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Práce se věnuje dvěma hlavním onemocněním z okruhu poruch příjmu potravy, tedy 

mentální bulimii a mentální anorexii. První polovina práce shrnuje základní témata, související s 

danou problematikou (příčiny, diagnostika, léčba, kulturní souvislosti atd.). Druhá část práce 

obsahuje dvě obsáhlejší případové studie zpracované prostřednictvím kvalitativních metod. 

 

Hodnocení 

Teoretická část práce využívá vhodným způsobem dostupnou českou literaturu. 

Studentka čtenáři přehledně zprostředkovává základní informace o bulimii a anorexii. Místy se 

ale vyskytují jisté pojmové nejasnosti, např. na straně 11 studentka píše: „Označení ´´poruchy 

příjmu potravy´´ je hojně používané v České republice. Přesný termín zní ´´poruchy jídla´´, který 

je doslovným překladem anglického spojení ´´eating disorders´´.“ Slovo eating však neznamená 

jídlo (tedy food), „porucha jídla“ tedy není doslovný překlad, jak tvrdí studentka. Drobné 

problémy se objevily i pokud jde o odkazy. Například na straně 23 uvádí autorka sérii dat o 

výskytu PPP v ČR, přičemž neuvádí zdroj, čísla má patrně z těchto stránek: www.uzis.cz. 

Studentka zde alespoň uvádí organizaci, která čísla zveřejnila. Celkově je však teoretická část 

zpracována pečlivě. 

Praktická část je zajímavá, metodologie výzkumu byla dobře připravena a případové 

studie byly vhodně vystavěny (rozhovory byly citlivě interpretovány). Cíle výzkumu tedy byly 

celkem dobře naplněny. Snad jediná výhrada vůči praktické části se týká údaje o astrologickém 

znamení, v němž se respondentky narodily (např. s. 40). Tuto informaci považuji za irelevantní 

vzhledem k povaze výzkumu. 

Vzhledem k tomu, že jsme na teologické fakultě, tak mi trochu chyběl odkaz na 

souvislost poruch příjmu potravy a náboženství. Fenomén anorexie totiž v historii západní 
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kultury úzce souvisel s nábožensky motivovanou askezí (půsty, vztah k tělu atd.).1 O tom, jak se 

může anorexii „dařit“ v řeholním společenství, pojednává ve své knize Petra Dvořáková.2 

 

Formální stránka 

Formální stránka práce místy pokulhává, zde uvedu některé příklady: 

„Ústředním tématem práce je problematika poruch příjmu potravy, která je v dnešní 

společnosti značnou potíží.“ Problematika je potíží? – Je to stylisticky neobratná formulace. 

Podobným příkladem je věta: „Tato hmotnost bývá přesto velmi nízká, ale nevede k vyhubnutí.“ 

Hmotnost nevede k vyhubnutí? Jiný příklad ze strany 33: „Tento jev je spojen s vyhublostí, který 

má za příčinu sníženou činnost pohlavního systému.“ 

Další formální nedostatky (např. s. 17): „… failures´´ (Gwizdek A., Gwizdek K., 

Koszowska., 2012, s. 158)“ U posledního autora chybí zkratka křestního jména. Věta není 

ukončena tečkou. Podobné nedostatky se vyskytují i jinde. Studentka v celém dokumentu 

nevyužívá klávesu uvozovky a místo nich používá zdvojenou čárku, nebo zdvojený háček (jde 

tedy o dva znaky). Překlepy: „nejsou na stránkách vítání…“ „Odvozeno od anglického slova 

Thin (hubený, vyzáblý) a inspiration (inspirace)“ Slovo thin zde mělo být s malým „t“ a věta měla 

být ukončena tečkou. 

 

Celkové hodnocení 

Práce je pečlivě zpracovaná, výzkumná část je svou kvalitou na velmi dobré úrovni. 

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: výborně-velmi dobře (1-2). 

  

                                                                                         Mgr. Jiří Motl 

                                                 

1 Více ke vztahu anorexie a radikální askeze v křesťanství viz Machálek Vít, „Křesťanství a mentální anorexie“, Náboženství 
a jídlo, Univerzita Pardubice, Pardubice 2010. 

2 Dvořáková Petra, Já jsem hlad: Příběh o zápasu s mentální anorexií, hledání, cestě a návratu k ženské duši, Host, Brno 
2009. 


