
Posudek rigorózní práce Mgr. et Mgr. Nikoly Chládkové „Komorbidní výskyt poruchy 

příjmu potravy se závislostí na návykových látkách v různých léčebných zařízeních a 

možnost jejího psychoterapeutického ovlivnění“

_________________________________________________________________________ 

Rigorózní práce se týká aktuálního tématu – problematiky komorbidity poruch příjmu potravy 

a závislosti na návykových látkách u žen.

Práce má přiměřený rozsah (105 stran), není rozdělena na teoretickou a empirickou část. Je 

rozčleněna do 11 kapitol, dále je v práci seznam tabulek, grafů, zkratek, přílohy a seznam 

literatury. Autorka nejprve charakterizuje poruchy příjmu potravy, dále uvádí dělení 

návykových látek, pojem komorbidity a psychodynamický přístup u závislostí a v léčbě. 

V závěrečné sedmé kapitole této části zmiňuje psychoterapii u uvedených poruch. 

Vzhledem k tomu, že práce byla odevzdána v roce 2019, je zde nápadný nedostatek 

aktuálních literárních zdrojů. Nabízí se otázka, proč autorka cituje DSM IV a nikoli DSM – 5

(české vydání vyšlo v roce 2015)? Zde jsou sledovaným tématům Poruchy příjmu potravy a 

jídelního chování a Poruchy spojené s užíváním látek a poruchy se závislostí věnovány

obsáhlé kapitoly (strany 347 až 374 a 505 až 615). 

V textu jsou vágní formulace, obecná ztvrzení (např. v 4.2 Závislost), nápadně např. v části 

pojednávající o psychologické úrovni vzniku závislosti (4.4.). Postrádám zde problematiku 

osobnosti, osobnostních poruch, vztah deprese – závislost, úzkostné poruchy – závislost atd.

Zarážející je, že uvedená tvrzení nejsou položená literárními zdroji a to i v případě uvedení 

procent výskytu (např. “nacházíme u 25%“, „podíl 50-70%“ např. na straně 23). Ev. nejsou 

zmíněny i další zdroje s odlišnými údaji (např. na s. 3 „až 20 % plně rozvinuté mentální 

anorexie končí úmrtím“). Na straně 25 by bylo vhodné doplnit slovo osobnost, jedná se o 

poruchy osobnosti, nikoli o poruchy jako takové. U výzkumu na straně 38 není žádná citace.

Málo obsáhlá je kapitola zahraniční výzkumy, kde jsou uvedeny pouze 3 studie (na 1,5 

strany), přičemž by se mělo jednat o klíčovou kapitolu literárně přehledové části. Zdroje jsou 

nikoli výjimečně sekundární, např. u vztahové vazby, konceptu containment.

Detailní popis terapeutického režimu na pracovištích je příliš podrobný (9 stran) a bylo by 

vhodné zařazení spíše do příloh. Tento rozsah je nápadný např. při komparaci s kapitolou, 

která by měla pojednávat a přehledně sumarizovat současné výzkumy.

V empirické části práce cituji “ v tomto článku se budeme soustředit na naše první klinické 

zkušenosti“ (s. 65), „garant, kterým je první autorka článku“ (s.66) formulace vyvolávají 

dojem, že jde o  kopírování z jiného textu. Pokud jde o citaci z článku, susp. autorky, 

jednoznačně by to mělo být uvedeno. Analogicky ve 4. kazuistice.

Soubor tvoří 35 respondentek, v tabulce číslo 4 jsou údaje ale pouze od 24 osob. Rozdíl není 

vysvětlen. Udávat výsledky v procentech (6 je 50%) je u takto nízkého počtu osob 



problematické. Neshoduje se číslování tabulky s textem (s. 90). Soubor je velmi heterogenní 

ve věku (18 – 57 let), zastoupení jednotlivých diagnóz (20; 12; 3) i délce trvání obtíží. 

Kritéria zařazení do souboru byla příliš široká a nejsou zdůvodněna. I kazuistiky takto 

ilustrují především výraznou rozdílnost. Pouze 3 pacientky mají diagnózu psychogenní 

přejídání, nabízí se otázka, nakolik můžeme z tohoto počtu osob usuzovat.   

V literatuře je opakovaně doloženo užívání drog i alkoholu především u osob s mentální 

bulimií. Výzkumné otázky nejsou v tomto ohledu nijak překvapivě formulovány. Výzkumná 

otázka číslo 3 „Jaké jsou možnosti psychoterapie u komorbidity poruch příjmu potravy a 

závislostí“ na zvolených třech pracovištích je formulována a v textu je to zřejmé, že 

neumožňuje více než popis zkušenosti („zeptali jsme se pacientek“).

V diskusi se autorka adekvátně vyjadřuje ke složení vzorku i validitě dotazníků. Kapitola 

diskuse je však mimořádně krátká, pouze 2 strany. Zcela postrádám komparaci s výsledky 

jiných studií. 

V seznamu literatury chybí řada zdrojů uvedených v textu, např. Grof 1993, Freud 1905, Krch 

2005, Krch 2000, Papežová 2012, Krystal 1984, Skála 1987, Garner a Garfinkel 1979, Garner 

1982, Miovský et al. 2014, Miovský et al. 2016a, Miovský a Popov 2016, Evropská zpráva o 

drogách 2015, Gilvary et al. 2012, Vanderplasschen et al. 2007, Prochaska a DiClemente 

1986, Vágnerová, 2000, Blansk a Blank, 1992, Raboch a Pavlovský 2013, Sovinová et al. 

2015, Váchová v textu 2009, v seznamu literatury Váchová, Janů, Racková (2009), podobně 

Yalom 2007 x  Yalom, Leszcz, Bowlby 1979 x Bowlby 2010.

V textu se objevují překlepy či nepřesné formulace, např. datujeme orální stádiu (s.29), 

výzkumy a teorie upustilo (s. 31), přes vědomí škodlivost s.32, jeden z výkladů vychází i 

teorie (s.32),  z 60.Let 20.Století (s.38), bychom vyzdvihla (s.45), jme, krom (s.49), nutriční 

sestra se nepoužívá, odpověď v dotazníku AUDIT nemá číslo 0 – 4. (s.52).

Celkové hodnocení seznamu literatury: seznam je málo obsáhlý, pouze 3,5 strany. 

Jednoznačně převažují starší a české zdroje. Pouze 7 titulů je z období posledních 5 let, jen 14 

je zahraničních. Vzhledem ke zvolené oblasti, která se vyznačuje řadou literárních zdrojů a 

měnícím se obrazem, považuji literárně přehledovou část za málo naplňující kritéria rigorózní 

práce.

V textu se vyskytují podstatné nedostatky při práci s citacemi.    

Závěr: Rigorózní práce Mgr.et Mgr. Nikoly Chládkové nesplňuje nároky kladené na 

rigorózní práci a nedoporučuji ji proto k obhajobě.

V Praze dne 25.března 2019                                           PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc.






