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     V diplomní práci se Zuzana Douchová zabývá poruchami příjmu potravy. Práce o 

rozsahu 79 stran je velmi podrobně členěna do šesti kapitol. Autorka vychází  

z vlastních zkušeností, což se pozitivně odráží v hloubce pohledu na obtíže a způsob 

zápasu s nimi. Neméně obsáhlé jsou teoretické poznatky, které Z.D. shromáždila 

s cílem komplexně popsat danou problematiku a v teorii hledat podněty pro nalezení 

optimální cesty k uzdravení.  

      V úvodu jsou popsány poruchy příjmu potravy, jejich etiologie, projevy i následky. 

V etiologii je v souladu se studijním zaměřením akcentován vliv rodiny a psychiky 

člověka na vznik poruchy.  Závěr 1. a 2.kapitoly tvoří pojednání o komorbiditách PPP 

(deprese, úzkost, MA jako návyková závislost, obsedantně kompulzivní porucha.) 

      Velmi zajímavá je třetí kapitola věnovaná mýtům a předsudkům, které vedou ve 

svém důsledku k nepochopení nemoci, a tím znemožňují adekvátní způsob léčení. 

      Ve 4.kapitole autorka navazuje na předcházející informace o rodině a prohlubuje 

informace o MA v rodinném kontextu. Nejprve popisuje neadekvátní vnímání tělového 

schématu, které ovlivňuje sebepojetí a sebehodnocení, vývoj sebepojetí. Zabývá se 

vlivem způsobu života a výchovy v rodině na průběh onemocnění, přičemž zdůrazňuje 

význam emocí. Velká pozornost je věnována přístupu k dívce (ženě) v rodině a 

prevenci ve výchově. Autorka uvádí řadu doporučení.  

      V páté kapitole jsou popsány současné formy léčby MA včetně kritického přístupu 

autorky (např. paternalistický vztah lékaře k pacientce). 

     Poslední kapitola je věnována šetření MA. Adekvátně ke čtyřem hypotézám 

připravila autorka metody získávání údajů(dotazník, rozhovor, introspekce). Odpovědi 

32 respondentek na 10 otázek z dotazníku jsou znázorněny grafy, doplněny poznatky 

z rozhovorů se třemi pacientkami a introspekcí. Práce je doplněna příloha, z nichž 

příloha třetí je velmi užitečná, neboť obsahuje kontakty na odbornou pomoc v Praze. 

 

Práce plně odpovídá požadavkům kladeným na magisterskou práci. 

Doporučuji k obhajobě. 
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