
Posudek vedoucího k práci: 

Internet v rukou dívek trpících poruchou příjmu potravy 

 

Studentka si za cíl zvolila prozkoumat, jakým způsobem dívky trpící anorexií využívají internet, tedy 

jestli je jim oporou, nebo zda je naopak v jejich onemocnění podporuje.  

 

Teoretická část 

V první části nás studentka seznamuje s problémem samotným. Činí tak s pomocí relevantní 

literatury a zaměřuje se na popis rozličných podob poruch spojených s příjmem potravy. Jednotlivé 

typy poruch jsou jasně popsané a je zde hojně využita podkladová literatura. Studentka se dále 

zabývá rozborem rozličných typů poruch a jejich porovnáním. Vše rozebírá poměrně detailně. 

Problém spatřuji v míře propojení se samotným výzkumem, kde se studentka zabývá anorexií. Bylo 

by vhodné v teoretické části více vysvětlit, proč se zaměřuje na konkrétní chorobu, popis a rozbor 

zbylých poruch je zde poté navíc. 

Dále se studentka zabývá vlivem nových médií. Podává opět rozbor opřený o značné množství dat, 

přesto, že některé ze svých i silnějších výroků nechává bez vysvětlení – například když píše o televizi 

jako o médiu stmelujícím rodinu. Opravdu televize stmeluje rodinu v době, kdy jsou televize v rodině 

tři, a každý rodinný příslušník sleduje jiný kanál? Na druhou stranu studentka vhodně zmiňuje, že 

moderní mediální technologie mají charakter jistého sociálního rozmělnění, které může působit i 

v kolektivu rodiny. Za problematický považuji též koncept digitální demence, který studenta uvádí, 

nicméně jej nepodrobuj hlubší kritice ani nevysvětluje možné souvislosti s výzkumem, přesto, že by 

knihu Martina Spitzera bylo možné relevantně a kriticky vztáhnout k výzkumnému problému. 

 

Metodologie 

Studentka se rozhodla pro kvalitativní metodu výzkumu a polostrukturované rozhovory. V části o 

použité metodě poměrně detailně rozebírá okruhy otázek. V části nemoc a já se zdá, že se 

z rozhovoru polostrukturovaného stává rozhovor biografický, přesto, že studentka píše, nakolik je 

toto téma pro práci spíše okrajové, bylo by vhodné trochu lépe rozvést, jak tuto část rozhovoru vedla 

a jaké otázky pokládala. Okruhy jsou jinak smysluplně postavené, jen u posledního by bylo vhodné 

zmínit, jak studentka zajistila, že pokládáním otázek nenaváděla participantky k určitému typu 

odpovědí. Studentka poměrně důkladně popisuje i vzorek a možná rizika spojená se způsobem 

získávání vzorku, který použila. Obšírně se též zmiňuje o procesu analýzy dat i etice výzkumu. V části 

o etice mi jen chybí ujištění, zda došlo k anonymizaci jmen participantek. Jinak považuji metodu za 

vhodně zvolenou a tuto část práce za poměrně zdařilou. 

 

 



Analýza dat 

V první části studentka rozebírá přístup participantek k internetu a technologiím. Jako pozitivní 

vnímám snahu svá tvrzení srovnávat s literaturou a to takovou, která vnímá vliv médií jako zásadní 

tak i literaturou, která se k takové pozici staví kriticky. Studentka z výpovědí dochází k tezi, že význam 

médií bude spíše značný. Při jedné citaci se dozvídáme, že participantka pracuje pro módní časopis – 

vyvstává otázka, zda studentka nějak vytěžila tuto možnost a blíže se například zabývala tím, jak 

dotyčná participantka vnímá tato média, v nichž sama pracuje. 

Jako pozitivní vnímám snahu propojit data s výzkumy, stejně jako vědomí nemožnosti data 

generalizovat. 

V části „Já a nemoc“ studentka přichází s dělením nemoci na čtyři stádia, k němuž došla při analýze 

dat. Studentka své rozdělení porovnává s již provedeným výzkumem, kde se její zjištění ne zcela 

překrývají. Považoval bych za vhodné zmínit, která data studentka nepoužila – zmiňuje, že jich byla 

celá řada. Bylo by též ještě vhodné zmínit, jestli existují další výzkumy, které by zmiňovaly jiný průběh 

choroby, než ten který je zde popsaný. Přesto část ukazuje na specifickou posloupnost, která se u 

jednotlivých participantek vyskytuje.  

V další části se zabývá časovou posloupností choroby a využitím internetu. Studentka se snaží 

propojit rozličné způsoby využití internetu s rozličnými stádii choroby, i zde se snaží svá tvrzení 

srovnávat s literaturou na dostupné téma. Jako problematickou považuji úvahu o tom, zda dívky 

nechtěli chodit do fitness centra z důvodů, které studentka zmiňuje. Ověřovala nějak toto tvrzení, 

nebo se jedná jen o odhad? Na konci části bych ještě uvítal lepší shrnutí toho, jestli participantky 

navštěvují spíše konkrétní stránky, krom těch které nabízí rady k hubnutí. Vyskytují se zde i zmínky o 

pro-ana blozích.  Celkově je podán poměrně zdařilý analytický výkon, když se studentka zaměřuje na 

proměny využívání internetu ve vztahu ke stádiím choroby. 

 

Formální stránka: 

V práci je znatelné spojování několika slov do jednoho, které v některých pasážích znesnadňuje čtení 

též jinde chybějící mezery, tyto chyby se v textu vyskytují do té míry, že si pokládám otázku, nakolik 

po sobě studentka nakonec text četla. Po jazykové stránce je text celkem čitelný až na občasné 

nešvary typu zeměkoule místo planety, nejeví být nevhodné apod. 

 

Závěr 

Práci považuji za relativně zdařilou, především analytická část je vypracována s důrazem na propojení 

s teorií a dalšími výzkumy, za pozitivní považuji, že se snaží data interpretovat a ne jen vyjmenovat na 

co při výzkumu přišla. Práci sráží teorie, která se místy zabývá neadekvátními tématy vzhledem 

k analýze, formální stránka práce a též některé nedostatky v interpretaci. Práci hodnotím mezi 2-3 

v závislosti na průběhu obhajoby. 

 



 

Vítězslav Slíva 

 

Navrhnuté otázky: 

Došlo k anonymizaci křestních jmen? 

Proč si vybrala právě mentální anorexii? 

Jak se měnily způsob nahlížení na stejné stránky při různých stádiích choroby? 

Existují studie, které by pracovaly s odlišnou časovou posloupností vývoje nemoci? 


