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Téma práce považuji vzhledem k jeho závažnosti a dopadu na kvalitu života lidí, které 
postihuje, na jejich zdraví – tělesné i psychické a na vztahy všech zúčastněných, za velmi 
aktuální.

V teoretické části autorka přehledně shrnuje základní fakta o poruchách příjmu potravy se 
zaměřením na mentální anorexii. Pátrá po příčinách onemocnění, snaží se najít důvody 
častých recidiv, malého procenta úspěšně vyléčených pacientek a také vysoké úmrtnosti. 
Zaměřuje se i na mýty a předsudky, které ovlivňují vztahy mezi nemocným, rodinou a dalšími 
blízkými osobami, popisuje různé možnosti léčby. Kromě známého tvrzení, že vznik anorexie 
ovlivňuje rodina, upozorňuje na fakt, že současný systém léčby v ČR není komplexní, chybí 
dostatek odborných pracovšť a čekací doby jsou neúměrně dlouhé. Zajímavé jsou výsledky 
dotazníkového šetření, v němž se autorka snažila ověřit teoretické poznatky.

Připomínky:

- Použitá literatura je dostatečná, odborně sporné jsou podle mého názoru internetové zdroje, 
z kterých autorka čerpala (nebo byly využity k získání respondentek?). On-line běžně 
dostupná je oproti tomu řada aktuálních odborných článků s touto tématikou (např.„speciály“ 
Zdravotnických novin). Z textu je patrný hluboký zájem autorky o zpracovávané téma, a tak 
by jistě by jistě bylo vhodné i využití rozsáhlé monografie prof. Papežové z loňského roku. 
- Další připomínky se týkají struktury kpt. č 6., v níž autorka neužívá standardní schéma pro 
výzkumné šetření: Cíle, Metody, Soubor, Výsledky, Diskuze. Pro celou práci postrádám 
samostatnou kapitolu Závěr, kterou zřejmě má být kpt. 6.4. – Závěr šetření.
- Přehlednosti práce by prospěly mezery pod názvy kapitol, za nepříliš vhodné považuji 
členění čtvrtého řádu. Zřetelněji by působily přímé citace v uvozovkách napsané kurzívou. 
Toto však nesnižuje obsahovou hodnotu textu.

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, rozsah práce je přiměřený.

Autorka dokázala informovat velmi srozumitelným a přehledným způsobem o bio-psycho-
sociální problematice poruch příjmu potravy. Výpovědi respondentek, které se účastnily 
dotazníkového šetření, přinášejí zajímavé poznatky o zkoumaném onemocnění.

Cíl práce – komplexně informovat o problematice poruch příjmu potravy – autorka splnila. 

Předložená diplomová práce splňuje podmínky  a nároky kladené na odbornou práci 
a doporučuji ji k obhajobě. 

Vzhledem k uvedeným připomínkám předloženou práci hodnotím: velmi dobře

V Praze 4. 5. 2011                                                             MUDr. Jiřina Ondrušová






