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Otázky, podněty k obhajobě:  
„Přesto však dívky, u kterých se onemocnění objeví, nejsou obézní, a i před nástupem nemoci 
mají tělesnou hmotnost v rozmezí normy“ (viz strana 8). Otázka k obhajobě: Je možné, aby se 
mentální anorexie rozvinula i u osob s premorbidní hmotností nad normou? 
 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
Některé formulace či obraty – odcizují se vlastní povaze (s. 10), místo tělesné kompozice raději 
konstituce (s. 14). Denní příjem nepřevyšuje 1000kcal - jako uvedená další charakteristika 
mentální anorexie (viz strana 9). Je příliš striktně stanoven. Záleží i na dalších faktorech, 
minimálně na výšce, energetickém výdeji atd.   

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  x    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  x    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x    

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  x    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  x    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  x    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x    
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Práce je cílena do velmi složité oblasti. Patologické jídelní chování vrcholových sportovců je 
navzdory závažnosti dopadů okrajové až tabuizované téma. Lze ocenit šíři teoretické části, 
postihující příčiny vzniku, prevalenci, projevy, zdravotní komplikace poruch příjmu potravy i 
možnosti intervence. Vše je v práci prezentováno s důslednou orientací na oblast ženského 
vrcholového sportu. Tomu odpovídají i bohaté literární zdroje. České studie na dané téma 
chybí. Návrh mapujícího výzkumu s uvedeným designem je adekvátní s využitím 
specializovaných dotazníků a diagnostického rozhovoru. V kapitole diskuse jsou uvedeny 
možné intervenující i limitující aspekty. Kladně hodnotím i zaměření na možnou prevenci, které 
v současnosti evidentně schází. 
 
Posuzovaná práce Terezy Vítkové „ Poruchy příjmu potravy v ženském vrcholovém sportu“ 
odpovídá nárokům na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.       
 
 
 
Návrh klasifikace: výborně  
 
 
V Praze dne 7. června 2021                                                 PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. 


