozný´ a dává si ruku
přes pusu. Aktivista na ni přikyvuje a ona ho prosí o letáček, který rozdávají, bere si ho,
poděkuje a odchází pryč.“ (terénní poznámky, 2.11. 2019)
V případě veganských ochutnávek, jsem zaznamenala větší počet lidí, kteří se
dávali s aktivisty do hovoru než na jiných akcích. Kolemjdoucí byli často překvapeni a byli
zvědaví z čeho jsou pokrmy vyrobeny: „Někteří lidé se dávají do hovoru s aktivisty a ptají
se z čeho jsou pokrmy vyrobeny.“ (terénní poznámky, 3.4. 2019) Na jedné z akcí, kterých
jsem se účastnila – pietním aktu za oběti vaječného průmyslu v době Velikonoc, byla
přítomná také média a akci zaznamenávali: „Na akci se přišlo podívat i několik lidí z médií
a akci natáčeli a fotili. (terénní poznámky, 17.4. 2019) Média se typicky účastní také
vánočních protestů proti zabíjené kaprů.
Skupina Anonymous for the Voiceless si dokonce vede něco jako evidenci,
respektive zaznamenávají počet tzv. pozitivně ovlivněných lidí: „Jo, my máme evidenci.
Na každý akci, každej kdo mluví s lidma dostane vizitky a pak nám je vrací s číslem kolik
lidí pozitivně ovlivnil, nemusí to být jakože kolik lidí pak budou vegani...Někdy se nám
stane, že máme nějakou zpětnou vazbu, ale většinou to je vždycky na úsudku, ale já myslím,
že to člověk tak trochu pozná, jestli to mělo nějakej efekt nebo ne. Nejlepší je, když ten
člověk řekne, že zkusí vegan22, to je ta výzva na 22 dní a to spousta lidí říká, že to zkusí..
Hodně lidí říká, že si najde nějaký dokumenty nebo informace, že je to zajímá. Záleží, jak s
tím člověkem mluvíš. Je to těžký s ním mluvit a ptát se ho tak, aby ho to zaujalo a aby
nějak sám k tomu třeba pomalu začal docházet...ten počet těch pozitivně ovlivněných v
zimě bývá kolem 10-15 zhruba, záleží kolik přijde aktivistů, to je asi nejdůležitější a potom
kolik je lidí v tom aktivním kontaktu, to je asi hlavní. A...v létě, tak se nám podařilo třeba i
70-80 lidí, si myslím, že jsme měli.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2. 2019)
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4.5.2 Reakce angažovaných osob
Reakce angažovaných osob se mohou poměrně dost lišit od reakcí „pouhých“
kolemjdoucích. Je pochopitelné, že například zaměstnanci objektů, v jejichž blízkosti
aktivisté pořádají akci či řidiči kamionů se zvířaty, jsou mnohem více ostražití než
kolemjdoucí, kteří aktivisty náhodou potkají. „Nadávky jsou časté, občas bezohlednost
zaměstnanců hlavně před jatky. Tam se to stává asi nejčastěji.“ (rozhovor s Ondřejem,
20.6. 2019)
Vzhledem k tomu, že akce aktivistů musí být vždy dopředu nahlášeny na
příslušném úřadě, může se stát, že se jim nepovede akci provést, tak jak plánovali, což je
pravděpodobné hlavně u pietních aktů před jatky, kde se aktivisté snaží natočit záběry
transportů se zvířaty, které potom zveřejňují na internetu. „Naposled jsme byli v Plané a
tam byla akce nahlášená od 8 do 12, ve 12 jsme sedali do aut...a přijel první transport. A
ráno tam něco jelo, myslím 2 auta a pak už celý dopoledne nic. Takže působí to tak, že se
snažej, aby tam ty transporty nebyly, když je tam ta nahlášená akce.“ (rozhovor s
Pavlínou, 6.2. 2019).
Akce před jatky jsou od ostatních akcí odlišné v tom, že dochází k mnohem větší kontrole
aktivistů. „dokonce tam bylo i několik policistů. Když jsme šli třeba do auta nebo na
záchod tak chodili jako s náma nebo za náma. V Modřicích nás takhle hlídal zaměstnanec
těch jatek, vyloženě za náma chodil, když jsme šli někam.“ (rozhovor s Pavlínou, 6.2.
2019)
I já jsem byla během provádění tohoto výzkumu svědkem rozlišných reakcí na
akce. Jak už jsem uvedla v kapitole 4.3, když aktivisté vybírají místa pro konání akcí, musí
se ujistit, že se nejedná o soukromý pozemek. Hned na první akci, které jsem se zúčastnila
jsem byla svědkem konfrontace mezi ochrankou nákupního centra a aktivisty: „K
aktivistům přichází viditelně naštvaný zaměstnanec ochranky z OC Quadrio a snaží se je
vyhodit, protože se prý nacházejí na soukromém pozemku a nemají tedy právo zde akci
provádět. Po pohledu na záběry na noteboocích vypadá ještě víc rozčilený.“ (terénní
poznámky, 30.1. 2019)
Nakonec se situace vyřešila tím, že se aktivisté posunuli o několik metrů dál od vchodu
nákupního centra a blíže k tramvajové zastávce, což však způsobilo, že pak byli špatně
vidět. „Aktivisté moc nejdou vidět, protože se přes tramvajovou zastávku neustále valí
další a další lidé.“ (terénní poznámky, 30.1. 2019)
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5 Závěr
Na základě dat, která jsem během výzkumu získala z pozorování přímých akcí, z
pozorování dění v online světě, neformálních a polostrukturovaných rozhovorů, jsem
mohla zodpovědět výzkumné otázky, které jsem na počátku výzkumu formulovala.
Potraviny tvoří velkou část spotřebních návyků lidí. Tudíž se zdá, že kolektivní
změna stravovacích návyků, může být velmi účinným způsobem, jak dosáhnout
společenské změny. Jídlo však hraje ústřední roli v našich životech, a proto můžou být
diskuze o tomto tématu velmi složité. Stravovací návyky jsou vštěpovány lidem už od
dětství, k jejich změně je tedy třeba značné úsilí. Jak už jsem v této práci uvedla, sociální
změny lze dosáhnout skrze svobodnou výměnu myšlenek a diskuze ve veřejném prostoru,
kde mohou hrát sociální hnutí významnou roli.
Vegané jednají už na a individuální rovině, změnou jejich vlastního životního
stylu, a své individuální jednání chápou jako něco, co má dopad mimo jejich osobní život.
Portwood-Stacer (2013) tvrdí, že volby životního stylu, který se liší od životního stylu
majority, jsou zvláště viditelné a zdá se, že naznačují aktivní snahu změnit status quo.
Takové alternativní životní styly často odkrývají alternativní způsoby myšlení o
společnosti, někdy sahající až k radikálním vizím o tom, jak by se společnost měla změnit.
Veganské aktivistické skupiny, které byly zahrnuty do tohoto výzkumu, mají
abolicionistický přístup, to znamená, že chtějí odstranit všechny způsoby využívání zvířat
lidmi, zasazují se tedy o úplné osvobození zvířat. Zdůrazňují, že živočišné produkty
vyžadují zacházení se zvířaty jako s majetkem a že živočišné produkty nejsou v moderních
společnostech nezbytné pro lidské zdraví. Abolicionisté věří, že každý kdo může žít jako
vegan, je proto morálně povinen být veganem. Americký filozof Tom Regan (2011) uvádí,
že abolicionisté nechtějí větší klece, ale prázdné klece.
Vstup do prostředí veganského aktivismu probíhá většinou přes virtuální prostředí,
skrze skupiny a stránky veganských aktivistických skupin, především na sociální síti
Facebook. Jsou zde mimo jiné šířeny informace pro nováčky o tom, jak se chovat na
akcích a co od vstupu do reálného světa vlastně očekávat. Veganské aktivistické skupiny si
mohou určovat kritéria, na základě kterých se poté rozhodnou zda jedince do svojí skupiny
přijmou. Může se jednat například o podmínku přijetí veganství jako životního stylu.
Veganství je jak individuálním životním stylem aktivistů, tak i kolektivní identitou, která
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„by měla být chápána jako proces, protože je konstruována a vyjednávána prostřednictvím
opakované aktivace vztahů, které spojují jednotlivce nebo skupiny“ (Snow, 2001: 44).
Skrze kolektivní identitu je utvrzována sounáležitost veganských aktivistů s větší skupinou
lidí se stejnými zájmy.
Cherry (2006: 160) popisuje veganské hnutí jako „rozptýlené a neorganizované“.
Organizace uvnitř zkoumaných skupin funguje na poměrně volném principu. Přestože v
rámci skupin většinou existuje nějaký organizátor, dostávají velký prostor k vyjadřování a
rozhodování i ostatní členové či účastníci akcí. Důležité je to, na čem se aktivisté společně
shodnou.
Zjistila jsem, že internet, a to konkrétně sociální média, hrají velmi důležitou roli ve
formování veganského hnutí. Online a offline svět jsou v případě veganských aktivistů
vzájemně velmi úzce provázány. Vegané využívají sociální média ke sdílení informací,
organizování akcí a k propagaci svého životního stylu. Ve virtuálním světě jsou
domlouvány a propagovány události v offline světě. Sociální sítě slouží také ke
zveřejňování různých záběrů, týkajících se zacházení se zvířaty a umožňují jejich šíření
mezi velký počet lidí. Dění ve virtuálním prostoru je provázané s aktivitami ve fyzickém
prostoru, online a offline svět se tedy vzájemně ovlivňují. Díky stále rostoucí důležitosti
sociálních médií v životě lidí došlo k revoluci v oblasti nejen veganského aktivismu. V
dnešní době mohou aktivisté šířit svoje poselství mezi velký počet osob pouze skrze pár
pokliků myší.
K výběru míst pro konání přímých akcí dochází především na základě dvou kritérií.
Prvním kritériem je frekventovanost daného místa, protože cílem aktivistů je možnost
oslovit během akce co nejvíce lidí. Aktivisté si nejčastěji pro konání přímých akcí volí
centrum města, které sice splňuje požadavek velkého počtu lidí, nicméně se stává, že se v
okolí akce pohybují převážně turisté, kteří o akce nemají moc velký zájem. Druhým
kritériem je to, že se nesmí jednat o soukromý pozemek. Akce musí být vždy řádně
nahlášená městu a aktivisté musí mít povolení ke konání shromáždění. Specifickou akcí
jsou tzv. vigily neboli pietní akty před jatky, které aktivisté pořádají primárně za účelem
získání záběrů zvířat, která jsou odvážena na jatka. Tyto záběry poté zveřejňují na
internetu a snaží se přiblížit realitu jatek, která je veřejnosti často skryta.
Jak mezi veganskými aktivisty tak i v odborné literatuře se diskutuje o tom, jaké
strategie k přesvědčení lidí, aby přešli na veganskou stravu, je nejefektivnější. Veganští
52

aktivisté v ČR používají různé strategie a prostředky, často se snaží v lidech vzbudit emoce
zobrazováním negativních obrazů, emotivní hudbou či proslovy. Jedním z hlavních cílů
aktivistů jsou také diskuze s kolemjdoucími o daném tématu. Aktivisté využívají také
pozitivní formu ovlivňovaní, například skrze ochutnávky veganských pokrmů, které bývají
velmi dobře přijímány okolím.
Podstatnou součástí veganského aktivismu a procesů s tímto aktivismem spojených,
jsou pak reakce okolí, které jsem rozdělila do dvou skupin na reakce kolemjdoucích neboli
„publika“ a reakce angažovaných osob, jelikož jsem zjistila, že se mohou do značné míry
lišit. Ze strany kolemjdoucích se aktivisté setkávají s pestrou škálou reakcí, často jsem se
při pozorování přímých akcí zaznamenala nevšímavost kolemjdoucích, občas nadávky či
sarkastické poznámky, ale také se aktivisté setkávají s otevřeností kolemjdoucích, kteří se s
nimi zapojují do diskuzí. V druhém případě jsou reakce spíše negativní, veganští aktivisté
jsou vnímáni jako nevítaní hosté a dochází tedy k jejich větší kontrole, v některých
případech dokonce policií.
Skupiny, které se v České republice podílí na veganském aktivismu, pořádají akce
různého druhu a snaží se být aktivní během celého roku. V posledních letech se k již déle
fungujícím skupinám přidalo také několik nových seskupení. Jejich společným cílem je
změna nahlížení lidí na zvířata jako na komodity a v konečném důsledku úplné osvobození
zvířat. Případné reformy v oblasti kvality života zvířat sice některé skupiny vítají, avšak
jen jako krátkodobé řešení. Zůstává otázkou, jak je veganské hnutí v ČR úspěšné, nelze
však popřít, že se aktivistům alespoň částečně daří rozvíjet diskuze s majoritní společností
ve veřejném prostoru.
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