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POSUDEK MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  
 
Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí(ho) práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor(ka) práce 

Příjmení a jméno: Říhová Petra  
Název práce: Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu potravy 
Autor(ka) posudku 
     Příjmení a jméno: Reifová Irena 

Pracoviště: katedra mediálních studií 
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 
a není vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
V oblasti techniky výzkumu byly vypuštěny výzkumné rozhovory a posílena technika dotazníkového šetření. 
Změna je v práci dostatečně vysvětlená a je vhodná, ačkoli zřejmě právě přesunem otázek plánovaných pro 
rozhovory do dotazníku došlo k jistému metodologickému pokřivení. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1 
2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 2 
2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 
2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 4 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Diplomová práce se zabývá vlivem médií na pojetí vlastního těla a klade si za cíl zjistit, jak média ovlivňují 
vztah k tělu u osob, které mají a nemají zkušenost s PPP.  
V teoretickém úvodu se správně objevuje ambice rozlišit vliv, účinky a dopad mediálních sdělení. V praktické 
časti však práce značně trpí právě tím, že pojem "ovlivnění" není operacionalizován. Není stanoveno, podle 
jakých indikátorů se pozná, že existuje statistický vztah mezi užitím médií a pojetím vlastního těla, a následně 
potom nemohou být tyto indikátory měřeny. 
Teoretický úvod je jinak velmi zevrubně a pečlivě připraveným souhrnem relevantních perspektiv. Obsahuje 
precizní kapitolu týkající se samotného jevu PPP a vynikající přehled rizikových obsahů podle jednotlivých typů 
médií od tisku až k internetovým obsahům (weby, blogy videa). Přehled byl zřejmě sestaven na základě autorské 
rešerše, není převzatý z literatury, což je zvláště cenné. Místy je argumentace poznamenaná předpokladem, že 
uživatelé jsou nemyslící oběti rizikových obsahů bez jakékoli mediální gramotnosti, nebo obeznámenosti s médii 
(media saaviness). Např. na str. 28: "Spotřebitelé věří, že pokud si daný prodkut koupí, budou stejně krsní, štíhlí 
a šťastní." Na str. 12 jsou uvedeny 3 teorie vlivu médií na body image (Festingerova, Markusova, Higginsova), 
všechny jsou relativně staré  a není zřejmé, proč se uvádějí právě tyto. Např Foucaultova teorie disciplinovaného 



těla uvedena není. Také jsou parafrázované přes třetí publikaci Groganové a není ozřejmeno, kdo to Markus nebo 
Higgins jsou.  
Empirická část představuje vyhodnocení a prezentaci odpovědí z dotazníků. V této části je největší problém, že 
neměří to, co je uvedeno ve výzkumných otázkách, tedy vliv médií na vztah k tělu. Autorka se snaží na tuto 
otázku najít odpověď tak, že se respondentů ptá, jaká média se podle jejich názoru  podílela na rozvoji jejich 
PPP. Tím ale zjišťuje mínění o tomto jevu ! (vliv médií na přijímání vlastního těla), nikoli existenci jevu 
samotného. Ke skutečně statisticky relevantním odpovědím na uvedené výzkumné otázky by se muselo dospět 
baterií otázek po specifickém užití médií u osob s PPP a bez PPP a poté hledáním statisticky relevantního vztahu 
mezi problémy s PPP a způsobem užívání médií. Prezentovaná analýza je však přesto graficky dobře 
zpracovaným přehledem rozložení četností u sledovaných otázek krostabulovaných s kategoriemi zkušenosti 
s PPP.  
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  1 
3.2 Zvládnutí terminologie oboru 1 
3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 2 
3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

  

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

1 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
V některých pasážích se objevuje přílišná tendence spoléhat na jednu publikaci, zejména na publikaci 
Groganové. Také citací, které neodkazují přímo k primárnímu zdroji, ale k sekundární literatuře, je příliš mnoho. 
Výraz odvozený z angličtiny není nejspíš anglikanismus, ale anglicismus (str 16).  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Doporučuji, aby práce postoupila k obhajobě a byla klasifikována stupněm velmi dobře. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Jak je možné, že recipneti jsou dobře informováni o idealizacích a manipulacích s reprezentací těla 

v médiích a přesto se snaží ideálu, o němž vědí, že je uměle vytvořený, reálně dosáhnout? 
5.2       
5.3       
5.4       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 
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