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Využití techniky video konfrontace v léčbě poruchy příjmu potravy

Cílem diplomové práce je přispět ke zpřesnění účinku video konfrontace u 
pacientů s poruchami příjmu potravy (dále PPP). K tomu účelu byla ověřena vlastní 
modifikace dotazníku, skládajícího se ze sémantického diferenciálu a samostatných vět, 
majících reflektovat pocity a postoje pacientek v reakci na video záznam vlastních 
tělesných rozměrů.

Teoretická část
V pěti kapitolách se autorka zabývá přehledem a klasifikací stávajících PPP, 

klasifikací terapeutických metod používaných při léčbě PPP a jejich teoretického pozadí. 
Detailněji se zabývá podstatou a přehledem technik,používaných v různých typech 
psychomotorické terapie při léčbě psychiatrických onemocnění a PPP. Velmi podrobně 
se zabývá problematikou video konfrontace a referuje obšírně o několika publikacích na 
toto téma. Poslední kapitolou je problematika tělesného schématu.
Připomínky k teoretické části:
- Na str. 24 referuje o problémech obezity, kde je “přehnané subjektivní hodnocení 
tělesných rozměrů”. Má pro toto tvrzení doklady? Zkušenosti obezitologů totiž svědčí o 
pravém opaku. Obézní pacientky, přicházející na vyšetření,bývají nepříjemně překvapeny
výsledky objektivního měření vlastních proporcí. U obézních mužů je podceňování 
obezity ještě markantnější.
- Na str. 26 je citována Krejčířová (citace č. 78), ale v seznamu literatury je pod č. 78 
uveden P. Říčan.
- V referování o kognitivně behaviorální terapii zcela postrádám zmínku o práci českých 
psychologů. Alespoň koncepce a postupy I. Málkové (i když zaměřené na terapii 
nadváhy) by měly být zmíněny.
- Psychoanalýza (hlavně zásluhou Hilde Bruchové) měla po určitou dobu výrazný vliv na 
postoje psychiatrů k terapii PPP, u autorky diplomové práce zaujímá psychoanalýza 
pouze 6 řádků.
- Z moderních teorií by bylo na místě zabývat se také sociálně kognitivní teorií (jmenovitě 
A. Bandurou), která je v současné době velmi diskutovaná a používaná i v různých 
modifikacích. V diplomní práci najdeme pouze odkaz na Prochasku (cit. 112) a to ještě 
jenom z internetového zdroje.
- Čtvrtá kapitola o video konfrontaci uvádí zbytečné detaily vybraných studií, zachází až 
na podrobnosti jako je barva trikotu pacientky, barvy stěny atd. Na porovnání 
metodických detailů práce jednotlivých autorů by stačila tabulka uvedená na str. 54.
- 5. kapitola pojednává o tělesném schématu. Lze souhlasit s autorkou že je ..” tělo 
obecně považováno za centrální element onemocnění PPP a oblast působení video 
konfrontace”. Vzhledem k závažnosti problematiky tělesného schématu v oblasti 
studované autorkou by měla být tato kapitola úvodní částí prezentované diplomní práce.
- na straně 63 se hovoří o vnějších (taktilních) a vnitřních (senzorických) informacích. 
Proč je tato klasifikace a proč by měly být senzorické informace pouze vnitřními podněty?

Empirická část
Empirická část zahrnuje kapitoly členěné následovně: cíl výzkumu, průběh 

vlastního výzkumu, charakteristika souboru, metoda intervence, metoda sběru dat, 
formulace hypotéz a statistická analýza dat a diskuse.



Připomínky k empirické části:
- Hlavní problém vidím v předpokladu, který je základem empirické části, že jednorázová 
aplikace dotazníku (jakéhokoliv) bez kontroly je dostačující pro hodnocení dlouhodobě 
probíhající léčby PPP. Nemůže vypovídat o terapeutické účinnosti, pouze o reakci na 
video. Ta může být dána očekáváním odpovědi, okamžitým dojmem. Při obtížnosti 
terapie PPP lze jen obtížně předpokládat, že by se mohly dlouhodobě změnit jejich 
postoje k vlastnímu tělu po jediné prezentaci jejich tělesných rozměrů.
- Jsou použity dvě diagnostické skupiny, není zdůvodněno, proč. V žádném případě však 
nelze slučovat jejich hodnoty do jednoho souboru (tab. 2,11- 19), pokud nebylo předem  
prokázáno, že se tyto dva soubory významně neliší. Statistická analýza chybí.
- Složení souboru: Věkové rozpětí ve skupině mentálních anorektiček je 14 -42.U 
mentálních bulimiček se pohybuje hmotnost od 44,7 do 82kg. To svědčí o velké 
nehomogenitě obou souborů.
- Není uvedeno nic z anamnézy subjektů, jedná-li se o první přijetí (u 14ti leté) nebo po 
opakované terapii (ve stejném či jiném zařízení) a s jakým výsledkem?
- Hodnocení výsledků bipolárních adjektiv (str.11)  bylo zřejmě provedeno u stejných 

subjektů, pak není na místě Mann- Whitneyův U-test  (viz učebnice základů statistiky!).
- Proč uvádí autorka “signifikantní rozdíl na hladině významnosti 0.1" (str. 14 a jinde). 
Nejen v psychologii, ale v dalších vědních disciplínách je přijata konvence- hranice 
statistické významnosti se dávají na úroveň p= 0.05. Ježto u všech bipolárních adjektiv je 
uváděna signifikance rozdílů,  hypotézy ex post postrádají smysl. 
- Uvádění vzorců pro výpočet nulové hypotézy je zbytečný, navíc jej autorka opakuje 9x!
- Připomínka k adjektivům: dvojici “nemotorný- elegantní” nelze považovat za bipolární. 
Jako protipól adjektiva “nemotorný” by bylo možno použít výraz “mrštný, hbitý”, jako opak 
adjektiva“elegantní” například nedbalý, zanedbaný a pod. (Při eleganci se obvykle míní 
celý zevnějšek, hlavně oblečení a celková úprava, což v případě video záznamu v 
plavkách bikini nehraje roli). Pokud se mentální anorektičky považovaly po shlédnutí 
svých proporcí za elegantní, svědčí to spíše o negativním postoji k nutnosti úpravy 
tělesných proporcí.
- Všechny respondentky byly ženy, proč se používá opakovaně mužský rod? Je to 
zavádějící.

Diskuse a připomínky:
- Autorka připouští, že časové rozmezí zjišťování změny nebylo dlouhé. S tím lze jedině 
souhlasit. 
- Úspěšnost terapie pomocí jednorázové aplikace video nahrávky nemohla být ani 
potvrzena, ani vyvrácena, protože nebyla dělána kontrola, nebylo provedeno opakování v 
průběhu nebo na konci léčby, ani porovnání s jinou diagnostickou skupinou. Tento 
nedostatek mohl být v diplomové práce částečně kompenzován, kdyby byly porovnány 
výpovědi souboru mentálních anorektiček a mentálních bulimiček a statisticky prokázány 
shody nebo rozdíly v jednotlivých položkách.
- V diskusi autorka podrobně referuje o dalších metodikách. To mělo být součástí 
metodické části.

Formální úprava:
- Pozitivní je velké množství citací odborné literatury, svědčící o déletrvající 
angažovanosti autorky ve sledované problematice.
- Problémem je čeština. Stavba vět často neodpovídá češtině (i když lze tolerovat určité 
nedostatky při několik let trvajícím pobytu v zahraničí). Některé věty jsou velmi těžko 
srozumitelné. Chybí základní znalosti pravidel, jimiž se řídí používání diakritických 



znamének.
- Gramatické chyby měly být odstraněny (např. “Pacientky se zúčastnili.. Pacientky 
vyplnili.. ).

Závěr:
K předložené studii mám dosti kritických připomínek. Přesto doporučuji předloženou 
diplomovou práci obhajobě jako podkladu pro udělení titulu Mgr. Navrhuji ji klasifikovat 
stupněm dobrá.

Doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc.

4.5.2012

.



Je na Vás, dokážete-li argumentovat v tomto směru.
- Jsou použity dvě diagnostické skupiny. Není zdůvodněno, proč a zda-li se ve výsledcích 
liší.
V žádném případě je ale nemůžete 
Složení souboru: Věkové rozpětí respondentek je příliš velké. Ve skupině mentálních 
anorektiček je věk 14 -42. 
- Byl by zázrak, kdyby Vám něco rozumného vyšlo.
U ment. bulimiček je rozpětí hmotnosti od 44,7 do 82. I to svědčí o velké nehomogenitě 

souboru.
- Není uveden nic z anamnézy subjektů. Jedná se zřejmě buď o první přijetí (u 14ti leté) 
nebo po opakované terapii (ve stejném či jiném zařízení?).
-Jedenáctibodová škála se mi zdá příliš rozsáhlá(už proto, že máte velmi malý soubor 
respondentek). Dělala jste předpokus, kde byste si ověřila její nutnost ?
- Hodnocení výsledků bipolárních adjektiv (str.11), jak se domnívám, bylo provedeno u 
stejných subjektů. Pak není na místě Mann- Whitney (viz učebnice základů 
statistiky).Správně používáte Wilcoxona, pak je zbytečné dávat do tabulek ještě Mann-
Whitneye (p.14).
- Nevím, proč uvádíte “signifikantní rozdíl na hladině významnosti 0.1" (str. 14 a jinde). 
Nejen v psychologii, ale v dalších vědních disciplínách je přijata konvence- hranice 
statistické významnosti se dávají na úroveň p= 0.05,p-26.
- K tabulce c19: významnost lze jednoduše spočítat chi kvadrátem.
K formální úpravě:
-Proč používáte výraz “respondenti”, když jste měla v obou souborech pouze ženy?
-Překontroluje si češtinu, pravopisné chyby a překlepy.
Vzhledem k dlouholeté vědecké činnosti prof. Probsta obraťte se na něj o radu, třeba 

Vám pomůže alespoň s anamnézami. Velice si cením jeho práce.
S pozdravem
doc.Phdr Slávka Fraňková, DrSc.
29.3.2012.




