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Bakalářská práce se zabývá tématem poruch příjmů potravy (PPP) u jedné konkrétní 
populace, ve které je dlouhodobě pozorované zvýšené riziko poruch příjmů potravy – u 
studentek baletních konzervatoří. Ke sběru dat byl využit on-line dotazník. Početný 
výzkumný vzorek 181 respondentek ze 4 z 5 tanečních konzervatoří v ČR (cílová populace) 
lze považovat za jeden z výrazných kladů této práce. K analýze dat byly využity adekvátní 
metody inferenční statistiky a jedna otázka byla analyzována obsahovou analýzou. Výsledky 
práce jsou správně diskutovány vzhledem k teoretickým poznatkům i limitacím. 

V teoretické části studentka využívá převážně zahraničních zdrojů, definuje základní pojmy a 
zaměřuje se zejména na prevalenci PPP. Dále studentka podává výčet možných etiologií PPP. 
Tato část by si možná zasloužila mírně rozpracovat a konkretizovat ve vztahu k baletnímu 
prostředí. U některých možných etiologií lze totiž vyslovit teoretický předpoklad přímého 
vlivu vysoké prevalence PPP u studentek baletních konzervatoří (například osobnostní rys 
perfekcionismus). Studentka dále naznačuje na str. 10, že některé současné alternativní 
diskurzy zpochybňují tradiční přístup k diagnostice PPP. Ačkoli studentka srozumitelně 
argumentuje, že vzhledem k empirické části není nutné o alternativních přístupech 
k diagnostice mluvit, existuje nějaký důvod, proč je to v práci zmíněno? Je možné, že by 
některé z alternativních přístupů mohly vysvětlit některá specifika rozvoje PPP v baletním 
prostředí? Toto by mohly být možné otázky do diskuze k obhajobě. V každém případě 
teoretická část je celkově kvalitní a na úroveň bakalářské práce dostačující. 

Empirická část je velmi precizně popsána. Všechny použité metody jsou dobře popsány a 
dávají smysl vzhledem k formulovaným výzkumným otázkám a hypotézám. Za metodický 
klad lze považovat zahrnutí otevřené otázky, která umožňuje nahlédnout do života 
respondentek skrze jednoduchou kvalitativní obsahovou analýzu. Využití smíšeného 
výzkumného designu je pro bakalářskou práci nadstandardní. Hlavní část analýzy je 
kvantitativní, pro což byly využity adekvátní testy inferenční statistiky, všechny výsledky jsou 
přehledně prezentovány a správně interpretovány. 

Pochybnosti může vyvolávat otázka reliability výzkumného nástroje EAT-26 vzhledem 
k tomu, že nebyl přeložen ani standardizován na české populaci. Toto ovšem nelze 
považovat za nedostatek na straně studentky, neboť v češtině neexistuje plnohodnotná 
alternativa. EAT-26 je screeningový dotazník, který se používá ve většině výzkumů PPP a je 
tak samozřejmě žádoucí využít ho i zde. 



V diskuzní části studentka prokazuje orientaci v problematice i kritickou reflexi. Vzhledem 
k tomu, že se autorka v baletním prostředí pohybuje a má osobní zkušenosti, je osobní 
reflexivita velmi důležitá pro zvýšení kredibility výzkumu, jak na úrovni formulaci hypotéz, 
analýzy dat, tak jejich interpretaci. Studentka přirozeně do práce vnáší své osobní názory a 
zkušenosti, nicméně děje se tak vždy v kontextu teorie či empirie. Díky tomu je práce na 
vysoké akademické úrovni a zároveň je velmi originální a potenciálně přínosná pro praxi. 
Poslední řečené dokládají doporučení pro prevenci, které jsou formulovány v závěru. 

Vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou formulovány teoretické předpoklady, hypotézy a 
výzkumné otázky a jak jsou analyzována data, tak by se dalo předpokládat, že studentka 
považuje určitá specifika baletního prostředí za příčinu rozvoje PPP. Je proto potřeba ocenit, 
že studentka nejenže reflektuje svou osobní zainteresovanost, ale také metodologická 
omezení, na základě kterých nemůže bezpečně potvrdit kauzalitu vzhledem ke korelační či 
kvazi-experimentální povaze výzkumu (s. 51). Studentka tak jednoznačně prokázala v diskuzi 
schopnost reflexe a orientaci v teorii i metodologii výzkumu. 

Práce je psána vhodným akademickým jazykem, je vhodně strukturována, zdroje jsou 
správně citovány a jsou splněny veškeré formální požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Celkově považuji bakalářskou práci za velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 
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