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Předložená diplomová práce má 92 stran autorského textu členěného do 5ti hlavních 

kapitol. Odkazované informační zdroje jsou přiměřené co do počtu, jsou aktuální a odborně 

relevantní k řešenému tématu. Odkazovaná literatura je výlučně domácí provenience. Přílohy 

ilustrují a verifikují řešené diplomní téma. 

Téoretické zpracování problematiky dospívání v kontextu popisu růstových změn, 
, 

nástupu druhotných pohlavních znaků, psychických a sociálních proměn, je poměrně přesné, 

strukturované a v úplnosti vymezuje vše podstatné. Jsme ale zemí s historicky dlouhou dobou 

realizované rovnosti pohlaví i zemí ve které žijí obyvatelé dlouhodobě v dostatku duchovních 

i hmotných statků. Je proto dost překvapující tvrzení diplomantky, že "dospívání je evidentně 

zvláště pro dívky psychicky skutečně vyčerpávající a v jejich sebehodnocení..." cituji z textu 

na straně 24. Když fenomén srovnáme s relevantní skupinou chlapců, obávám se, že zjistíme 

totéž. Dospívání je prostě náročný proces a určitá skupina dívek a chlapců má zmiňované 

problémy. Nelze tak zobecňovat a zjednodušovat dílčí poznatky, aniž bychom pečlivě 

neanalyzovali endogenní a exogenní příčiny sledovaného psychopatologického fenoménu -

nicméně fenoménu významného. 

Myšlenkově stěžejní je pak popis konzumní společnosti a jejího vlivu na dospívající 

dívky v oblasti psychopatologickýchjevů a závislostí. 

Poznámky k předložené bakalářské práci: Upozorňuji, že úvod a závěr graduační práce 

se nečísluje. Poděkování a prohlášení má mít název. Je skutečně tlak na maximalizaci 

vnějšího vzhledu ženy znakem "konzumní společnosti"? Bylo by užitečné podívat se do 

historie a jiných kultur. Jaký je procentech nebo absolutních číslech výskyt anorexie a bulimie 

v populaci dospívajících u nás? Vzhledem k vývoji obezity v naší populaci, není "anorektický 

vzor komerční krásy" až tak zničující (s.28). Prosím u obhajoby o hlubší analýzu definice 

konzumní společnost, zejména té, jež je z wikipedie s. 51. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou klasifikací: dobře. 

V Praze dne 23.4.2010 Beáta Krahulcová 
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