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Diplomantka od počátku zpracování práce jevila eminetní zájem o obor psychosomatická 
medicína a metody a postupy využívané v této oblasti standartně a také další postupy 
uplatňované na specializovaných pracovištích. Na doporučení se zcela samostatně obrátila na 
Středisko komplexní terapie v Liberci, kde pod vedením pana MUDr. Chvály zpracovala svou 
práci na výše uvedené téma.  
Ve své práci postupovala s nadšením a usílím. Celý text je vhodně doplněn kapitolou Seznam 
specifických odborných termínů, který usnadňuje čtenáři lepší orientaci a porozumění pasáží, 
které jsou psané psychologicko-psychiatrickým jazykem. Tímto zachovává původnost 
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rozvíjení teoretickou část a přinášejí ucelený obraz mentální anorexie a bulimie včetně detailů, 
které zůstavají běžně skryty nejen průměrné populaci, ale často i odborné veřejnosti, a to do 
celistvého obrazu.  
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