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Cíl práce:
Autorka práce se zabývá aktuálním tématem mentální anorexie. Ve své práci se zaměřuje na
psychosociální souvislosti mentální anorexie, předkládá nástin možností léčby v České
republice a srovnání jednotlivých druhů léčby. Předloženou teoretickou část doplňuje
výzkumnou částí, kvalitativní analýzou rozhovorů s 5 ženami, které prošly tímto
onemocněním.

Obsahové zpracování:
Autorka práce se zabývá daným tématem komplexně, jednotlivé kapitoly mají logickou
strukturu. V teoretické části autorka vymezuje poruchy příjmu potravy, zabývá se příčinami,
příznaky a důsledky, které tuto nemoc provázejí. Více pozornosti věnuje psychosociálním
souvislostem a sociokulturním vlivům. V závěru teoretické části autorka mapuje možnosti a
způsoby léčby v České republice. Srovnává jednotlivé druhy léčby a hledá výhody uvedených
přístupů. Prezentuje závěr, že MA je onemocněni s velmi individuálním průběhem, který se
odvíjí od různosti příčin vzniku. Uvádí, že v České republice je dobře dostupná léčba MA, ale
problém autorka nachází v nedostatečně pokrytých službách následné péče.
Empirická část se oproti poměrně obsáhlé teoretické části omezuje jen na základní popis
výzkumné metody, zvoleného vzorku a závěrečného shrnutí. Bylo by vhodné formulovat
výzkumné otázky, doplnit cíl výzkumu, uvést jaké otázky byly pro získávání dat použity a
formulovat způsob výběru daných žen.

Formální úprava:
Práce obsahuje 86 stran včetně příloh. Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni, autorka
vychází ze současných českých i zahraničních zdrojů, použité zdroje jsou citovány
odpovídajícím způsobem. Po formální stránce má práce drobné jazykové a gramatické
nedostatky.

Hodnocení:
Bakalářská práce Anny Palánové na téma „Mentální anorexie“ je i přes výše uvedené
nedostatky kvalitně zpracována. Autorka prokázala schopnost práce s odborným textem a
kritický přístup k prezentovanému tématu. Bakalářská práce splňuje po obsahové i formální
stránce dané požadavky. Doporučuji ji k obhajobě, s navrhovanou známkou B.

Otázky k obhajobě:

1) Jaký byl motiv autorky práce pro výběr a zpracování tohoto tématu?
2) Jaké další metody mohla autorka práce použít při zpracování dat získaných během
rozhovorů? Bylo by možné použít například metodu zakotvené teorie?
3) Co považuje autorka za největší přínos své práce?
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