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   Bakalářská práce na téma: „Vliv módních trendů na odchylky nutričního chování 

jednotlivce“ autorky Aleny Markové, DiS., byla vypracována v rozsahu 54 stran. Je rozdělena 

na část teoretickou a část praktickou, obsahuje i přílohy. 

   Téma práce je aktuální, zajímavé, se studovaným oborem souvisí. Snaha autorky upozornit 

na tuto problematiku, především u věkové kategorie 10 až 19 let, je chvályhodná a byla by 

prospěšná. 

   Autorka si stanovila cíl práce. Chce charakterizovat mentální anorexii a bulimii, popsat 

podstatu tohoto onemocnění, projevy a upozornit na možná rizika s nemocí související. Chce 

se pokusit také shrnout možnosti léčby.  

   Autorce se podařilo charakterizovat onemocnění, popsat projevy a některá rizika 

související s onemocněním. V kapitole č. 6 se věnuje  historii a měnícímu se ideálu  krásy. 

Kapitola je zajímavá, ale příliš povrchní a stručná. Kapitola č. 7 je věnována vlivu několika 

odvětví průmyslu, kapitola 8. vlivu médií. Obě kapitoly jsou také příliš povrchní a stručné. 

Podle názvu práce, bych očekávala, že se zde objeví zmiňovaný vliv módních trendů. 

V teoretické části práce postrádám toto objasnění vlivu módních trendů, výčet módních 

trendů, které mohou mít na nutriční chování vliv a jaký.  

   Možnosti léčby autorka řeší v kapitole č. 10 a to, podle mého názoru, nedostatečně. 

   Kapitoly 11, 12, 13 obsahují rovněž povrchní, často nepodložené informace. 

   Studentka si dále klade za cíl práce, shrnout poznatky o tom, jaký negativní vliv mají média 

na děti a mládež. Svá tvrzení nedokládá žádnými výzkumy. Není jasné, co jsou její postřehy a 

co má vyčtené z literatury, či jsou to informace, prezentované konkrétními médii.  

V praktické části chybí jasně formulovaný cíl. Autorka provedla „výzkum“ a snažila se 

představit „Pro-ana-blogy“. Stanovila si 2 hypotézy. H1 si stanovila: „Domnívám se, že 

negativní vliv masmédií klesá s vyšší věkovou kategorií osob s poruchami příjmu potravy.“ 

To, podle mě, v práci autorka vůbec neřeší. A odpověď na ni v práci nenalézám. (viz otázka č. 

1 a 2 k obhajobě)  

H2 „ Domnívám se, že nejzávažnějším problémem současnosti je ovlivňování dívek ve věku 

12 – 14 let, které jsou čtenářkami Pro- ana -blogů.“ Potvrzení či vyvrácení této hypotézy také 

chybí. 



   Na str. 32 uvádí, že byla ráda možnosti velké věkové rozmanitosti, když opomenu stylistiku 

výroku, nesouhlasím s tím, že věk 11 – 19 let je velká věková rozmanitost. 

   Otázky dotazníku, viz příloha A, nesměřují k zodpovězení otázky vlivu módních trendů na 

odchylky v příjmu potravy. Dotazník je špatně strukturován. Otázky není možné 

vyhodnocovat prezentovaným způsobem. Nejsou ani v práci vyhodnoceny všechny otázky. 

   Teoretická východiska pro praktickou část i odborná terminologie k dotazníku by měla být 

objasněna v teoretické části práce: jak často by měla jíst určitá věková kategorie lidí, jak by 

mělo vypadat správné, zdravé stravování, které časopisy a proč jsou či nejsou vhodné pro 

určitou věkovou kategorii, co je to škodlivá dieta – šetřící jaterní, pooperační dieta, …může 

být zdraví prospěšná. Otázka „vypadat jako nějaká modelka“ může být pro každého jiná 

představa. 

   Myšlenka představení a zhodnocení „ Pro-ana  stránek“ je dobrá. Hodnocení je neformální, 

výroky často vytržené z kontextu a často bez vlastního hodnocení. Představení těchto 

stránek je však vcelku zdařilé, místy propracované a svědčí o informovanosti autorky. 

Po formální i obsahové stránce je celkově práce slabá. Nejhodnotnější částí práce je 2. 

kapitola praktické části a zajímavá a poučná je i kapitola č. 3, kde je prezentováno několik 

výroků, které není vhodné k člověku, trpícím poruchou příjmu potravy, směřovat.  

Práce s literaturou je slabší a z přehledu literatury je patrný nízký počet nastudovaných titulů 

odborné literatury. 

 

Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: dobře 

 

Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Co je podle Vás podkladem pro zhodnocení, potvrzení či vyvrácení H1: „Domnívám se, že 

negativní vliv masmédií klesá s vyšší věkovou kategorií osob s poruchami příjmu potravy.“ ? 

2. Co je podle Vás nižší a co vyšší věková kategorie? 

3. V čem spatřujete smysl Vaší práce? 

 

 

V Praze dne 30.5.2014                                                          ………………………………………………………… 

                                                                                                             Mgr. Lenka Chittussiová 



 

 

 


