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Formální hlediska práce 

 
Otázky, podn ty k obhajob :  
 
- na str.23 autorka v souvislosti ON a OCD uvádí: „Ortorektici se špatn  vyrovnávají  
  s nejistotou“, na str. 27 je zmín no, že u ortorektik  lze pozorovat intoleranci k nejistot .  
  Co je dle autorky zdrojem nejistoty u lidí s ortorektickým chováním? 
- pro  se autorka rozhodla ve výzkumné studii akceptovat hrani ní skór 40 bod  u dotazníku  
  ORTO-15, když rozdíl mezi cut-off skórem 40 a 35 bod  je signifikantní, jak dokazovala na  
  výzkumu Nikodymové (2017)? Jak by mohla tato vyšší hranice ovlivnit výsledky výzkumu?  
- zajímal by m  názor autorky na orthorexii– považuje ji za klinickou diagnózu i nikoliv?  
  V p ípad  kladné odpov di, do jaké diagnostické kategorie by ON za adila? Kde vnímá  
  pomyslnou hranici mezi zdravým stravováním a diagnózou, které by m la být v nována  
  odborná pé e? 
- autorka p i popisu dotazníku ORTO-15 uvádí, že validita i reliabilita dotazníku m že být  

 1 2 3 4 
Cíle práce: uvedeny jasn  – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – áste  X    
len ní kapitol: logické len ní – nevhodné strukturování X    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednozna  – spíše ne  X    
Stanovené cíle: spln ny – nespln ny  X    

 1 2 3 4 
Problém: jasn  vymezen – nejasné vymezení X    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klí ovým pojm m – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodn  zvolená – zcela nevhodn  zvolená X    
Propojení literárn  p ehledové ásti s návrhem projektu: 

organické, projekt logicky navazuje na 1. ást – ob ásti jsou nesourodé 
X    

     
1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úrove : práce je tivá, použití jazyka p im ené – nevyhovuje  X    
Formální úprava práce:  odpovídá požadavk m – zahrnuje množství formálních chyb  X    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X     
Množství využitých literárních zdroj : dostate né – nedostate né  X   

Aktuálnost literárních zdroj : vesm s z posledních let – zdroje zna  zastaralé X    
Využití cizojazy ných zdroj : dosta ující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standard m – chybn  uvád né odkazy X    
Seznam literatury: kompletní, bez v tších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    

 



  ovlivn na rozdílnými kulturními normami v souvislosti se stravováním. Domnívá se autorka,  
  že jednotlivé položky jsou pro eskou spole nost relevantní, nebo by bylo užite né/nutné  
  dotazník i n které díl í položky pro eské prost edí upravit?  
 
 
Celkové hodnocení práce (slovn , s jasným /ne/doporu ením k obhajob ): 
Téma bakalá ské práce vnímám jako p ínosné a oce uji, jak autorka fenomén orthorexie 
nervosa ve své práci prozkoumala z r zných úhl  a zasadila do širšího konceptu. Autorka 
prokázala schopnost analyticko-syntetického, kritického myšlení - v rámci jednotlivých 
kapitol analyzuje a vymezuje orthorexii nervosu jako možnou sou ást r zných diagnóz 
(zdravý životní styl, závislost, OCD, PPP) a následn  poznatky a výsledky studií shrnuje a 
spojuje v samostatné kapitole. Podobným zp sobem propojuje a zpracovává informace 
z literárn  p ehledové ásti v návrhu výzkumného projektu. Úskalí navrhovaného výzkumu i 
limity práce autorka shrnuje ve strukturované diskusi.  
Její práce je ztížená tím, že není mnoho zdroj , které by se problematice ON v novaly, ovšem 
autorce bakalá ské práce se poda ilo vybrat d ležité poznatky z r zných zdroj  (literatura, 
výzkumné studie, vysokoškolské práce, webové stránky i internetová diskusní fóra).  
Po formální i obsahové stránce je práce koherentní, dob e strukturovaná, jednotlivé kapitoly 
jsou logicky propojeny a výzkumná ást navazuje na literárn  p ehledovou ást. Úrove  
práce spl uje nároky na bakalá skou práci kladené. Celkov  hodnotím práci jako zda ilou a 
doporu uji ji k obhajob . 
 
 
Návrh klasifikace: výborn   
 
 
V Praze dne 9.6.2018      podpis: Veronika Šporclová 
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