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Zneužívání návykových látek u žen s poruchou příjmu potravy 

 
Barbora Krankusová si za téma diplomové práce zvolila komorbiditu poruch příjmu 
potravy a závislosti na návykových látkách. Vzhledem k vysokému počtu osob trpících 
poruchou příjmu potravy považuji výběr tématu za psychologicky důležitý a oceňuji 
zaměření pozornosti tímto směrem. 
Diplomová práce je přiměřeného rozsahu, tvoří jí 119 stránek včetně příloh. Je klasicky 
členěna na teoretickou a empirickou část. 
V teoretické části autorka přibližuje téma poruch příjmu potravy a závislosti na alkoholu.  
Teoretická část je psaná čtivě a přináší základní informace týkající se obou témat. Citační 
práce je nepřesná. Na některých místech není zcela jasné, koho autorka cituje, např. na 
str. 22 není zcela jasné, zda autorka cituje podle Hsu, 1990 anebo podle jiného zdroje, 
dále nenalézám odkaz na často citovanou MKN-10 (např. s. 12, 36), na s. 22 u autora 
Polivy je uvedena citace nesedící se seznamem literatury. Autorka uvádí více 
sekundárních citací, což opět vzhledem k dostupnosti literatury k tomuto tématu považuji 
za nepotřebné. Opakovaně není z textu zcela jasné, zda autorka píše svůj názor anebo se 
opírá o názor někoho jiného, ale jeho jméno neuvádí (např. s. 46, 50). Literatura je co do 
počtu titulů dostatečná, autorka používá české i zahraniční zdroje, vzhledem 
k možnostem, které toto téma přináší, bych uvítala novější tituly. 
V empirické části si autorka kladla za cíl zjistit, zda a nakolik je běžný současný výskyt 
obtíží s jídelním chováním a zneužíváním látek a jaké jsou rozdíly v zneužívání látek 
mezi respondentkami jednotlivých diagnóz PPP. Autorka zvolila k naplnění daného cílu 
kvantitativní přístup. Vytvořila krátký dotazník, který přes portál pro osoby s poruchami 
příjmu potravy vyplnilo 38 osob. Vzhledem k charakteru výzkumného cíle považuji 38 
osob za nedostatečně velký soubor, a to zejména u otázek, kdy autorka porovnává rozdíly 
u jednotlivých typů PPP. Porovnání mezi jednotlivými typy PPP je dle mého názoru 
vzhledem k nízkému počtu osob nevypovídající. Je pro mě nesrozumitelné, že autorka 
sama rozhodla nejasné diagnostické zařazení u 2 osob (s. 60 - 61), což v takto malém 
souboru považuji za krok s významným dopadem na výsledky. Uvítala bych informaci, 
jak dlouho trval sběr dat, která v textu chybí. Kromě kvantitativního šetření přináší 
autorka na doplnění také 4 kazuisitiky osob s PPP a to buď s nebo bez závislosti na 
psychoaktivních látkách. V diskusi chybí srovnání výsledků s jinými výzkumy, autorka je 
srovnává pouze s výzkumem z r. 1992 a tak mě samozřejmě napadá otázka zda neexistují 
novější výzkumy v této oblasti. K otázkám, které si autorka kladla by bylo zajímavé také 
srovnat soubor s normativní skupinou. 
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