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Názor oponenta na aktuálnost tématu:  

Mentální anorexie (anorexia nervosa), je chronické onemocnění charakterizované 

cílevědomým snižováním vlastní tělesné váhy omezováním příjmu potravy, spojeným často s 

nadměrnou fyzickou aktivitou, vyvoláváním zvracení a zneužíváním diuretik a projímadel. V 

konečných důsledcích se projeví příznaky nedostatečného přívodu živin, sekundárními 

endokrinními a metabolickými změnami a narušením tělesných funkcí. 

Mentální bulimie je porucha charakterizována episodami přejídání, které střídají 

časová období vůle snížit tělesnou váhu užíváním např. diuretik, pomocí vůle, 

farmakologicky navozeného zvracení, nebo zvýšenou tělesnou aktivitou. Důsledkem 

onemocnění jsou následky zvracení a užívání diuretik a projímadel. Prevalence onemocnění je 

poměrně vysoká a vzhledem k tomu, že je postižena především mladá populace žen, jedná se 

závažný zdravotní problém. Postižené pacientky vykazují nekompletní rozvoj osobní identity 

a zde může právě dentální hygienistka velmi pozitivně motivačně a preventivně zapůsobit. 

V současné odborné literatuře chybí souhrnné publikace týkající se této problematiky 

a z tohoto pohledu vidím velký přínos zadané práce pro praxi. 

 

 

Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce: 

Bakalářská práce splňuje všechny požadavky na práci kladené. Jednotlivé kapitoly 

jsou správně chronologicky řazeny. Práce obsahuje 11 obrázků, 2 tabulky a 3 přílohy.  

 



Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):  

Autorka velice pečlivě a zodpovědně vypracovala teoretickou část práce, kde popisuje 

historii, diagnostiku a důsledky obou onemocnění, příčiny jejich vzniku, možnosti terapie a 

projevy onemocnění v dutině ústní. Především podkapitola 3.5: Projevy anorexie a bulimie 

v dutině ústní považuji za velice dobře zpracovanou, včetně přehledných tabulek a názorných 

obrázků. Za ne úplně zpracované považuji kapitolu: 3.6. Terapie projevů mentální anorexie a 

bulimie z pohledu dentální hygienistky, kde bych předpokládala daleko podrobnější popis 

a uvedení více možností léčby v oblasti primární a sekundární prevence. Za zmínku by stála 

také otázka komunikace s touto skupinou pacientů.  

V praktické části uchazečka dokazuje schopnost samostatné práce, kterou dokládá 

předložením 5 ti kazuistik doloženými vlastní fotodokumentací, vyjma kazuistiky č.5, kdy 

pacientka odmítla sdělovat podrobnosti o svém zdravotním stavu. K vlastní práci nemám  

odborných ani stylistických připomínek.     

 

 

Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů, 

pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.): 

Předkládaná práce splňuje po formální stránce náležitosti na ni kladené. Drobné 

gramatické nedostatky a popisné záměny nesnižují celkovou kvalitu práce. Vzhledem 

k prohlášení studentky o svolení, aby bylo možno některé části práce použít ke studijním 

účelům je škoda, že nepodala detailnější informace o prevenci a léčbě těchto závažných 

poruch.  

  

 

Celkové hodnocení: 

V předkládané práci autorka objasňuje závažné poruchy příjmu potravy spojené 

s psychickým onemocněním, jejichž důsledkem může být ohrožení zdraví a života postižené 

osoby. Rozpoznání onemocnění v iniciálním stádiu může dentální hygienistka velice 

významným způsobem ovlivnit jak průběh, tak délku onemocnění a předejít závažným 

zdravotním komplikacím.  

Vzhledem k závažnosti tohoto postižení bych se ráda zeptala na možnosti primární a 

sekundární prevence následků těchto stavů pro dutinu ústní a možnosti  léčby již postižených 

tvrdých zubních tkání. 

 

Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující): 

Práci hodnotím stupněm: velmi dobře 
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