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Jana Djakovová se ve své bakalářské práci zaměřila na vnímání těla u nadměrně se opalujících 

lidí v solárních zařízeních, kteří vykazují znaky tanorexie, tedy podle parafráze DSM IV: „chorobné 

závislosti na opalování“.  

Práce má klasické schéma, kdy v jejím úvodu popisuje autorka svůj vztah k tématu, 

výzkumnému zájmu a představuje její následné  členění a formální strukturu.  V teoretické části je 

posléze představen základní a výchozí teoretický rámec,  pojmoslovný aparát a přehled  stavu bádání 

na poli tanorexie. 

   V empirické části práce autorka tematicky navazuje na tuto část výzkumnou otázkou, která 

podle ní nebyla dosud uspokojivě zodpovězena, a totiž : Jakým způsobem lidé s tanorexií vnímají své 

tělo a jeho tělesný obraz? 

Tuto otázku dále rozkládá na čtyři specifičtější podotázky, které vycházejí z širšího konceptu 

tělesného sebepojetí  a kladou tak hlavní otázku do širšího společenského, behaviorálního či 

emocionálního kontextu.  

Pro zodpovězení výzkumných otázek volí autorka kvalitativní metodologii, a to konkrétně 

polostrukturované hloubkové interview , které je dále analyticky rozpracováno pomocí  otevřeného 

kódování a následné kategorizace a analýzy  dat pomocí jejich konstantní komparace.  Výzkumný 

(účelový) vzorek badatelky tvořilo sedm respondentů, který byl vybraný dle jejích  nastavených 

kritérií. 

Odpovědi na výzkumné otázky autorka prezentuje v části věnované analýze a interpretaci 

dat, a to formou přehledu hlavních kategorií a jemněji rozlišených subkategorií.  

              V závěru  práce shrnuje autorka svá zjištění,  k nimž patří zejména to, že tanorektici vnímají 

své tělo, potažmo tělesný obraz zkresleně, a  zároveň uvádí, v jakých dílčích dimenzích či 

kvalitativních odstínech. Tímto způsobem mimo jiné osvětluje to, jakým způsobem je spoluvytvářen 

příslovečný „kruh závislosti“, ale také to, jakým způsobem může být určitý ideál krásy- kombinovaný 



s příjemnými až slastnými prožitky z opalování – nadstaven nad nemalá zdravotní rizika. V neposlední 

řadě  je možné zmínit zajímavá, byť spíše načrtnutá zjištění týkající se nízkého a vysokého 

sebehodnocení, resp. spokojenosti a nespokojenosti s tělesným obrazem odstupňované na základě 

rozdílů v barevné tonalitě kůže apod. 

Přestože se domnívám, že téma bakalářské práce bylo zajímavé,  aktuální a svým způsobem i 

originální, jsem zároveň toho názoru, že  nedošlo k naplnění jeho potenciálu.  Bohužel zde musím 

zopakovat to, na co jsem v průběhu psaní práce vícekráte upozorňoval, ale k nápravě došlo jen 

částečné.   

Z mého pohledu je tak na teoretické části problematická její multidisciplinární rozpřaženost, 

ve které se častokrát ztrácí jádro věci, kolem něhož by měla býti více významově utažena či 

centrována, což ve výsledku logicky prostupuje i do metodologické a výzkumné části. V tomto smyslu 

se tak domnívám, že by práci slušelo výraznější vyhranění pojmů, teoretických rámců a jednotlivých 

vědeckých disciplín, ale třeba i silnější zakotvení kritérií při výběru výzkumného vzorku, zvláště pak 

pokud se prokrývají např. s diagnostickými manuály Americké psychiatrické asociace.   

Druhé problematické ohnisko nalézám ve způsobu vedení  hloubkového polostrukturovaného 

interview, které sice pokládám za formálně správné, ale mám za to, že by si v ideálním případě 

zasloužilo výrazně větší  „hloubkovost“, a nikoliv pouze „povrchové obkreslení“ předem tušených a 

narýsovaných kategorií.  

I přes výše řečené se však  domnívám, že  tato bakalářská práce ve výsledku formálně splňuje 

svým rozsahem,  strukturou,  stylem, prací s odbornou literaturou apod. požadavky na ni kladené. 

Bohužel se i přes celkovou snahu, pracovní nasazení  a  proaktivní přístup její autorky 

nepodařilo dotáhnout, precizovat či opravit některé její problematické části, bez nichž by si zasloužila 

mnohem lepší hodnocení, nežli dobré. 

 

Hodnocení : dobře. 
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           Mgr. Michal Josephy, Ph.D 


