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Body image je téma dlouhodobě teoreticky atraktivní – např. jeho souvislost se sebepojetím, 

sebehodnocením, gender rozdíly, sociokulturní vlivy atd. V neposlední řadě v odborné 

literatuře zaznamenáváme přítomnost různě obsahově někdy až kontroverzně užívaných 

pojmů. Téma je ale i atraktivní pro širokou veřejnost. 

Práce má rozsah 61 stran textu (plus bibliografie a 8 příloh), nicméně v daném rozsahu se 

autorce podařilo podat značný objem informací a to jak v rámci teoreticko-literárního 

přehledu, tak při prezentaci vlastního výzkumu.  

Diplomová práce je tradičně strukturovaná na teoretickou část a empirické šetření. První část 

je rozsahem větší (37 stran) a obsahuje kapitoly sebepojetí, body image, tělesná 

nespokojenost a vybrané možnosti měření body image a tělesných parametrů. Každá kapitola 

se dále tematicky člení na řadu subkapitol. 

Autorka prokázala dobrou orientaci v odborných zdrojích a podává kvalitní, logicky 

strukturovaný přehled dané problematiky od teoretického vymezení sebepojetí a pojmu body 

image, přes ovlivňující faktory až k užívaným metodám. Uvedené kapitoly jsou ve zřejmé 

návaznosti na empirickou část a soustřeďují se na studie s neklinickou populací.  

Cílem empirické části bylo zmapování odlišností ve vztahu ke svému tělu u mužů a žen. 

Studie má kvantitativní charakter. Vlastnímu výzkumu předcházel překlad obou metod a 

předvýzkum. Byly stanoveny čtyři výzkumné otázky, ze kterých vycházela řada hypotéz. Obě 

metody – The Multidimensional Body Self-Relations Questionnaire (BMSRQ) a Der 

Dresdner Körperbildfragebogen (DKB-35) jsou zde podrobně popsány. Pečlivě byla 

formulována kritéria zařazení do výzkumného souboru. Sběr dat probíhal po internetu a 

z původního počtu 610 respondentů bylo vyřazeno 234 osob. Toto vysoké číslo vychází ze 

snahy eliminovat některé ev. nežádoucí proměnné na straně respondentů. Zdůvodnění je 

srozumitelně uvedeno. Detailně i s barevnými grafy je charakterizován výsledný vzorek. 

V záplavě literárních pramenů a často kontroverzních přístupů se autorka neztratila a podala 

komplexní pohled na dané téma. Při práci na textu vycházela z kvalitní bibliografie (5 stran). 

Vlastní výzkum byl zaměřen na dospělou neklinickou populaci a pozitivně lze přivítat, že 

byly administrovány metody, dosud v ČR neužívané. Metodika výzkumu je v práci podrobně 

uvedena. 

Kapitola diskuse je skutečnou diskusí a zamyšlením nad designem studie a jejími výsledky. 

Autorka je ve svých úvahách poměrně kritická a vyjadřuje se k limitům svého výzkumu.  



Rozsah výzkumu, počet respondentů i užité škály vedly k získání značného objemu dat, 

jejichž analýza přesahuje zadání i charakter diplomové práce. Diplomandka sama zde uvádí 

možnosti dalšího zkoumání. Lze jednoznačně doporučit, aby se tato data stala předmětem 

dalších analýz.        

Grafická úprava je adekvátní diplomové práci, překlepy jsem nezaznamenala. V bibliografii 

není dodržen abecední pořádek (viz strany 65 -66). 

 

Závěr: Diplomová práce Bc. Jany Procházkové „Genderové aspekty Body image a 

nespokojenosti s vlastním tělem u neklinické populace“ splnila nároky kladené na 

diplomovou práci doporučuji ji proto k obhajobě. 
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