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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Autor: Bc. Markéta Barešová 

Bulimie a anorexie, psychiatrická záležitost, nebo genetická determinace? 

 

Posuzovaná bakalářská práce se zabývá tématem poruch příjmu potravy, zejména 

onemocněními anorexia nervosa a bulimia nervosa a zhodnocením rizikových faktorů v rámci 

epidemiologie jejich vzniku. Jak již název napovídá, autorka v teoretické části dokládá, že 

anorexia nervosa i bulimia nervosa jsou současně geneticky i prostředím determinovaná 

onemocnění. Obsahem praktické části je pak dotazníkové šetření, ve kterém si autorka klade 

za cíl zjištění a následné vyhodnocení povědomí neodborné veřejnosti o poruchách příjmu 

potravy. 

Vzhledem k aktuálním trendům, kdy jsou velmi štíhlé ženy vnímány jako ideál krásy, a 

neklesajícím počtům nemocných s těmito onemocněními můžeme téma povědomí o 

problematice poruch příjmu potravy mimo odbornou veřejnost považovat za velmi aktuální. 

 

FORMÁLNÍ STRÁNKA PRÁCE 

  

Autorka řeší zvolenou problematiku na 42 stranách textu, doplněného seznamem 

zkratek, grafů a tabulek, referenčním seznamem (celkem 45 citačních zdrojů, z toho 14 

cizojazyčných) a 1 přílohou. Práce je doplněna o 5 tabulek a 6 grafů. 

Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá obvyklým standardům. 

Tabulky a grafy, které doprovází text zejména v praktické části práce, problematiku vhodným 

způsobem dokreslují a napomáhají k lepší představě a prezentaci výsledků. Stylistické 

zpracování a způsob vyjadřování autorky jsou též na kvalitní úrovni. Velmi dobrou úroveň 

práce snižuje poněkud horší gramatické zpracování, což ale není to hlavní, co by měla 

bakalářská práce nabídnout. Věřím, že se autorka z chyb poučí a že je již nebude opakovat při 

psaní následných závěrečných či jiných prací.   

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

  

Ze zpracování teoretických východisek na 23 stranách je zřejmá znalost problematiky z 

hlediska obsahového i terminologického. 

Obsah je řazen logicky od obecného ke specifickému, kapitoly na sebe vhodně navazují 

a dokazují schopnost autorky kriticky pracovat s odborným textem. 

Velmi oceňuji především informace a odkazy na nejnovější výzkumy v dané 

problematice, které autorka prezentuje na konci teoretické části.  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

  

Cílem práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření získat přehled o 

informovanosti a vzdělanosti neodborné veřejnosti v rámci tématu poruch příjmu potravy. Cíl 

práce je stanoven v souladu s dalším postupem a také v souladu s výzkumnými otázkami a 

předpoklady. Výzkumný soubor je definován a je vysvětlen způsob, jakým autorka účastníky 

vybírala. 

Dotazník obsahující 15 otázek je přiložen k odevzdané práci. Základní demografické 

otázky předcházejí otázkám specifickým k tématu práce. Jednotlivé otázky jsou voleny a 

psány stručně a srozumitelně, což umožňuje minimalizaci chyb. Možnosti odpovědí jsou jak 

uzavřené, tak v jednom případě otevřené. I tuto volbu hodnotím kladně, jak z hlediska 

pochopení respondenty, tak z hlediska následného vyhodnocování. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

  

Výsledky jsou zpracovány přehledně po jednotlivých otázkách a prezentovány pomocí 

tabulek a grafů, které jsou vždy vhodně okomentované. 

V diskusi autorka kriticky hodnotí výsledky dotazníkového šetření a rozepisuje 

argumentaci pro jednotlivá tvrzení. Postrádám u některých částí diskuse větší konfrontaci 

získaných dat s literárními prameny, ale především s výzkumy z posledních let na podobné 

téma. Zároveň bych ocenila, kdyby autorka některá získaná data z demografických otázek 

dotazníku představila v souvislosti s výsledky specifických otázek zaměřených na stav 

vědomostí o poruchách příjmu potravy. Tak, aby bylo zřejmé, které skupiny, ať již z hlediska 

pohlaví, věku nebo dosaženého vzdělání, mají lepší či horší znalosti v problematice poruch 

příjmu potravy. 

Oceňuji, že si je autorka vědoma slabších míst praktické části, které sama zmiňuje. 

Uvádí důvody, proč mohou být tato místa považována za slabší a navrhuje možná řešení do 

budoucích navazujících výzkumů. 

 

CELKOVÝ ZÁVĚR 

  

Standardním úkolem oponenta je vytýkání nedostatků a požadování jejich vysvětlení. 

V případě předložené práce jsou však nedostatky převáženy klady. Z celkového pohledu lze 

hovořit o práci, ve které autorka prokázala velmi dobrý vhled do zkoumané problematiky. 

Myslím, že práce má potenciál být v budoucích výzkumných aktivitách autorky vhodně 

rozšířena. Přes výhrady, které nejsou zásadního charakteru a budou jistě objasněny při 

obhajobě, lze konstatovat, že Bc. Markéta Barešová předložila kvalitní dílo, které odpovídá 

všem požadovaným kritériím pro bakalářskou práci.  

Z tohoto pohledu doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení: 

výborně. 
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OTÁZKY K OBHAJOBĚ: 

 

1. V jakém věku podle nejnovějších zdrojů nejčastěji propukají poruchy příjmu potravy? 

2. Prosím autorku o vysvětlení refeeding syndromu, který s problematikou léčby PPP 

velmi úzce souvisí. 

3. Jakým způsobem by se ideálně měli vybírat probandi pro dotazníkové šetření 

v budoucím výzkumu, aby se předešlo výběrovému zkreslení (selection bias)? 
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