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Abstrakt 

Má závěrečná práce je zaměřená na vegetariánství, veganství a jejich druhy. V první části 

vysvětluji co to vegetariánství a veganství vlastně je. Také jsem se zaměřila na to, zda to lidem, 

kteří jsou vegetariáni či vegani může ublížit nebo co se s jejich tělem stane, ve chvíli, když ze 

svého jídelníčku vyřadí maso, či jiné živočišné produkty. V poslední části mé práce je dotazník, ve 

kterém zjišťuji, co o vegetariánství/ veganství ví děti prvních a sedmých tříd. Udělala jsem i 

rozhovor s panem učitelem Píchou, který se stal veganem. 

 

 

 

 

 

Aннотация 

Моя выпускная работа посвящена вегетарианству и веганизму.В  первой части я объясняю, 

что такое вегетарианство и веганизм. Я тоже сосредоточилась на здоровье вегетарианцев и 

веганов. В после́дней части моей работы анкета, в которой я узнаю, что знают ученики 

первых и седьмых классов о вегетарианстве / веганстве. Я сделала интервью с учителем 

Пихой, который стал веганом. 
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ÚVOD 

Jako téma své závěrečné práce jsem si vybrala vegetariánství, veganství a jejich druhy. Téma je mi 

blízké, protože mě baví nacházet nové věci, recepty, alternativní stravování, o které se zajímám. 

Dokonce jsem si sama vyzkoušela na nějakou dobu vysadit z jídelníčku maso. Prací bych chtěla 

zjistit něco víc o vegetariánství a veganství a obeznámit své spolužáky o této problematice. 
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1 Co to je vegetariánství 

Vegetariánství je styl lidského stravování, kdy je z jídelníčku vyřazeno veškeré maso (drůbeží, 

červené maso, ryby, mořské plody,…), anebo živočišné produkty jako je například sádlo. Jeho 

strava je založena převážně na potravinách rostlinného původu. 

1.1 Zajímavost 

V některých potravinách, či již hotových pokrmů se skrývají živočišné složky. Jsou to například 

banány, želatina (obsažena někdy v jogurtech, sladkostí, dezertech…) fíky, sýry, polévka zvaná 

Miso atd. Již zmíněná želatina obsahuje kůži, šlachy, vazy a kosti prasat nebo krav. Banány bývají 

ošetřovány chemickými pesticidy a právě ty mohou obsahovat kousky krevet a krabů. A co takové 

fíky? Obsahují hmyz a konkrétně to jsou vosy. Někdy se může stát, že při opylení uvízne uvnitř 

ovoce, kde následně zemře a stane se tak součástí ovoce. Pro vegetariány i vegany je špatné, že u 

fíku nemohou poznat, zda tam živočich je nebo ne. 

1.2 Důvody k vegetariánství 

Důvody k vegetariánství můžou být různé. Někteří lidé nejedí maso, protože mají rádi zvířata a 

vadí jim, že se zabíjí jen proto, aby se lidé mohli najíst. Někteří jsou vegetariáni ze zdravotních 

důvodů, jako je špatné trávení masa, či alergie (většinou na kuřecí maso). Také kvůli své víře nebo 

jim maso prostě nechutná. V dnešní době jsou lidé vegetariáni spíše kvůli tomu, že si myslí, že 

zhubnou nebo jdou pouze s davem. 

1.3 Klady a zápory vegetariánství 

Klady u vegetariánství jsou hlavně v tom, že se zabíjí méně zvířat. Také při přechodu na 

vegetariánství lidé začnou jíst více zeleniny a luštěnin a to je pro ně prospěšné. Lidé mohou i hodně 

zhubnout (díky většímu přijmu zeleniny a luštěnin). Lépe se jim začne trávit, jelikož maso se tráví 

dlouho. Ovšem jsou tu i zápory jako například málo vitamínu a minerálů, které nám maso dává. 

Jsou to moc důležité vitamíny a minerály, díky kterým naše tělo může pracovat. Naše tělo také 

potřebuje kvalitní bílkoviny na růst svalů. 

1.4 Vegetariánství u dětí 

Vegetariánství u dětí není dobré, jak už jsem psala i dospělým lidem chybí hodně minerálů a 

vitamínů. Děti když rostou, měly by přijímat dost bílkovin, sacharidů a tuků. Jsou to látky pro 
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tělovelmi důležité. Jestli dětem nechutná maso, anebo jsou alergičtí, musí ho nahradit tak, aby 

přijímaly dost bílkovin, minerálů a vitamínů.   

2 Druhy vegetariánství 

2.1 Semivegetariánství 

Je to nejmírnější forma vegetariánství. Může se jíst úplně všechno, kromě „tmavého masa“, což je 

hovězí, vepřové a vnitřnosti. 

2.2 Pescetariánství 

Pescetariáni nejedí žádné maso, pouze ryby a ostatní živočišné produkty (vejce, mléko, mléčné 

výrobky,…) 

2.3 Flexitariánství 

Flexitariáni jsou vlastně vegetariáni, kteří si občas dají nějaké to maso. Pro lidi, kteří se chtějí stát 

vegetariány, ale myslí si, že jim bude maso chybět, anebo ze zdravotních důvodů, je tohle zlatá 

střední cesta. 

2.4 Pulo-vegetariánství 

Pulo-vegetariáni nejedí žádné maso, pouze kuřecí. 

3 Co to je veganství 

Veganství je stejně jako vegetariánství styl lidského stravování. Jak už jsem zmínila, u 

vegetariánství je z jídelníčku vyřazeno všechno maso. Na rozdíl u veganství, kde je z jídelníčku 

vyřazeno všechno, co nám zvířata dávají, tudíž mléko, mléčné výrobky, vejce, maso (někdy med) a 

tak dále. Někteří vegané dokonce nenosí žádné věci (oblečení, boty, náramky,…) vyrobené z kůže 

zvířat a také nepoužívají nic, co bylo testované na zvířatech. Odmítají tedy veškeré živočišné 

produkty, výrobky. 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

9 

4 Druhy veganství 

4.1 Fruktariánství 

Fruktariánství je takové přísnější veganství. Tito lidé jedí pouze ovoce, ořechy, semena a některé 

další plody. 

4.2 Vitariánství 

Vitariáni jsou lidé, kteří jedí takzvaně raw jídlo, což jsou jídla, či potraviny, které jsou v syrové 

nebo uvařené podobě, pouze do teploty 42°C. Jedí je hlavně z důvodu toho, že při teplotě nad 42°C 

začínají mizet z potravin vitamíny, minerály a také ztrácí svou svěží chuť a vůni. 

4.3 Lakto-ovo-vegetariánství 

Lakto-ovo-vegetariáni nejedí živočišnou stravu, ale smí jíst vejce, mléko a mléčné výrobky a med. 

4.4 Lakto-vegetriánství 

Je to zcela stejné jako lakto-ovo-vegetariánství, ale nesmí jíst vejce. 

4.5 Su-vegetariánství 

Su-vegetariáni nejedí žádné živočišné produkty stejně jako vegani, ale nejedí ani žádnou páchnoucí 

zeleninu a to je například česnek, cibule, pórek, šalotka a tak dále. 

5 Makrobiotika jako styl stravování 

Makrobiotika je styl lidského stravování stejně jako vegetariánství a veganství. Je to také dietní 

režim, což některé druhy vegetariánství, či veganství mohou být také (veganství samo o sobě 

můžeme brát jako dietní režim). Základem této stravy jsou obilniny, které doplňuje místní zelenina, 

občas ovoce mírného pásu, semena a ořechy. Zakazuje používání průmyslově zpracovaných 

potravin a většinu živočišných produktů. Makrobiotici mají pár svých pravidel a to, že jedí pomalu 

a každé sousto je pořádně rozžvýkané před tím, než ho sní. Dále si zakazují přejídání a jedí téměř 

vždy jídla, která jsou po tepelné úpravě. Jejich jídelníček se skládá z 50% obilnin, 30% zeleniny, 

15% z luštěnin a mořských řas a 5% polévek. 
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6 Dopad na zdraví 

Když se člověk stane veganem, nastanou v jeho těle změny. Vegani bývají hubenější, ale není to 

však pravidlo. Zelenina a všechny veganské pokrmy obsahují málo kalorii. Může se jim zlepšit 

zdravotní stav a začnou přijímat spoustu enzymů a antioxidantů. Veganům nesmí chybět tyhle 

vitamíny: vitamin B12 (obsažen v mléku, vejcích a sýrech, vegané mohou brát prášky, aby jej 

nahradili), železo (nejvíce obsaženo v hovězím mase a luštěninách), vitamin D (rybí tuk, mléko, 

játra, sluníčko), jód (ryby), selen, vápník a omega-š mastné kyseliny.   

7 Náhražky živočišných potravin 

Někteří lidé si jako první při slově veganství vybaví otázku „ A co takový vegan jí?“ Je to lehké. Jí 

spoustu zeleniny, ovoce, luštěnin a sóji. Místo normálního kravského mléka používají mléko 

sojové, ořechové (např. mandlové, kokosové, lískooříškové, atd.), ovesné, rýžové, makové a 

spoustu dalších. Tyhle mléka jsou o pár korun dražší než kravské, a proto si je můžeme klidně 

udělat doma, je to snadné. Mléčné výrobky nahrazují také sojovými produkty. Známá značka 

vyrábějící sojové, či jiné rostlinné mléčné produkty se jmenuje Alpro. Na můj vkus je to drahá 

značka, ale naštěstí se dá koupit levnější alternativa mléčných výrobků například v drogerii DM. 

Místo masa vegané i vegetariáni jedí tofu, které se prodává bez příchutě, aby si ho sami mohli 

dochutit, anebo již ochucené (uzené, s chilli, bylinkové, česnekové, atd.). Tofu se dá využít i při 

výrobě pomazánek, anebo krému do dortu. Místo masa se také používá seitan (rostlinná bílkovina 

z pšeničné mouky). Také se dá jakkoli ochutit stejně jako tofu. 

7.1 Veganské sladkosti 

Hodně lidí si myslí, že veganské sladkosti se dají koupit jen ve speciálních obchodech a zdravých 

výživách, ale opak je pravdou. Veganské sladkosti koupíme úplně všude a dokonce si je i bez 

vědomí kupujeme. Jsou to například světové značky Oreo a Nestlé (ovšem obsahují palmový olej a 

ne každý vegan jí palmový olej). Existují i čokolády, které jsou veganské, ale jsou to pouze hořké 

čokolády například čokoláda Bellarom (Lidl), Čokoláda Ritter Sport – marcipánová, hořká 

(všechny obchody), čokoláda Manner (Billa), atd. Dále jsou i sušenky, které jsou veganské a 

normálně dostupné a to například Řezy MannerNeapolitaner – oříšek, citrón (Tesco, Billa, Albert), 

Karamelové sušenky Lotus (Albert, Billa, Penny Market, Tesco), Sušenky Biopekárna Zemanka 

(drogerie DM, Albert, Coop, Billa, Globus, Tesco, Kaufland), atd. Pro milovníky zmrzlin je i moc 

dobrá zmrzlina značky TakeitVeggie (Kaufland) a spousta dalších. Jsou i různé bonbóny například 
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jahůdky Jojo (Tesco, Kaufland, Albert), kyselé bonbóny Bizzl Mix Trolli (Lidl), anebo náhražky 

Nutely, například Kakaová pomazánka Brinkers (Tesco, Billa). 

7.2 Veganské restaurace a kavárny 

V dnešní době najdeme skoro v každé restauraci a kavárně na jídelním lístku veganské 

(samozřejmě i vegetariánské) jídlo nebo nápoje. Ano jsou to i nápoje, například káva s mandlovým 

mlékem, anebo ovesným (mimochodem ovesné se lépe šlehá, ale chuťově je pro mě lepší 

s mandlovým mlékem). Moje nejoblíbenější kavárny a restaurace, kde nabízejí i veganské jídlo 

jsou Bistrá kráva (nabízí polévky i hlavní chody a zákusky mají také moc dobré), Koza zůstala celá 

(už sám název toho hodně napovídá, pro milovníky zeleniny je tohle ideální místo), Café La Fée 

(mají zde spíše veganské zákusky než nějaké větší jídlo), Špagetárna (nabízí vegetariánské, ale i 

veganské druhy omáček), Vegg-go (je to bistro v nákupní galerii Šantovka, nabízí hlavní chody, 

svačinky, různé tyčinky, anebo zákusky jako například cheesecake) a poslední je Long story short. 

Veganský cheesecake s ovocem a veganskou čokoládou. 

 

Obrázek č.1 

 

 

 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

12 

Na obrázku jsou sušenky lotus a domácí fazolové veganské brownies. 

 

Obrázek č.2 

  

Na tomhle obrázku je rostlinné mléko (Alpro- mandlové), které je dražší, ale obsahuje například 

méně cukru, než mléko živočišné.  

 

 

Obrázek č.3 
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Zde vidíme i zmíněné Oreo, Jojo jahůdky či uzené tofu.  

 

Obrázek č.4 

8 Recepty na veganské jídlo 

Tady mám pár mých oblíbených receptů, které jsou zcela veganské a ne až tak drahé, jako většinou 

veganké jídla (v normálních restauracích nebo kavárnách) bývají.  

8.1 Veganské brownies-obyčejné 

 2 hrníčky polohrubé mouky 

 1 hrníček cukru 

 Půl hrníčku kakaa 

 1 PDP 

 Špetka soli 

 1 hrníček rostlinného mléka (může se nahradit i vodou) 
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 Tři čtvrtě hrníčku řepkového oleje  

 Vanilkový cukr (může být i vanilka)  

Vše smíchám, dám péct na 170-180 O C na 35 minut. Po vychladnutí můžu brownies posypat 

kokosem a podávat. 

8.2 Míchaná tofíčka 

 Tofu 

 Olej 

 Cibule 

 Lahůdkové droždí (nemusí být, jen dodá ještě lepší chuť) 

 Pepř, kurkuma, černá sůl 

Vše dělám jako normální míchané vajíčka. Tofu se rozmačká a dá se na pánvičku. Osolím, 

opepřím, přidám kurkumu (pro barvu) a je hotovo. 

 

8.3 Ovesné lívance 

 1 hrníček ovesných vloček  

 1 hrníček rostlinného mléka 

 1 velký zralý banán 

 1 lžička mleté skořice 

 PDP 

 Špetka soli 

Tyčovým mixerem vše promixuji dohromady a usmažím na pánvičce. Podávat se to může 

například s ovocem, anebo sojovým jogurtem…. no prostě podle chuti. 
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Lívance se sojovým jogurtem, ovocem, oříšky a kokosem.  

 

Obrázek č.5 

8.4 Ovesná kaše 

 Ovesné vločky 

 Rostlinné mléko 

 Sladidlo podle chuti  

 Chia semínka 

 1 lžička skořice 

U tohohle receptu moc nevím kolik čeho dávat, já to dávám tak od oka. 
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Ovesná kaše ozdobená borůvkami, jahodami a ořechy.  

 

Obrázek č.6 

9 Testování na zvířatech 

Jak už víme, tak lidé se zvířaty zachází dost špatně. Jedním z důkazů je testování na zvířatech. 

Skoro každý z nás používá výrobky, které jsou testované na zvířatech. Jsou to kosmetické produkty 

a prostředky pro domácnost. Tímhle jsou každý rok zabíjeny tisíce zvířat. Funguje to tak, že jsou 

zvířatům aplikované chemické látky do očí, na kůži, anebo jsou nuceni je polykat či inhalovat. 

Nejčastěji se testuje na zvířatech, jako jsou myši, potkani, králíci a morčata (v Číně dokonce i psi, 

kočky nebo šimpanzi). 

9.1 Kosmetické značky, které testují na zvířatech 

Skoro všechny známé značky, které skoro každá dívka nebo žena používají, testují své produkty na 

zvířatech. Jsou to už i značky, které začínaly jako „ Cruelty- free“. Je to například značka M.A.C, 

která začala testovat na zvířatech ve chvíli, kdy vstoupili na čínský trh. Čína totiž považuje testoví 

na zvířatech. Pro spoustu lidí „žijících v kosmetickém světě“ to bylo a stále je velké zklamání. Dále 

tu máme kosmetickou značku Yves Rocher. Já osobně jejich kosmetiku mám moc ráda, a proto mě 

trochu mrzí, že své produkty začali testovat na zvířatech. Značky jako EOS, Dermacol, Nuxe, 

Rimmel, Avon, Mary Kay, Dior, Channel a sposta dalších.  
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9.2 Kosmetické značky, které netestují na zvířatech 

Tyhle kosmetické produkty bývají označeny králíčkem. Značka, která testování na zvířatech 

nepodporuje, dostane certifikát zvaný HCS (Human Certificate Standart) neboli Leaping bunny 

(proto ten králíček). Kosmetické značky, které netestují jsou například Any cosmetics, Argital, 

Beauty Without Cruelty, Rituals a spousta dalších. 

10 Dotazník 

Ptala jsem se dětí z prvních a sedmých tříd, co ví o vegetariánství a veganství. Dětí z prvních tříd 

bylo 27 a dětí ze sedmých tříd bylo 42. 

10.1 Slyšeli jste už někdy pojem vegetariánství, anebo veganství? 

Docela mě u téhle otázky překvapily děti z prvních tříd. 11 dětí z 27 tenhle pojem už někdy slyšelo. 

Já v první třídě vůbec nevěděla, co tyhle slova znamenají.  

10.2 Jste někdo vegetarián, anebo vegan? 

Tuhle otázku jsem samozřejmě nepokládala dětem z prvních tříd, v jejich věku by neměl být nikdo 

vegetarián/ vegan. Zeptala jsem se pouze sedmáků a tam vegetarián/ vegan nikdo není, ale jednu 

dobu byla jedna holčička. 

10.3 Znáte někoho, kdo je vegetarián, anebo vegan? 

12 dětí z prvních tříd zná někoho. Většinou to byl někdo z rodiny. 

10.4 Víte co znamená slovo vegetarián/ vegan? 

Na tohle jsem se ptala pouze prvňáků. Jejich odpovědi byly občas vtipné, ale někdy se hodně 

blížily k opravdovému významu. Například: „Člověk, co jí zeleninu“, „Člověk, který nic nejí“, 

„Starý člověk“, „Druh masa“, „Staré auto“ a tak dále. Pouze jedna holčička správně řekla, že 

vegetarián je člověk, který nejí žádné maso. 

10.5 Proč se lidé stávají vegetariány/ vegany? 

Nejčastější odpovědi byly: „Kvůli zvířatům“, „Nechutná jim maso“, „Kvůli životnímu stylu“, 

„Myslí si, že je zdravější“. 
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11 Rozhovor 

Závěrečnou práci jsem se rozhodla zakončit rozhovorem s panem učitelem Píchou. 

11.1 Co Vás vedlo k tomu, stát se veganem? 

Pan učitel Pícha řekl, že už dlouho nad tím přemýšlel, v jakých podmínkách ty zvířata žijí, ale 

vyloženě k veganství ho přivedli lidé, kteří vegané jsou už nějakou dobu. Podle něho je to správné 

nejíst zvířata. 

11.2 Chybí Vám nějaké „neveganské“ jídlo? 

Pan učitel Pícha má moc rád mléčnou čokoládu a řekl, že občas hřeší. Když je v restauraci, která 

nenabízí veganské jídlo, tak si prý moc rád dá kynuté knedlíky polité máslem. V podstatě jeho 

problém jsou sladkosti, jelikož nejsou všechny veganské. 

11.3 Je i vaše manželka veganka? 

Ano. I manželka pana učitele je veganka a vedlo jí k tomu to stejné. Vlastně do toho šli tak nějak 

spolu. 

11.4 Jsou i vaše děti vegani? 

Jejich starší syn doma jí veganské jídlo, ale když je někde v restauraci, anebo má prostě chuť, dá si 

„normální“ jídlo. Prostě to nechávají na něm. Ale prý říká, že až bude velký, maso jíst nebude, 

protože má rád zvířátka. 

11.5 Používáte kosmetiku netestovanou na zvířatech? 

Pan učitel i jeho manželka používají všechnu kosmetiku a nedávají si vyloženě pozor, zda je 

testovaná na zvířatech, anebo ne. 

11.6 Co třeba jíte na Vánoce? 

Minulé Vánoce prý měli řízky ze sojového masa a bramborový salát se sojonézou (majonéza 

vyrobena z tofu). 
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11.7 Kde například nakupujete potraviny? 

Jak jsem už zmínila, veganské jídlo je dražší a suroviny také. Pan učitel říkal, že potraviny 

nakupují ve zdravých výživách, drogerii DM a v Senimu, kde mají dobré veganské pomazánky. 
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Závěr 

Spousta lidí vegetariány a vegany odsuzuje. Mně to přijde zbytečné. Každý má jiný názor na tady 

tohle, ale většinou neví, co stojí za tím, co jí. Já sama nevěděla, že v želatině jsou živočišné složky. 

Od té doby si pořádně čtu, co jím a co obsahuje daný výrobek. Také jsem dost změnila pohled na 

kosmetiku testovanou na zvířatech. Začala jsem nad tím hodně přemýšlet a myslím si, že je to 

hodně špatné a určitě by to šlo i bez testování. 

Také jsem díky závěrečné práci objevila nový styl stravování (makrobiotika), které mě docela 

zaujalo a možná ho někdy zkusím. Celkově veganství bych chtěla zkusit, ale až budu starší, protože 

jsem stále dítě a vyvíjím se. 

Celá práce mě moc bavila a i přes to, jak moc jsem se celé závěrečné práce bála, si myslím, že mi 

bude v budoucnu přínosem. 
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