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Předložená práce se zaměřuje na vliv, který mají média při utváření tělesného sebepojetí žen 

v současné společnosti. První čtyři kapitoly se podrobně věnují jednotlivým tématům, jejichž diskuze 

je nezbytná pro řešení uvedené otázky. Autorka zde nejdříve ukazuje sociální podmíněnost ideálu 

ženského těla na příkladu jeho historického vývoje v západní společnosti. Následně se zabývá 

psychologickým konceptem tělesného sebepojetí, jeho charakterem a možnými dopady na identitu 

jednotlivce. Třetí kapitola se zabývá širší otázkou role médií v moderní společnosti, na kterou 

navazuje kapitola zaměřená na nejdůležitější média formující představy o ženském těle. Pátá kapitola 

pak představuje vlastní přínos práce. Shrnuje empirických poznatků z vybraných výzkumů, které 

ověřovaly vztah mezi vystavení vlivu médií a tělesným sebepojetím u žen. 

Práce je srozumitelná, vhodně strukturovaná a přehledně řeší jasně formulovanou otázku. Teoretická 

východiska adekvátním způsobem diskutují tematické okruhy, které jsou pro následný přehled 

empirických výzkumů nezbytné. Autorka vypracování práce průběžně konzultovala a pohotově 

reagovala na připomínky, které jsem k pracovním verzím textu měl. Zároveň má ale práce citelné 

nedostatky, které se nepodařilo přes zmíněné konzultování odstranit. 

Nedostatkem prvních čtyř kapitol zaměřených na obecnější diskuzi teoretických východisek je určitá 

teoretická nevyjasněnost některých pojmů a jejich vzájemných vztahů. Jejím pravděpodobným 

důsledkem pak je pak pocit opakujícího se objevování některých témat v různých kapitolách. Jako 

příklad lze uvést otázku, zda autorka považuje za možné, aby se obraz ženského těla prezentovaný 

v médiích podstatně lišil od společenského ideálu. Z toho, jak je toto téma v práci diskutováno se zdá, 

že zde žádný rozdíl není. Skutečně je tomu tak? Pokud ano, má tedy smysl oddělovat mediální a jiné 

vlivy ve společnosti? 

Vzhledem k tomu, že za vlastní přínos práce považuji především pátou kapitolu, nacházím 

nejpodstatnější nedostatky především zde. V první řadě musím bohužel konstatovat, že autorce se 

nepodařilo zcela přehledným způsobem zpracovat a reprodukovat poznatky uvedených studií. Čtenář 

se poměrně rychle ztrácí v textu a není mu zcela jasné, kde by měl hledat přínosnou odlišnost 

jednotlivých podtémat. Objevuje se zde také pocit toho, že empirie pouze potvrzuje předpoklady 

formulované v úvodu práce, aniž by případné rozpory či možné problémy výzkumů byly dostatečně 

zdůrazněny. Přidaná hodnota empirických zjištění tak není dostatečně vyzdvižena. To se také 

projevuje i na chybějící reprodukci kvantitativního vyjádření výsledků (výsledné regresní koeficienty, 

koeficienty závislostí, vysvětlené variance apod.). 

K přehlednosti páté kapitoly nepřispívají ani podrobné popisy výzkumného designu jednotlivých 

referovaných studií. Uvědomuji si, že jsem autorce jejich zařazení do textu doporučil, zvolená forma 

ale nebyla nejvhodnější, protože narušuje plynulost a přehlednost práce. Adekvátnější nejspíše bylo 

věnovat samostatnou podkapitolu zobecněnému popisu, jak se dané studie provádějí, a informace o 

konkrétních výzkumech uvádět v poznámkách pod čarou. 



Závěrem bych nastínil ještě jeden problém k věcné diskuzi. Jak se zdá z popisů výzkumného designu, 

tak většina použitých studií je založena na experimentálním uspořádání, které je ostatně 

v psychologii poměrně běžné. Jako takové většinou výzkumníci předpokládají vliv médii 

bezprostředně po vystavení danému podnětu (například tělesné sebepojetí se měří ihned po ukázání 

fotografie). Klasické socializační koncepty ale pracují spíše s dlouhodobým vlivem, kdy si jedinec 

osvojuje dané normy (např. tělesný ideál) prostřednictvím každodenního setkávání se s touto 

normou ve společnosti. Jak si autorka vysvětluje tento rozpor a jak by ho případně řešila při vlastním 

návrhu empirického výzkumu? 

Celkově považuji předloženou bakalářskou práci za relativně zdařilou, byť obsahuje výše uvedené 

nedostatky a při další práci na tématu by si text rozhodně zasloužil důkladnější promyšlení a 

přehlednější systematizaci poznatků. Text ale rozhodně splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci a doporučuji jí k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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