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Oponentský posudek na bakalářskou práci : 
 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY U STUDENTEK TANEČNÍ KONZERVATOŘE 
(Autor: Marie Záhorská) 

 
 
Téma, které autorka zvolila – PPP u studentek taneční konzervatoře - považuji za cenné a 
smysluplné. Jedná se o téma v poslední době velmi populární, jen v tomto temínu 
bakalářských obhajob se mi dostaly do rukou hned dvě práce zabývající se těmito poruchami. 
Přesto je však třeba poznamenat, že v porovnání s ostatními pracemi na toto téma velmi 
oceňuji přehledně členěný teoretický úvod autorky této práce, v němž přehledně cituje a 
logicky řadí kapitoly. V textu cituje celkem 18 relevantních českých pramenů, mrzí mne, že si 
ke svému tématu nevyhledala některé odborné cizojazyčné články. Soupis literatury na konci 
práce je v pořádku, nevím však proč jej autorka nazývá „tradičními dokumenty“, a před ním 
ještě uvádí desetistránkový (dle mého názoru naprosto zbytečný)  „bibliografický seznam“ v 
němž rozepisuje každou citaci jednotlivě včetně čísla stránky. To není nutné! Slovníček 
pojmů, přiloženou tabulku standardů a originál použitého dotazníku naopak považuji za velmi 
přínosné.  Autorka distribuovala dotazník, který sama vytvořila, žákům dvou tříd pražské 
taneční konzervatoře vhodného věku a podařilo se jí získat údaje od 36 respondentů, 27 dívek 
a 9 chlapců, tento počet považuji pro bakalářskou práci za dostatečný. Odpovědi na otázky 
poté procentuálně zpracovala a popsala.  
 
Přes výše zmíněná positiva shledávám v práci přece jen i následující nedostatky: 
 

1) Studentka si v praktické části práce stanovuje tři velmi jasné hypotézy (str. 52), které 
sice jistě souvisí s poblematikou PPP, nicméně např. prevalenci diagnostikovaných 
poruch PPP přímo nesleduje. To však nepovažuji za úplně závažnou chybu, pouze by 
bylo vhodné tento fakt uvést na pravou míru v titulu práce a v interpretaci výsledků. 
(Přece jen – to ,že má někdo podváhu, ale připadá si spíše normální ještě neznamená, 
že trpí PPP.) 

2) Vzhledem k tomu, že si stanovuje hypotézy, měla by si do budoucna uvědomit nutnost 
srovnávací skupiny. Tedy to, že by měla zjišťovat, zda jsou v daných kritériích 
studenti konzervatoře jiní, než populace normálních teenagerů v tomhle věku (např. U 
BMI to není nutné, jelikož může porovnávat s tabulkami. Pro to, aby mohla tvrdit, že 
např. kouření 25% studentů v tomto věku je číslo nízké, či že se v tomto faktu studenti 
konzervatoře odlišují by potřebovala tento výsledek porovnat s výsledky nějakého 
výzkumu dospícjících v tomto věku, nebo sama nechat dotazník vyplnit v nějaké jiné 
škole. To samé v dalších částech – co když by prevalence porušeného vnímání těla 
fungovala v podobném procentu i u jiných dívek v tomto věku? Ve stávající fázi se tak 
jedná o pouhou deskriptivu procentuální výpovědi, nikoliv o ověřování hypotéz. 
Autorka však používá přehledné tabulky, což cením. 

3) Vzhledem k tomu, že soubor obsahuje pouze 9 mužů, považuji uvádění procent v 
mužském vzorku a pokus o interpretace pohlavních rozdílů za naprosto bezpředmětné. 

4) Uvítala bych přesný popis a zdůvodnění kritérií, jimiž si autorka definujě porušené 
vnímání vlastního těla – uvedeno v Tab.19. Z tabulky je to sice při troše soustředění 
patrno, ale měl by ji doprovázet slovní popis výběru kritérií. 

5) Za největší chybu celé práce považuji neexistenci jakékoliv diskuse výsledků!!! 
Uvítala bych, aby si autorka některé interpretace připravila k obhajobě. 
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6)  Závěr práce není shrnutím nejdůležitějších výsledků studie a jejich možných dopadů 
(čímž by měl být), ale výpisem názorů partnerky, jež měla jistě i před začátkem 
vlastního výzkumu. 

 
 

Celkově však práci hodnotím jako podařenou a hodnotím ji jako velmi dobrou v 
závislosti na obhajobě. 

 
 

 
V Praze dne 17.6. 2009      Mgr. Kateřina Klapilová 
 
 


