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Posudek bakalářské práce
Jméno autora práce: Aneta Vopálková
Název bakalářské práce: Body image a nespokojenost s vlastním tělem u klinické populace
Vedoucí – oponent: Mgr. Erika Panenková
(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x)

Obsahová hlediska práce
1

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny
Soulad obsahu s názvem: ano – částečně
Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování
Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne
Stanovené cíle: splněny – nesplněny
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Úroveň návrhu projektu
1

2
x

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení
Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou

x

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená
Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:

x
x

organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

Formální hlediska práce
1

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje
Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb
Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje
Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné
Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé
Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální
Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy
Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb
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Otázky, podněty k obhajobě:
Sama autorka, tvrdí, že genderově vyvážený vzorek o velikosti N=200, je téměř nemožné
získat. Jak by tedy mohl být veliký vzorek této populace, který by bylo možné získat, aby jej
autorka mohla kvantitativně zpracovat?
Vzhledem k malému počtu mužů s touto diagnózou, budou pravděpodobně bráni všichni
splňující vstupní kritéria. Jak budou vybírány ženy?
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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):
Teoretická část práce shrnuje poznatky o mentální anorexii, nespokojenosti s tělem, body
image a vybraných diagnostických metodách měření těchto oblastí. Práce je psána poutavě a
na dobré odborné úrovni jazyka, obsahuje však množství překlepů, gramatických a
stylistických chyb. Budí dojem práce sepsané „horkou jehlou“, některé kapitoly by mohly být
více dopracované.
Empirická část je koncipována jako systematické zkoumání výše popsaných oblastí u žen i
mužů, kdy vzorek mužů, bude vzhledem k zastoupení(1 muž : 10 ženám) u této klinické
populace těžké získat. V případě realizace by práce zcela jistě přinesla zajímavé údaje,
zejména v případě mentální anorexie u mužů.

Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):
Práce splňuje požadavky bakalářské práce, doporučuji k obhajobě

Návrh klasifikace: velmi dobře
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