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Oponentský posudek diplomové práce Anny Dražilové: 

„Poruchy příjmu potravy u mladých mužů“ 
 

 

Diplomová práce nabízí zajímavý pohled na aktuální a dosud spíše nezpracované téma 

poruch příjmu potravy u mužů s potenciálem úspěšnějšího záchytu zasažené populace. 

Literárně přehledová část je rozčleněna do čtyř kapitol. V první části autorka vstupuje 

rovnou na půdu epidemiologie a etiologie poruch příjmu potravy. Druhá kapitola je 

zaměřena na vymezení poruch příjmu potravy se zaměřením na mužskou populaci. Zde je 

čtenáři představena anorexie nervosa, bulimie nervosa, binge eating disorder, OSFED a 

ortorexie nervosa. Ve třetí kapitole se autorka věnuje tématu Body Image a úžeji muskulární 

dysmorfii. V poslední kapitole literárně přehledové části je zpracována diagnostika a terapie 

poruch příjmu potravy. 

 

Kapitoly jsou čtivé, srozumitelné, s minimem stylistických neobratností a překlepů a jsou 

dobře strukturované. Nicméně pro přehlednost by bylo vhodné část druhé kapitoly 

předsunout před epidemiologická data e etiologické informace. Např. koncept binge eating 

disorder je představen až v druhé kapitole, ale název a jeho zkratka je užíván již v kapitole 

první. Za ocenění ale stojí hluboký vhled do problematiky, orientace v aktuálních 

diagnostických manuálech, široký zdrojový aparát a podrobný výčet diagnostických nástrojů 

užívaných při diagnostice poruch příjmu potravy 

 

V empirické části je popsán kvantitativní výzkum, který má dle autorky explorační 

povahu. Autorka si klade za cíl zachytit přítomnost symptomů poruch příjmu potravy u 

mladých mužů a zjistit, zda existuje u mužské populace vztah mezi příznaky PPP a projevy 

muskulární dysmorfie. Svůj cíl a jednotlivé výzkumné otázky převádí do sedmi hypotéz. 

Dále autorka představuje vzorek 164 mužů ve věku 18-30 let, metodu sběru dat včetně 

přípravné fáze a tvorby dotazníkové baterie a nezapomíná ani na podkapitolu etika výzkumu. 

 

Autorka detailně popisuje výzkumný soubor a přehledně představuje výsledky včetně 

práce s hypotézami. Oceňuji propracovanost empirické části a to zejména ve srozumitelnosti 

a přehlednosti. Jako velmi zdařilou a obsáhlou vnímám kapitolu diskuse. 



 

Při obhajobě se mohla autorka vyjádřit k tomu, kde podle ní existují největší rezervy 

v léčbě pacientů i pacientek s poruchami příjmu potravy. Co by doporučila změnit či doplnit. 

 

Diplomová práce Anny Dražilové splňuje všechny náležitosti, hodnotím ji jako 

zdařilou a doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborné. 
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