
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 
Fakulta sociálních věd 

Institut komunika čních studií a žurnalistiky 
 

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: Jirák Jan 

Pracoviště: KMS IKSŽ 
 
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) 
Autorka pozměnila techniku zpracování a významným způsobem zasáhla do původně navrhnované struktury 
práce. Změny průběžně konzultovala, v úvodu i v textu je vysvětluje (s. 4-5, s. 70) a podle mého soudu tyto 
změny svědčí o poctivém přístupu ke zpracování tématu a jsou dokladem toho, jak se autorka s problematikou 
postupně seznamovala. 
 
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 3 
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 3 
2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Autorka pracuje se základní (učebnicovou) literaturou, práci zásadně chybí rešerše časopisecké literatury. 
S využitými tituly autorka pracuje bez kritické odstupu jako s autoritami (což je u učebnic snad pochopitelné, ale 
děje se to i u neučebnicových titulů, viz Festinger 1954), naopak velmi přínosné je využití psychologické, resp. 
sociálně psychologické literatry a konceptů, které pro uvažování o médiích a jejich působení nabízí. Z proporcí 
textu, práce s literaturou i designu výzkumu (kap. 6) je zřejmé, že autorka tíhne více k otázce body image (a 
s tím souvisejícími problémy) než k mediální problematice - ta je pro ni spíše doplňkovou inspirací pro 
uvažování o hlavním tématu a sama o sobě nepředstavuje problém k řešení (nevede například vůbec diskusi 
k tématu "media a body image", kap. 6.3.8, resp. k vluvi médií na tělesné sebepojetí, přestože to deklaruje jako 
hlavní cíl práce).  
 
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  2 
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.)  

1 

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

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Práce má vcelku logickou stavbu (i když propojení mezi teoretickými výklady a výzkumem je spíš volnější), 
terminologicky je text ukázněný, leč se sklonem k pubicistiky laděným paušalizacím ("Kult štíhlosti doslova 
hýbe celým světem", s. 25), poznámkový aparát je spolehnivý a přiměřeně podrobný, odkazy chybí spíš 
výjimečně (informace o zahraničních pořadech, s. 33. Některá tvrzení nabídnutá v práci nejsou dostatečně 
podložena ("Dnes čerpáme informace o společnosti téměř výhradně z médií", s. 8), text dále oslabuje odkazování 
"z druhé ruky" (Festinger, Higgins  či Markus přes Gorganovou), rušivá je nejdednost v uvádění jmen (Bártová, 
Bárta a Koudelka pouze příjmení, ostatní i křestní jméno, s. 17). Práci by prospěla závěrečná technická korektura 
(především užití interpunkce, viz např. s. 5, 6, 24, 70 ad., nevhodný výraz anglikanismus, s. 16, prázdný list mezi 
s. 40 a 41, vyšinutí z vazby "v závislosti na věku, pohlaví, vzdělání a osobními zkušenostmi", s. 70, 
"neideálnější", s. 87 - stupňování tohoto adjektiva je navíc nesmyslné). 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  
Autorka předložila zajímavou práci věnující se společensky - i mediologicky - významnému tématu. Výstavba 
práce svědčí o jejím zaujetí problematikou tělesného sebepojetí a poruch příjmu potravy a o tendenci toto téma 
preferovat. Základní koncepty studia médií vztahující se k této problematice identifikovala a využila řiměřeným 
způsobem. Výsledný text splňuje nároky kladené na magisterské kvalifikační práce a doporučuji ho k obhajobě. 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1       
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! 
 


