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Komorbidita poruch příjmu potravy a závislosti na látce je velmi aktuální problematika 
sledovaná v teoretickém výzkumu i klinické praxi. V tomto kontextu je zvolené téma 
diplomové práce přínosné. 
 
Práce má odpovídající rozsah 103 stran textu, do kterého je ovšem včleněna řada obsáhlých 
tabulek a grafů. Teoretická část je rozdělena do 3 velkých kapitol: poruchy příjmu potravy, 
závislost na psychoaktivních látkách a účinky látek ve vztahu k poruchám příjmu potravy. 
V textu není vždy zřetelně odděleno, zda bylo čerpáno z literárních zdrojů, event. z jakých. 
Např. na straně 43 je dole uveden výčet typických charakteristik pro ženy závislé na alkoholu 
bez uvedení citace. Nebo se to stále ještě týká na začátku stránky zmíněné citace Urban 
(1973)?  
 
Seznam citované literatury není nikterak obsáhlý (5,5 strany). Celkově působí uvedená 
literatura výrazně zastaralým dojmem a to především ve světle sledované problematiky, která 
se vyznačuje masivním nárůstem odborné literatury. V diplomové práci jednoznačně 
převažují zdroje do roku 1999. Z titulů po roce 2000 a novějších je většina českých a 
slovenských, z nichž řada má charakter svépomocných příruček např. Krch: Bulimie. Jak 
bojovat s přejídáním (2003); Nešpor: Vaše děti a návykové látky (2001) a řada dalších. Zdroje 
z posledních pěti let jsou v práci zcela ojedinělé. Tento nedostatek je evidentní především u 
problematiky závislostí, která se vyznačuje značnou dynamikou v čase a data (resp. citace) 
z doby před 15- 20 lety jsou opravdu příliš stará.    
 
Vlastní výzkum byl realizován formou internetového dotazování. Účastnice diskusí na 
internetových stránkách zaměřených na poruchy příjmu potravy (pro-ana web) byly osloveny, 
aby vyplnily strukturovaný dotazník týkající se kromě demografických údajů, informací o 
poruchách příjmu potravy a zneužívání látek. Vzorek tvoří 38 dívek a žen. Pro tento typ 
výzkumného šetření je výsledný vzorek příliš malý, zejména s ohledem na jeho další členění 
dle diagnózy. Zastoupení u jednotlivých diagnóz je velmi nerovnoměrné: 18, 8, 7 a 5 osob. 
V práci není uvedeno, jak dlouho sběr probíhal. Jeho ukončení po 3 dnech, kdy se nenavýšil 
počet respondentek, lze považovat za diskutabilní. Kapitola diskuse je stručná a diplomandka 
se v ní nevyjadřuje k mnoha aspektům svého výzkumu. Např. k nízkému počtu respondentek 
v jednotlivých skupinách, dále formulace “Jak často jste užila nebo užíváte látky…“ spojuje 
(možný) dlouhý a různorodý časový průběh zneužívání do jedné odpovědi.     
 
K obhajobě mám dále několik otázek či připomínek: 

- Proč při zjišťování věku respondentek nebyla zvolena otázka na přesný věk. Užití 
intervalu v tomto kontextu (malý soubor, pásmo 23 a více je příliš široké) je 
problematické. Vysvětlení, že výběr odpovědi z uzavřené nabídky je snadnější a 
rychlejší, zde neobstojí.   

- Demografické charakteristiky souboru jsou podány v procentech a počtu u 
jednotlivých kategorií, ale není zde uvedena deskriptivní statistika. Zejména u nízkého 
n jsou procenta zavádějící (např. 3 ženy 8%, 8 žen - 21%). U jednotlivých diagnóz je 
to ještě zřetelnější např. na straně 70 1 žena znamená 20% atd.).    



- Tvrzení na straně 76 „2 každodenní kuřačky – pouhých 11%, tedy výrazně méně, než 
odpovídá běžné populaci“- není jasné s jakými daty je srovnáváno (chybí citace) a 
ještě bez zohlednění věku pouze s uvedením diagnózy. 

 
Práce s citacemi není vždy adekvátní diplomové práci. Mnoho citací je sekundárních, často to 
jsou zahraniční zdroje uvedené v českých publikacích (např. na straně 14, viz kniha Krch a 
kol. Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada 1999). Vyskytuje se zde i značné množství chyb 
např. s.11 má být správně Queteletův index; na straně 10 i 12 jsou uvedeni Hıschl, Libiger a 
Švestka, 2002, ve skutečnosti je autorkou dané kapitoly H. Papežová; na s.14 chybí citace 
Tanner (1987) a Algood. Merten (1990, v seznamu 2005) – tento zdroj cituje Krch, ale píše 
ho: Allgood-Merten (1990); na straně 37 chybí citace u definice WHO i MKN; s. 42  Erikson 
1958, v seznamu 2002; podobně Hajný 2003, v seznamu 2001 a 1998 atd.  
 
Závěr: Přes uvedené podstatné výhrady lze říci, že diplomová práce Barbory Krankusové: 
„Zneužívání návykových látek u žen s poruchou příjmu potravy“ v zásadě splnila nároky 
vyžadované pro diplomovou práci a doporučuji ji proto k obhajobě. Návrh klasifikace: dobře. 

 
 
 
Praze dne 25. srpna 2011                                                       PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc.                                                 

 
 


