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Aktuálnost tématu:
Diplomová práce řeší vysoce aktuální a potřebné téma. Vliv médií na současného člověka 
neustále roste. Média se stala důležitou výchovnou institucí, ale ne vždy působí žádoucím 
směrem. Proto nás zajímalo, jaké programy a nabídky dostává současný divák 
prostřednictvím televizní obrazovky k úpravě zdravého životního stylu, ne jen s ohledem na 
výživu a kosmetiku, které jsou médii často prezentovány. Práce zpracovává téma, které je v 
současné době důležité pro každého jedince, bez ohledu na věk, pohlaví, sociální 
příslušnost….

Cíle a úkoly:
Jako cíl práce byla zvolena analýza informací týkajících se péče o tělo, které nabízí současné 
televizní kanály. Studentka se pokusila zhodnotit nabídku výchovně vzdělávacích pořadů, 
které se zabývají aktivním životním stylem, a současně analyzovat televizní reklamy 
souvisejících se sledovaným tématem.
.

Postup při zpracování:
Sběr dat přímo z televizního vysílání, současně na několika programech a v průběhu celého 
dne byl velmi náročný. Zpočátku studentka podcenila přípravu i časovou náročnost této práce, 
proto byl čas sledování dodatečně omezen na 1 měsíc. I přesto přinesla práce nové a zajímavé 
informace. V průběhu zpracování zjištěných informací byla studentka iniciativní a vzniklé 
problémy dostatečně konzultovala. 

Práce s literaturou:
Diplomantka uvádí 31 literárních a 7 elektronických pramenů, což lze považovat za relativně 
široký záběr. Orientace v odborné literatuře je na dobré úrovni, citace v textu odpovídají 
požadované normě. 

Metodika:
Vzhledem k cílům práce byly vybrány adekvátní metody pro analýzu stavu i zobrazení 
zjištěných výsledků. Ve sledování podobného typu nelze zcela vyloučit subjektivní přístup, 
ale po konzultacích s vedoucím práce se ho podařilo minimalizovat. Vlastní výzkum přinesl 
více výsledků, které ale nemohly být všechny vzhledem k požadovanému rozsahu práce 
využity. Výběr prezentovaných dat je vhodný.

Přínos práce:
Analýza současné nabídky televizních programů zaměřených na vzhled a zdatnost těla i na 
zdraví psychické a fyzické je první sondou tohoto typu. I přes omezený čas sledování 
diplomová práce přinesla zajímavé a podnětné výsledky. Ukázala naprostý nedostatek 
informací o významu pohybové aktivity pro lidské zdraví. Příslušná pracoviště by měla 
zareagovat na tento stav a posílit informovanost o významu pohybového režimu pro kvalitu 
života každého člověka.



Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, studentka prokázala dobrou orientaci 
ve zvolené problematice a výsledkem je zdařilá a přínosná diplomová práce, kterou lze 
doporučit k obhajobě.
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