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Předložená bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu a přináší širší pohled na 

problém poruch příjmu potravy v rodinném konceptu.

Studie je rozdělena na teoretickou a empirickou část, obsáhlý seznam literatury a četné 

množství příloh. V teoretické části se autorka věnuje vymezení pojmu poruch příjmu potravy, 

jejich důsledkům, příčinám, neopomíjí ani kontext rodiny a rodinné terapie. Na závěr uvádí 

pro úplnost přehled výzkumných studií s touto tématikou. Celá teoretická část je velmi 

přehledná a čtivá, autorka ukazuje schopnost pracovat s odbornou literaturou. Citace jsou 

v pořádku a přehled literatury je velmi rozsáhlý a je v něm velká řada zahraničních titulů.

Empirická část se věnuje tématu rodinných vlivů jako rizikových faktorů při vzniku 

poruch příjmu potravy. Předmětem studie je kvalitativní výzkum provedený na 10 

informátorkách. Autorka též uvádí 1 respondentku, která byla zařazena jako předvýzkum, na 

základě kterého pak lépe dokázala přizpůsobit danou metodu polostrukturovaného  rozhovoru 

podmínkám výzkumu. Práce obsahuje velmi přehledně zpracované cíle výzkumu, 

srozumitelně formulované výzkumné otázky, popis metody, způsob výběru a popis vzorku i 

způsobu zpracování dat. V kapitole analýza a interpretace získaných dat jsou velmi přehledně 

zpracovány výsledky a autorka ukazuje svou schopnost výzkumné práce. Získaná data a 

závěry jsou aktivně diskutovány a porovnávány s dostupnou literaturou a dříve provedenými 

výzkumy v této oblasti. V kapitole diskuse autorka poukazuje na možná úskalí a omezení 

výzkumu a dokáže poukázat na proměnné, které ovlivňovaly provedený výzkum. 

Velmi oceňuji především nasazení a odvahu autorky navázat kontakt 

s respondentkami. Jedná se o velmi intimní téma a bylo v praxi velmi obtížné sehnat 

odpovídající vzorek informátorek, zejména proto, že autorka není zdravotnický pracovník       

a nemá přístup k takto diagnostikovaným pacientům. Dále oceňuji velké množství příloh, 

zejména těch, které obsahují doslovný přepis rozhovorů. Chci též vyzdvihnout velkou 



pečlivost při zpracovávání celé bakalářské práce, což bylo patrné především v průběhu

pravidelných konzultací s vedoucí práce.

Považuji předloženou studii za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě 

s hodnocením 1.

Vlašim 28. května 2013 PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.


