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Poruchy příjmu potravy jsou aktuální interdisciplinární téma, pokud jde o etiologii i 

intervenci. Je s podivem, že stále přetrvává názor, že se jedná o typicky ženské onemocnění. 

Toto se negativně odráží v literárních zdrojích i provedených studiích. Absence české odborné 

literatury a realizovaných výzkumů o poruchách příjmu potravy u mužů je evidentní. O to 

více lze kladně hodnotit zaměření dané diplomové práce. 

Diplomová práce v rozsahu 73 stran textu je rozdělena obvyklým způsobem na teoretickou a 

empirickou část. Dále je zde seznam literatury, grafů, tabulek, zkratek a 8 příloh. 

Teoreticko-literární přehled je velmi dobře strukturovaný. Autorka představuje danou 

problematiku ve čtyřech kapitolách. V první, kde je vymezení poruch příjmu potravy (PPP), 

je uvedena epidemiologie, etiologie a rizikové faktory a komorbidita. Ve druhé kapitole je 

podrobněji přiblížena problematika PPP u mužů. Následuje kapitola body image a 

nespokojenost s vlastním tělem. Závěr je věnován popisu diagnostických metod a možností 

terapie PPP. V celém textu je evidentní důsledná orientace na specifika PPP u mužů a snaha 

nezjednodušovat tuto složitou problematiku. Autorka cituje množství relevantní zahraniční 

literatury, včetně té aktuální (z roku 2019 a 2020). O zdroje z české literatury se diplomandka 

nemohla opřít.  

Empirická část má charakter mapujícího kvantitativního šetření. Cílem bylo zjistit přítomnost 

symptomatologie poruch příjmu potravy a muskulární dysmorfie u neklinické populace i ve 

vztahu k BMI respondentů. 

Soubor tvořilo 164 mužů ve věku 18-30 let, průměrný věk byl 25 let. Jednalo se o neklinickou 

populaci. Sběr dat probíhal online jako Inventář životního stylu mladých mužů. Samotnému 

výzkumu předcházel pilotní výzkum na 12 respondentech, rovněž formou online. Jejich data 

nebyla zahrnuta do výsledného zpracování. Respondenti vyplňovali sociodemografický 

dotazník, Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), Muscle Dysmorphia 

Inventory (MDI) a Bodybuilder Image Grid (BIG). Užité dotazníky jsou v práci podrobně 

popsány, včetně eventuálních problémů, např. chybějící cut off. Soubor je rovněž pečlivě 

charakterizován i v grafech. Hypotézy jsou stanoveny adekvátně a výsledky jsou přehledně 

prezentovány. Diskuse je podrobná, autorka se v ní věnuje komparaci svých dat s nálezy 

zahraničních studií, tématu užitých metod, limitaci online sběru dat a dalším aspektům.  

Nastiňuje i možné navazující a rozšiřující výzkumná šetření.   

Práce má adekvátní grafickou úpravu, překlepy jsem nezjistila. Snad jen „česko-anglický“ cut 

offů (strana 50).  

Na dané diplomové práci kladně hodnotím její zaměření, volbu zahraničních metod, včetně 

jejich překladu, přehledné uchopení jak teoreticko-literárního přehledu, tak samotného 

empirického šetření. V neposlední řadě oceňuji obsáhlou a kvalitní diskusi. 



Diplomová práce Anny Dražilové „ Poruchy příjmu potravy u mladých mužů“ splňuje 

nároky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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V Praze dne 21.června 2020                                          PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 

    


