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___________________________________________________________________________

Posuzovaná diplomová práce se týká poruch příjmu potravy, resp. jedné techniky užívané 
v terapii tohoto onemocnění a především možnostem zjišťování jejího účinku.

Diplomová práce je přiměřeně rozsáhlá, má 104 strany textu, 8 stran citací odborné literatury 
a  přílohu. Práce je tradičně rozdělena na teoretickou a empirickou část.V obsáhlejší teoretické 
části autorka v pěti kapitolách probírá následující okruhy: poruchy příjmu potravy, terapie 
poruch příjmu potravy, psychomotorická terapie, video - konfrontace a tělesný obraz, tělesné 
schéma.

Značný prostor je v práci věnován přepisu diagnostických kritérií ze současných klasifikací 
nemocí (MKN-10 a DSM IV). Naproti tomu je méně obsáhle zmíněna problematika 
narušeného vztahu k tělu u těchto nemocných.V teoretické části práce jsou některé 
nepřesnosti, či zjednodušení dané problematiky. Např. údaj o 5% výskytu poruch příjmu 
potravy v populaci. Tím je zamýšlen výskyt všech poruch příjmu potravy, nebo jen jedné 
diagnózy (které?), či pro určitou věkovou kategorii (?), zdroj (?). Citace jsou uvedeny až ke 
konci daného odstavce a není zřejmé, zda se vztahují k uvedenému procentu, nebo k jiným 
tvrzením. Bylo by možné polemizovat s uvedenou formulací, že “pacienti s mentální anorexií 
jsou nejčastěji nejprve hospitalizováni v lékařském zařízení za účelem realimentace“. 
Nepochybně to závisí na stupni podvýživy a celkovém zdravotním stavu, nicméně to neplatí 
všeobecně. V kapitole o poruchách příjmu potravy v dětském věku by bylo vhodné zmínit 
více odborných studií (kromě MKN-10 a nepřesně citované Krejčířové), např. české práce 
Koutka a Kocourkové.

Pilotní studie je zaměřena na zpřesnění účinku techniky video konfrontace u pacientů
s poruchou příjmu potravy. Respondentkami bylo 26 žen s diagnózou poruchy příjmu 
potravy. Lze pochopit obtíže diplomandky při sběru dat. Empirické šetření navazuje na již 
dříve publikované studie, resp. modifikuje již užité metody zjišťující účinek video 
konfrontace u této klinické populace. Pacientky vyplňovaly dvě formy dotazníku, které 
sestávaly z identické tabulky 24 bipolárních adjektiv a následných otázek. Výsledky jsou 
uvedeny pro celý vzorek, odděleně pro pacientky s mentální anorexií a mentální 
bulimií.Uvedený vzorek není příliš homogenní a jeho charakteristika je velmi stručná.

K práci mám některé otázky a připomínky:

Uvedený způsob citací (číslo v hranaté závorce) není příliš obvyklý. Proč jsou v kapitole o 
video konfrontaci citovaní autoři vytištěni tučně?

Kapitola o tělesném obrazu je zařazena až jako poslední v teoretické části práce, ale vzhledem 
k zaměření práce by měla být obsáhleji zpracována. 

Zvolené dvojice nejsou vždy bipolární (např. nemotorný – elegantní).U této dvojice byl jako 
jediný zjištěn rozdíl před a po intervenci v rámci celého vzorku. 

Není jasné, proč se liší počet otázek ve formě A a B. (5 vs.7)? 

Proč je při formulaci uveden mužský rod, když všechny respondentky byly ženy?

Jedenácti bodová škála pro odpovědi je poměrně rozsáhlá.

V práci jsou poměrně obsáhle uvedeny podrobnosti o dřívějších studiích a to opakovaně. 
Především v kapitole o metodě jsou tyto detaily nadbytečné (viz strana 79).



Proč byla zvolena hladina významnosti 0,1?

Proč je v práci opakovaně uveden vzorec pro výpočet nulové hypotézy? 

Některé tabulky by bylo vhodné zařadit spíše do příloh.

Kapitola diskuse není příliš obsáhlá. Není v ní zmíněna charakteristika respondentek (např. 
nehomogenní vzorek 14 až 42 let, délka trvání poruchy).

V práci se vyskytuje řada překlepů (např. etologie místo etiologie na straně 10, suicidem s.11, 
skupinová edukce s. 17, Hida Bruch s. 35, improvistion s. 43, výchozí základu s. 44, studí s.
59 atd.) a především chyb v pravopise (česká republika, Česká Republika obojí na straně 14, 
respondenti byli ženy, adjektiva vykázaly, obrazy mněly) a interpunkci. Názvy řady diagnóz 
se v práci objevují střídavě s velkými a malými písmeny např. Mentální Bulimie, Mentální 
anorexie a to v různých kombinacích i na jedné straně, např. 17. V češtině obecně se názvy 
diagnóz velkými písmeny nepíší, např. onemocnění Ztráty chuti k jídlu atd. Podobně to platí 
pro označení jazyků (Němčina atd. s.102).

Teoretická část jasně převažuje úrovní zpracování i svým rozsahem, má 69 stran textu oproti 
cca 45 stranám vlastní empirické části (včetně všech 34 tabulek). Za velmi kvalitní považuji
rozsáhlé citované původní prameny (209 titulů). Pozitivně bych hodnotila zaměření práce
(sledování účinnosti užívané techniky), byť poměrně velmi úzké a kritický přístup 
diplomandky ke zvolené metodě (dotazník bipolárních adjektiv).

Závěr:  Přes uvedené připomínky a výhrady doporučuji diplomovou práci Mileny Adámkové 
Ségard: „Využití terapeutické techniky video konfrontace v léčbě poruchy příjmu potravy“
k obhajobě. Návrh klasifikace: dobře.
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