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Práce je věnována problematice poruch příjmu potravy (PPP) a vymezení některých 

biologických, psychologických, historických a kulturních faktorů, které se podílejí jak na 

jejich konceptualizaci, tak na jejich prevalenci. Práce sestává z úvodu, šesti hlavních částí a 

závěru.  

V první části je podána klasifikace hlavních typů PPP (zejména anorexie a bulimie) a dále je 

diskutováno jejich zařazení do dvou hlavních klasifikačních systémů (WHO a APA). Jak pro 

mentální anorexii, tak pro mentální bulimii je typickým znakem chorobný strach z tloušťky. 

Další část je věnována specifické problematice PPP u dětí a dospívajících. Ukazuje se, že pro 

diagnostiku PPP v tomto věkovém období nejsou kritéria, která jsou užívána pro dospělé, 

příliš vhodná (viz například infantilní mentální anorexie). 

Třetí část je věnována především biologickým a psychologickým faktorům, které přispívají ke 

vzniku PPP.  

V další části autorka předkládá historický exkurs, ve kterém ukazuje, že se s PPP setkáváme 

přinejmenším od dob starověkého Řecka. To koneckonců naznačují i názvy obou hlavních 

poruch (u bulimie autorka přejímá z literatury chybnou etymologii). 

V následující části jsou uvedeny některé sociální a kulturní faktory, které se podílejí na vzniku 

a prevalenci PPP. Pozornost je zde věnována především vlivu norem a ideálů západní kultury 

na jiné kultury. Uvádí některé doklady pro tvrzení, že „westernizace“ těchto kultur je často 

spojena se zvýšením výskytu PPP. Současně ale zmiňuje, že v samotných USA nejsou 

všechny kultury těmito vlivy zasaženy stejně (černošky jim nepodléhají tolik jako bělošky). 

Poslední část je věnována ideálu krásy a fyzické přitažlivosti. Autorka v ní dospívá k závěru, 

že od 90. let je chápána štíhlost jako norma krásy. Tato norma je šířena zejména médii, 

kterým je proto připisován významný podíl na vzniku PPP. 



K silným stránkám práce patří snaha o komplexní postižení této problematiky, ke slabinám 

někdy poněkud chaotické kupení materiálu.  

Celá práce je snahou vysvětlit poruchy příjmu potravy souběhem mnoha činitelů, zejména 

biologických, psychologických, historických a kulturních. Jako celek splňuje požadavky 

kladené na tento typ prací a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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