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Předložená práce se věnuje obrazu poruch příjmu potravy, jaký najdeme v mediích, 
konkrétně novinách, časopisech a na webových stránkách. 

Teoretická část se velmi pěkně a s přehledem zabývá otázkami poruch příjmu potravy, 
konkrétně jejich charakterem, diagnostikou, epidemiologií, etiologií a léčbou. A také 
v neposlední řadě vlivem medií zejména na děti a mládež. O takto zpracovaný teoretický 
materiál se opírá i část výzkumná. 

Výzkumná část je založena na obsahové analýze mediálních zdrojů, konkrétně 
vybraných textů, které se věnovaly problematice poruch příjmu potravy v určitém 
vymezeném časovém období. Všechny tyto zdroje jsou přesně popsány a uvedeny 
v přílohách. 

Metodická část textu je dosti podrobná, opírá se detailně doporučovaný postup obsahové 
analýzy v případě použití dat novinářského charakteru. Tato část se mi velmi líbila, ukazuje 
odpovědnost, s jakou autorka к úkolu přistoupila i odpovídající věcnost v metodologickém 
přístupu. 

Správně také omezila rozsah dat, rozhodla se zpracovat pouze dokumenty, které se přímo 
zabývají poruchami příjmu potravy. 

Na základě obsahové analýzy datového souboru vytvořila Gabriela Sittová kategorie, ve 
kterých může být obraz poruch příjmu potravy analyzován a interpretován. 

V práci s daty autorka nezapomněla ani na dostupnost jednotlivých typu materiálů a 
množství osob, které příslušná media čtou nebo která navštěvují příslušné webové stránky. 

Jednotlivé kategorie jsou uspořádány do skupin, celků a v jejich rámci prezentovány 
s popisem, komentářem a četnými příklady. Velmi pěkně a detailně. Ty potom také přehledně 
řadí do tabulky s jejich výskytem a četností. Připojuje také příslušnost к určitému typu media 
(noviny, časopisy, web). 

Empirická data jsou prezentována ještě dalším způsobem, shrnujícím. Tedy po 
jednotlivých zdrojích dat; nejříve deníky, poté další, včetně toho J a k často publikují, jak a co 
je podstavnými tématy i jestli zkreslují. Opět precizně, včetně popisu, charakteristik 
jednotlivých článků jako celku, s příklady určitých tendencí (např. zjednodušující údaje). 

Popsaná data nakonec Gabriela Sittová shrnuje do souborných momentů, které ukazují, 
jak a v jakých oblastech jsou tyto poruchy v mediích podávány, jak často a komu jsou určeny. 

Nevšímá si pouze (ne)výskytu a četnosti určité kategorie, ale také jejich kvalitativních 
znaků. Zejména správnosti informací, jejich informační a motivační hodnoty, zaměření, 
případně hodnocení. 

Výsledky jsou představeny v kapitole „kritické zhodnocení mediálního obrazu PPP a 
hledání řešení nedostatečné informovanosti veřejnosti".Zde jsou velmi přesvědčivě uvedeny 
výsledky získané díky analýze dat. Z nich např. vybírám zjištění, že autoři správně uvedli, že 
PPP zasahují i nižší věkové skupiny, ale nedostatečně ukazují specifika jejich podob u dětí 
tak, aby si jich rodiče mohli včas všimnout. Nebo pro veřejnost nevhodné popisy chování 
osob s PPP (obtížně viditelné vs. ty zřejmé, na první pohled zřetelné v životě rodiny nebo v 
komunikaci s lidmi ). A málo informací, kde hledat pomoc. Autorka zmiňuje i rizika, která 
nevhodné prezentování PPP v médiích může přinášet. 



Pro čtenáře se tak otevírá nejen obraz poruch v mediích, ale opravdu jeho kritické 
zhodnocení včetně návrhu správnějšího postupu, který by veřejnosti pomohl se v této 
problematice se orientovat. 

Práce se mi zdá ovšem orientovaná spíše sociologicky a pedagogicky, méně 
psychologicky. 

Diplomovou práci Gabriely Sittové považuji za pěknou, řádně zpracovanou a přínosnou. 
Hodnotím ji mezi výborně a velmi dobře 

V Praze 30.8.2006 PhDr. Ida Viktorová 


