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Otázky, podněty k obhajobě:  
Jak bude možné výsledky výzkumu využít v praxi?  
Co vedlo autorku ke zkoumání body image, nespokojenosti s vlastním tělem, situačního 
uvědomění a typu rodičovského attachementu v rámci jedné práce? 
Jak je to s rodičovským attachementem u jiných psychických poruch? Je mentální anorexie 
v tomto případě nějak specifická?  
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Práce je psaná na velmi dobré odborné úrovni. Nutno vyzdvihnout, že autorka práce využívá 
velké množství zahraniční soudobé literatury. Formálně splňuje práce všechny podstatné 
požadavky.  

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny  x   

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně      x   

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  x    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou  x   

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

 x   

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  x    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  x    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje   x   

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb  x   

 



 
Přesto bych ráda vytkla několik důležitých bodů a přidala doporučení do budoucna:  
 
1) Abstrakt je psaný zbytečně obecně, chybí v něm zdůvodnění konkrétního výzkumného 
projektu – proč autorka zvolila stávající metody a jakou informaci tím chce získat. Smysl 
všech použitých výzkumných metod pochopí čtenář prakticky až u čtení výzkumné části.  
 
2) Práce má zbytečně široký záběr. Zkoumá velmi nesourodé problémy (body image, 
nespokojenost s vlastním tělem, situační uvědomění, rodičovský attachement). Možná by 
bylo lepší vybrat si do budoucna jen jedno téma a na to se zaměřit a důkladně ho 
propracovat, jelikož pak se z práce vytrácí konkrétní záměr a postrádá jasnou koncepci.  
 
3) Zcela chybí také zmínka o praktickém využití výsledků.  
 
4) V teoretické části bych uvítala kapitolu o situačním uvědomění. Teoretická část by měla 
být více propojena s částí praktickou.  
 
5) Respondentky z kontrolní skupiny by neměly být pouze z obchodní akademie, vhodné by 
bylo pokrýt i dospívající s jiným typem vzdělání (gymnázium, učiliště).  
 
6) Dotazníkové metody asi není třeba popisovat i s metodou vyhodnocení.  
 
7) V seznamu literatury jsem nenašla následující zdroje: 
Avalos & Tylka (2006), str. 13. 
Cash & Pruzinsky (1990), str. 37. 
Cash et al. (1985,1986), str. 42. 
Clark & Wells (1995), str. 54. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 27.8.2018       podpis 
 

 
 
 
 

 
 


