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Přínosnost předloženého tématu lze spatřovat ve zvýšení povědomí o náchylnosti k ortorexii 

nervosa a OCD u sportující populace a zároveň poukázání na specifickou populaci návštěvníků 

fitness center jako na rizikovou skupinu s možnou vyšší prevalencí těchto poruch. Další přínos 

práce lze nalézt v edukaci návštěvníků fitness center o normalitě jejich zaměření na zdravý 

životní styl. Právě ukazování normality při dodržování zdravého životního stylu mimo jejich 

sociální bublinu vede z velké části k prevenci a předcházení rozvoje ortorexie u této populace. 

V neposlední řadě může přinést tato práce i více povědomí o výše zmíněných poruchách mezi 

psychology, kteří se ve své praxi se sportovci setkávají. 

 

Cíli práce jsou dle slov autorky 1) přinést poznatky o možné souvislosti ortorexie nervosa a 

OCD u návštěvníků fitness center, 2) prozkoumat, zda u zvoleného souboru neexistuje rozdíl v 

dotaznících ORTO - 15 a OCI v závislosti na frekvenci tréninků a za 3) zjistit, zda se prevalence 

ortorexie liší z hlediska pohlaví. Kvalitativní analýza pak měla za cíl přinést hlubší porozumění 

zkoumané problematiky a možné provázanosti obou poruch. Formulace cílů byla dostatečně 

jasná a přehledná. Zároveň i propojení cílů literárně přehledové části bylo strukturované a 

pomohlo tak čtenáři držet výše zmíněné cíle stále na zřeteli. 

 



Po formální stránce předložená práce obsahuje 113 stran textu včetně seznamu literatury. 

Dalších 11 stran obsahuje přílohy. Seznam literatury je složen ze 129 titulů, drtivá většina z nich 

je v anglickém jazyce. Je třeba ocenit aktuálnost vybraných zdrojů, mnoho z uvedených je 

z roku 2016 či novější. Práce je rozdělena do 9 kapitol (3 teoretické a 6 empiricky zaměřených) 

opatřených samostatným úvodem a závěrem. Lehce matoucí může být označení úvodní části 

Literárně přehledová část, kdy pak označení empiricky zaměřených kapitol chybí. Z hlediska 

pravopisu a stylistiky lze vytknout jedinou chybu na str. 29 (slovo posednost), zřejmě myšlena 

posedlost. 

 

Teoretická část práce zahrnuje tři literárně přehledové kapitoly, které se dopodrobna věnují 

popisu, diagnostice či léčbě ortorexie nervosa a obsedantně – kompulzivní poruchy. Zde 

autorka velmi přehledně provádí čtenáře nejednoznačností definice ortorexie nervosa. Třetí 

teoretickou kapitolou byl pak popis návštěvníků fitness center, jakožto zkoumané populaci 

v empirické části práce. Autorka práce správně bere v potaz absenci uvědomění si tohoto 

patologického chování u návštěvníků fitness center a v současné době jejich zvyšující se 

závislosti na sociálních sítích, které mohou být v některých případech i náhražkou reálných 

sociálních vztahů. Pro čtenáře důležitou a přehledně zpracovanou je především podkapitola 

Srovnání ON a OCD.  

 

Empirická část plynule navazuje na teoretickou část práce. Autorka představuje výzkumný 

problém, design projektu, metody zpracování a analýzy dat a výzkumný soubor. Určitým 

limitem empirické části, jak sama autorka práce zmiňuje, může být u metody ORTO – 15 nízký 

koeficient vnitřní konzistence. Velmi citlivě tak autorka zvolila pro tento nástroj mírnější cut 

off bod. Protože v této práci použité dotazníky byly bez českého překladu, rozhodla se autorka 

pro předvýzkum, kdy svůj vlastní předklad metod konzultovala se samotnými návštěvníky 

fitness center, které pak do svého výzkumu nezařadila. Při prezentaci výsledků svého šetření 

pak získaná data autorka správně porovnává s již provedenými zahraničními studiemi. 

V empirické části je třeba vyzdvihnout zařazení kvalitativního šetření, které dokresluje 

kvantitativní část studie a zároveň dává zjištěná data do konkrétních příkladů a souvislostí. 

Taktéž analýza otevřené kódování a následná technika vyložení karet se jeví jako ideální pro 

charakter získaných dat kvalitativním šetřením. V rámci dotazníkového šetření o frekvenci 

návštěv ve fitness centrech mohla být zařazena i otázka na další sportovní aktivity mimo 



prostory fitness centra. Projevy ortorexie nervosa nebo OCD se totiž mohly demonstrovat i 

v jiném způsobu sportovní aktivity mimo fitness centra (běh, workout či kolektivní sporty). 

 

Celkově práci považuji za velmi přínosnou nejen pro samotnou specifickou populaci 

návštěvníků fitness center v rámci jejich edukace, ale i pro samotnou psychologickou obec, kdy 

se sportující jedinci často ocitají v roli klientů. Riziková skupina jsou převážně vrcholoví 

sportovci, kteří jsou okolím a okolnostmi „deformováni“ v pohledu na normalitu jejich péče o 

tělo a způsob a frekvenci žádoucí sportovní přípravy. 

Dále uvádím, že autorka: 

- předložila práci s přehlednou a dobře strukturovanou teoretickou částí 

- v rámci empirické části jasně formulovala výzkumné cíle a k nim přidružené výzkumné 

hypotézy 

- výsledky své studie dokázala velmi dobře komparovat se zahraničními studiemi 

- v rámci diskuse dokázala pojmenovat možná omezení svého výzkumu 

Autor posudku oceňuje i jazykové zpracování práce. 

 

Předloženou práci HODNOTÍM VÝBORNĚ a DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 

 

 

V Praze 8.1.2021      Mgr. Martin Macháček 


