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Autorka zvolila za ústřední téma své práce relativně často a do hloubky diskutovanou 

problematiku genderové roviny vnímání body image ve vztahu k obecným očekáváním a 

sebepojetí.. 

 

Teoreticko-literární část diplomové práce působí uceleným dojmem a poměrně dobře a 

strukturovaně se zabývá problematikou sebepojetí (včetně problematiky ideálního já) a body 

image (od vymezení pojmu až po zmapování faktorů, které jej ovlivňují). Autorka zde 

zmiňuje i sociokulturní faktory, včetně genderu. Zajímavá a inspirující je i kapitola o tělesné 

spokojenosti. Teoretická část nakonec ústí ve zjištění a charakterizování některých možností 

měření tělesných parametrů, z níž logicky vycházejí i některé postupy autorčina výzkumu. 

V empirické části práce se autorka zaměřuje prostřednictvím kvantitativní studie na 

genderové aspekty BI a nespokojenost s vlastním tělem. Oceněníhodná je zde zejména 

velikost vzorku respondentů i baterie dotazníků, s nimiž autorka pracuje a které dílem 

převedla z odlišného jazykového prostředí. Nicméně by mne zajímalo, z jakého důvodu se 

kolegyně rozhodla pro zastropování věku zkoumaných osob na úrovni 40 let (že by později už 

nezáleželo na genderu či sebepojetí?). Velký počet zkoumaných hypotéz také poněkud 

rozmělňuje výsledné sdělení. Přehlednosti textu by také napomohlo číslování a označení 

grafů. U grafu sociálního statusu (s. 48) není jasné, proč autorka zvolila odlišné barvy pro 

tytéž položky u mužů a žen; dílem by šlo zpochybnit i to, zda např. částečný úvazek = 

sociální status. 

Diskuse se poměrně podrobně zabývá limity a omezeními uskutečněného výzkumu, 

potěšila by však významnější komparace s daty již realizovaných / zahraničních výzkumů. 

Výzkumné metody jsou řádně doloženy v přílohách a literatura představuje vcelku 

odpovídajíc množství pramenů. 

Uvítala bych, kdyby autorka v ústní obhajobě zmínila, zda se zabývala např. i 

odlišnostmi v sebepojetí ve vztahu k věku a genderu (v teorii zmíněno), resp. generační 

příslušností a generačními ideály, případně i dopadem etnických stereotypů? 



Nenarazila autorka při zpracovávání problematiky sebepojetí i na další aspekty – např. 

manuální zručnost či umělecké dovednosti?  

 

Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje nároky na tento typ prací kladené a 

doporučuji ji k obhajobě; navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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