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Oponovaná bakalářská práce se věnuje velmi specifickému tématu, které z hlediska rizikovosti rozvoje 

poruch příjmu potravy je sice často zmiňováno, ale v českém psychologickém prostředí chybí 

empirická opora. Proto velmi oceňuji výzkumný záměr studentky, které se podařilo (možná i díky své 

osobní zkušenosti s baletním prostředím) získat pro spolupráci na svém projektu celkem 4 taneční 

konzervatoře.  Práci považuji přínosnou zejména v příležitosti otevřít toto téma pro poradenskou práci 

nejen v baletním prostředí, ale ve vysoce výkonnostním a specializovaném prostředí obecně. Výsledky 

práce mohou být inspirací jak pro pedagogy, poradenské pracovníky, ale třeba i pro rodiče 

adolescentních dívek a chlapců, kteří míří na tento typ vzdělávací instituce.   

Teoretická část je koncipována zejména jako exkurz do problematiky poruch příjmu potravy, jedna 

podkapitola je pak cílena na reflexi souvislosti baletního prostředí a poruch příjmu potravy. 

Teoretická část je rozsahem spíše úspornější, přesto z hlediska představení problematiky, vytyčení 

jeho základních pojmů a propojení s cílem práce, ji vnímám jako dostačující. Možná bych ocenila 

ještě tematizování specifik fungování a režimu tanečních konzervatoří, které by mi umožnilo alespoň 

vhled do prostředí respondentek. Z hlediska práce s relevantní literaturou pokládám text za velmi 

kvalitní, autorka pracuje s rozsáhlým repertoárem zdrojů, zahraniční publikace a výzkumy jsou 

zastoupeny v převažujícím podílu.  

V metodologické pasáži studentka prokázala, že se v rámci kvantitativní metodologie orientuje nad 

rámec bakalářského stupně projektu. Musím zmínit i poměrně vysoký počet respondentek (181), 

který se autorce povedlo získat a také skutečnost, že z oslovených pěti škol s výzkumem souhlasily 

čtyři.  Ačkoliv studentka nepoužívá metody sběru dat, které by byly v ČR standardizovány, lze právě 

její snahu o diagnostické zachycení rizikovosti rozvoje poruch příjmu potravy vyzdvihnout. 

Minimálně jako screeningový dotazník by nástroj EAT-26 mohl i v českém prostředí najít adekvátní 

uplatnění. Studentka se rovněž inspirovala nedávným španělským projektem (Dantas et al., 2018), 

podle kterého koncipovala i svůj doplňující dotazník (Test specifických faktorů baletního prostředí), 

který je opravdu využitelný ryze v baletním prostředí.  O promyšlenosti celého designu sondy hovoří 

jednak doplnění o kvalitativní analýzu doplňujících komentářů účastnic a také zakomponování i 

„objektivního“ faktoru jako je BMI.  

Výsledky jsou formulovány koherentně a věrohodně, doplněné o přehledné tabulky a grafy, k podobě 

statistické analýzy dat nemám připomínek.  V datech se čtenář snadno orientuje, interpretace zjištění 



je adekvátní. Jako oživení dat kvantitativního charakteru vnímám i slovní komentáře, které mohly 

účastnice vyjádřit. Jako zajímavé zjištění komentuji i skutečnost, že se mezi jednotlivými školami 

z hlediska rizikovosti rozvoje poruch příjmu potravy neukázaly statisticky významné rozdíly. Do 

tohoto kontextu pak může lépe zapadat závěrečná představa autorky o podobě a koncepci 

preventivního programu na tanečních konzervatořích. Jedinou připomínku mám k využití dat 

z hlediska BMI respondentek – zde jsem v analýze dat našla pouze zmínku o skutečnosti, že většina 

respondentek měla ideální váhu až podvýživu, ale již se s tímto faktorem (např. v souvislosti, zda 

účastnice s nízkým BMI vykazují i vyšší skór rizikovosti v testu EAT-26, apod.) nepracuje.  Tato 

poznámka ale nikterak nesnižuje přínos práce, je spíše inspirací, jak s daty pracovat i z jiného úhlu 

pohledu.  

Cíle práce byly naplněny, na výzkumné otázky, resp. hypotézy, je odpovězeno přesvědčivě. Část 

diskuze je vyspělá, studentka dokazuje, že umí své nálezy zasadit do kontextu teoretických koncepcí 

i srovnatelných empirických zjištění a dokáže definovat možné aplikační dopady svých zjištění – 

např. tvorba preventivních programů.  

Výslednou oponovanou práci považuji za velmi zdařilou. Rozsah práce a její struktura odpovídají 

požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Z jazykového hlediska je psána akademickou dikcí s 

kvalitním terminologickým aparátem. Práce obsahuje všechny povinné části. 

 

 

Bakalářskou práci Markéty Šimčákové  doporučuji k obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě: 

 
1, Ve slovních komentářích respondentky poměrně často uváděly odpovědi, které se studentka 

rozhodla pro jejich citlivý charakter nakonec nezveřejnit. Mohla by přesto alespoň obecně 

specifikovat obsah těchto sdělení?  

2, Autorka svá data sbírala v době opatření v souvislosti s nákazou Covid -19 – kdyby měla více 

možností, jak svůj výzkumný záměr koncipovat, rozhodla by se pro jiné formy metod sběru dat? 

Pokud ano, tak pro jaké?  

3, Jaká hlavní témata (i s ohledem na prezentované pořadí rizikových faktorů) by dle studentky měl 

obsahovat cílený preventivní program poruch příjmu potravy pro cílovou skupinu tanečnic a tanečníků 

na konzervatořích?  

 

 

V Praze dne 30.8. 2020 PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 


