
Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na Katedře psychologie FF UK v lednu 2021 

 

Téma diplomové práce:  Souvislost ortorexie nervosa a projevů OCD u sportovců 

Diplomandka: Bc. Ivona Fiurášková 

Vedoucí práce: Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. 

 

Diplomandka předkládá k posouzení diplomovou práci v rozsahu 124 stran včetně seznamu literatury 

a příloh.  

Ve své práci zpracovává poměrně nový koncept ortorexie nervosa, který dává do souvislosti 

s obsedantně kompulzivní poruchou. Projevy obou těchto diagnóz mapuje u sportovců, kteří dbají na  

zdravý životní styl.  

Teoretická část diplomové práce čítá 3 logicky na sebe navazující hlavní kapitoly. Autorka se zde 

věnuje vymezení ortorexie nervosa, OCD a osobnostním charakteristikám pravidelných návštěvníků 

fitness center. Ortorexii i OCD popisuje jednak z klinického, diagnostického hlediska, ale snaží se 

postihnout hranici mezi zdravým životním stylem a patologickou posedlostí zdravým stravováním a 

„běžným“ zdravým životním stylem. Velmi oceňuji části diplomové práce, ve kterých diplomandka 

hledá rozdíly i podobnosti ortorexie a OCD a následně tyto informace v další subkapitole propojuje 

s osobností pravidelného návštěvníka fitness centra. V jedné subkapitole se věnuje také možné 

souvislosti ortorexie s poruchami příjmu potravy. Provázanost symptomatologie ON, OCD a anorexie 

je přehledně graficky zpracována – ačkoliv je uvedený diagram přejat z jiného zdroje, práci by 

prospělo, kdyby text v diagramu byl přeložen do češtiny.   

V teoretické části autorka prokázala schopnost pracovat s českými i četnými zahraničními literárními 

zdroji, vybrat relevantní informace vztahující se k danému tématu.  

Ve výzkumné části si autorka kladla za cíl zjistit souvislost mezi ortorexií nervosou a projevy OCD, tuto 

souvislost zjišťuje u výzkumné skupiny respondentů, kteří jsou pravidelnými návštěvníky fitness 

centra. Výzkum je veden jako kvantitativně – kvalitativní. Kvantitativní výzkumné šetření autorka 

realizovala na dostatečně velkém výzkumném souboru 203 respondentů. Pro lepší vhled do 

zkoumané problematiky i ve snaze o nalezení tenké hranice mezi normou a patologií se autorka 

rozhodla doplnit kvantitativní výzkum o rozhovory se 6 respondenty.  

Ačkoliv autorka pro účely své práce použila metody, které nejsou na českou populaci 

standardizovány, oba použité dotazníky (ORTO-15 i OCI) přeložila a věnovala se předvýzkumu pro 

ověření srozumitelnosti položek. V přehledné, bohaté a dobře strukturované diskusi autorka shrnuje 

podstatné závěry své práce, propojuje je jednak s teoretickou částí své diplomové práce, ale opírá se 

také o výsledky jiných výzkumných studií.  

Bc. Ivona Fiurášková ve své práci velmi zdatně prokazuje schopnost pracovat s literárními zdroji, 

zasadit je jednak do širšího konceptu, ale zároveň se držet původního záměru a neustále dílčí 

informace propojovat. Diplomovou práci považuji za čtivou s jasnou, srozumitelnou strukturou i 

koherencí. 

Obě části diplomové práce splňuje požadovaná kritéria. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně.  

 



Otázky (podněty) k obhajobě: 

- autorka zmiňuje výzkum Barrada a Honcera, kteří rozdělují ortorektické projevy na HeOr (zdravá  

  ortorexie) OrNe (patologická ortorexie). Kde autorka na základě rešerše různých zdrojů i výsledků  

  své diplomové práce vnímá hranici mezi tzv. zdravou a patologickou ortorexií? A lze vůbec hovořit o  

  „zdravé“ ortorexii, jestliže by ortorexie byla vnímána jako psychopatologie - patologické zaujetí  

  zdravým stravovováním?  

- zajímalo by mě, zda byl rozdíl v odpovědích u respondentů, kteří vyplňovali dotazník v tištěné  

  podobě a u těch, kteří ho vyplnili online? Věnovala autorka při zpracovávání dat této skutečnosti  

  nějakou pozornost?  

- autorka v úvodu práce zmiňuje osobní motivaci při volbě svého tématu, předpokládám tedy hlubší  

  vhled do popisované problematiky. Zamýšlela se autorka nad možnou kauzalitou – které  

  z obtíží mohou být příčinou a které až sekundárním následkem? 

- na základě kvantitativního i kvalitativního šetření byly zjištěny projevy OCD u osob se susp. ortorexií  

  (respondenti, kteří skórovali v dotazníku v pásmu pozitivity pro riziko rozvoje ortorexie) i u častých  

  návštěvníků fitness center. Co lze z tohoto zjištění prakticky odvodit pro prevenci rozvoje  

  patologického chování u aktivních sportovců?  

 

V Praze dne 20.1.2021                                                                                      Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. 

 

 


