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KARATIDISOVÁ Nicol :
Vliv mediální reality na mladé dívky a na jejich představy o kráse
Studentka si pro svou bakalářskou práci zvolila téma, které je přes několikaletou
diskuzi stále aktuální a především negativní dopady jsou následně obtížně
ovlivnitelné.
Ve své práci se nejprve zabývá základními okruhy, které se k tématu váží – tedy
problematikou médií, krásy a zdravým životním stylem.
V jednotlivých kapitolách stručně vymezuje pojmy a stručně se zmiňuje i o
jejich historii.
Do kapitoly o kráse logicky zařazuje i nástin poruch příjmu potravy.
Kapitola Zdravý životní styl je výrazně kratší než kapitoly předešlé. Škoda, že
studentka více nerozpracovala jednotlivé subkapitoly. Především –Rodina a vliv
prostředí - by jistě stálo za širší zpracování, subkapitolka je velmi stručná, až
heslovitá.
V části praktické vypracovala dotazník a po jeho aplikaci pracuje s daty od
dvou skupin – celkem 100 respondentek.
Při vyhodnocování získaných údajů používá jen absolutní čísla, u některých
otázek procentuální, která jsou jen hrubým parametrem. U jednotlivých otázek
není důsledná v pořadí sledovaných souborů - byl to záměr – jaký ?
Není zřetelné proč ve zpracování chybí přehledné tabulky např. u
„popisných „(?) otázek.
U interpretací se občas autorka dopouští omylů a interpretuje bez souvislosti se
zjišťovanými faktory ( Jak např. ověřila, že to, že se žákyně líčí opravdu souvisí
s „trendovými důvody“?)
V závěrečné stručné diskuzi postrádám alespoň drobnou úvahu o možných
rozdílech mezi populací mladých dívek v zahraničí a u nás ( i s ohledem na
jedinou zmiňovanou autorku v této kapitolce).
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V teoretické části své bakalářské práce studentka odkazuje a cituje zvolené
autory, kteří se tématy zabývali.
I když v průběhu konzultací akceptovala a zapracovala řadu připomínek,
nevyvarovala se zcela chybovosti. I jen občasné překlepy snižují čtivost, stejně
jako poněkud méně obratné vyjadřování, především u překladů do češtiny.
Po formální stránce však předkládaná práce splňuje požadavky na bakalářskou
práci - studentka prokázala svoji schopnost práce s odbornou literaturou i
schopnost získávat a zpracovat data průzkumu.
Práci hodnotím při relevantní obhajobě stupněm – velmi dobře -.
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