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Bakalářská práce Anny Palánové si klade za cíl podat přehled souvislostí vývinu
onemocnění mentální anorexií, doplněný přehledem možnostmi léčby,
ukázkovými kazuistikami a přehledem relevantních nabízených služeb na území
ČR. Toto téma je relevantní, autorka se pro ně rozhodla na základě osobní
známosti s lidmi, kteří tuto problematiku řeší, a je vidět, že se touto
problematikou nechce zabývat pouze akademicky.
Autorka dodržela všechny termíny související s vypracováním textu. Téma
vymezila poměrně obecně a práce, spíše než originální přínos, představuje
přehled problematiky na základě práce s lieraturou. Kazuistiky, které základní
text doplňují, jsou poněkud stručnými sondami do životních příběhů osob, které
se potýkali s poruchami příjmu potravy. Pacientka v úvodní části práce vytyčuje
záměr „konfrontovat“ informace z literatury s kazuistickými zjištěními, což
prakticky provádí pouze v omezené míře, a podává spíše stručnou analýzu
kazuistických zjištění než kritickou reflexi vztaženou k teoretické části.
Kazuistiky přesto slouží jako vhodné ukázky a relevantní konkretizace pro
doplnění přehledu problematiky, který tvoří hlavní část práce.
Práce je poměrně konzistentní, přehledná, místy se jednotlivé informace opakují
anebo jsou ne zcela vhodně zařazené do jednotlivých sekcí, toto se však děje jen
několikrát (např. obsah kapitoly 5 a 6 se poněkud kryjí). Problematika léčby
mentální anorexie je v práci řešena celkově poměrně obecně a místo
terapeutických principů autorka popisuje spíše typy institucí a léčebné modality
(individuální, rodinná, skupinová, apod.), což páci obsahově mírně ochuzuje.
Práce s literaturou je jinak poměrně přehledná. Práce je spíše podáním přehledu
problematiky než originálním příspěvkem a může posloužit jako východisko pro
orientaci pro neznalé spíše než jako impuls k bádání a odbornějším úvahám.
Formální úprava textu i rozsah odpovídají požadavkům. Vyjadřování autorky je
většinou adekvátní, místy se v práci objevují nekonzistence způsobené
vynecháním znaků anebo slov, což někdy narušuje srozumitelnost textu.
Na základě uvedených skutečností práci doporučuji k přijetí se známkou 2-.

