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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
 

Předmět a cíle práce 

 

Předmětem předložené bakalářské práce je teoretická analýza poruch příjmů potravy se 

zvláštním důrazem na mentální anorexii a mentální bulimii. Cíle práce autorka v úvodních 

partiích textu nijak přesně nespecifikuje. První část práce autorka zasvětila popisu uvedených 

poruch s ohledem na klasifikaci nemocí podle desátého revidovaného vydání mezinárodní 

klasifikace nemocí. Pozornost rovněž autorka věnuje poruchám příjmu potravy v dětském 

věku a uvádí rizikové faktory (biologické a psychologické). Antelmanová dále zařadila 

kapitolu věnované historii poruch příjmů potravy a pasáže o antropologie potravy a 

antropologii těla. Do ohniska zájmu rovněž postavila problematiku konstrukce normality a 

problematiky ideálu krásy. V této souvislosti se podrobněji věnuje vývojovým proměnám 

ideálu vyhublosti ve 20. století, přičemž poukazuje na vliv médií, zvláště reklamy, a otevírá 

otázku genderu. 

 

Ve zpracování bakalářská práce převládá deskripce nad analýzou a interpretací. Ve snaze 

pojednat téma celostně se autorka zaměřila na výčet tematických okruhů, které se vztahují 

k předmětné problematice, a snaží se je vymezit a popsat. Odpovídá tomu také styl psaní 

v krátkých odstavcích a konstatačních větách. Zvolené téma by se autorce lépe řešilo, kdyby 



si hned na začátku jednoznačně definovala výzkumnou otázku a cíl práce. Domnívám se, že 

autorka měla zúžit téma, nemusela by se pak snažit vyrovnat s náročnými tématy, jako je 

například historie poruch příjmů potravy, kterou pojednala na necelých pěti stranách textu. 

Takové výběrové přehledy nepůsobí seriózním dojmem. 

 

Předložená bakalářská práce trpí značnými nedostatky při práci se zdroji. Některé prameny, 

jež autorka uvádí v textu, chybí v bibliografii. Na jiné autorka odkazuje nesprávně. Jedná se 

například o práci s Antropologickým slovníkem či třeba studii Mintz & Du Dois, kde autorka 

uvádí jen jednoho ze spoluautorů. Práci by dále prospěla lepší rešerše literatury, pak by 

například autorce neutekla díla Marvina Harrise, jež autor věnoval problematice jídla a 

stravování. Dále by se v textu měl objevit přímo odkaz na díla Lévi-Strausse, která jsou 

dostupná již i českým čtenářům.  

 

Otázky k obhajobě 

1) Jak a čím přispěl Marvin Harris k antropologii jídla a stravování 

2) Lze skutečně tvrdit (s. 9)?: „Na mužskou část populace působí sdělení masové 

komunikace o nárocích na jejich těla mnohem méně“ 

 

Resumé 

 

Přes formulované výhrady a připomínky se domnívám, že předložená bakalářská práce 

splňuje kritéria kladená na tento typ závěrečných kvalifikačních prací. Obecně lze 

konstatovat, že práce má jasnou strukturu a autorka zpracovala téma v logicky uspořádaných 

kapitolách a podkapitolách. Text práce by zasloužil důkladnou jazykovou redakci. Autorka na 

mnoha místech odkazuje na prameny v rozporu s normou, většinou však dokázala pracovat 

s relevantní odbornou literaturou a práci vybavila bibliografickým aparátem.  

 



 
 
 

 
 
Výběr tématu 
       
Závažnost tématu      
     
Oborová přiléhavost tématu  
 
Originalita tématu a jeho zpracování 
 
 
Formální zpracování  
  
Jazykové vyjádření (respektování pravopisné normy,  
stylistické vyjadřování, zvládnutí odborné 
terminologie) 
 
Práce s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení norem pro citace,  
cizojazyčná literatura) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost a úroveň použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
v daném tématu 
 

 

                                                 
** 0 – nehodnoceno; 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – neprospěl/a 
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Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce  
(publikace, referáty, apod.)    
  
 
 
 
Doporučuji k obhajobě        29. 1. 2014 
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