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Oponentský posudek diplomové práce Jany Kubešové: "Sexualita a sexuální chování žen
nemocných mentální bulimií

Téma posuzované diplomové práce je nejen atraktivní, ale i zajímavé z hlediska výzkumně
teoretického s dopadem do klinické praxe. Je zde prezentován pohled autorky na mimořádně
závažnou, rozsáhlou a aktuální problematiku poruch příjmu potravy, se zaměřením na
problematiku sexuálního chování žen aktuálně léčených pro tuto diagnózu.
Diplomová práce je poměrně rozsáhlá,
přílohu - užitý dotazník.
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105 stran textu, dále 77 literárních

pramenů

a

Diplomová práce je přibližně v polovině rozdělena na teoretickou a empirickou část, ale obě
části na sebe organicky navazují. V teoretické části se po úvodu diplomandka věnuje ve
čtyřech velkých oddílech, vymezení dle autorky relevantních oblastí vztahujících se
k empirické části práce, s logickým řazením od obecných témat ke speciálním. Jsou to:
sexualita a sexuálního chování ženy, poruchy příjmu potravy, mentální bulimie. Za stěžejní
v teoretické části práce lze považovat následující oddíl pojednávající v přehledu o výsledcích
řady zahraničních studií týkajících se výzkumu sexuálního chování žen s mentální bulimií.
K teoretické části nemám žádné podstatnější připomínky, pouze několik poznámek.
K formulaci na straně 23 " pod psychogenní poruchy příjmu potravy jsou zahrnuty poruchy
myšlení a jednání jedince ve vztahu k jídlu ... " by bylo vhodné doplnit, že se jedná též o
poruchy emocí a postojů ve vztahu k jídlu. Pokud se již autorka zmiňuje v přehledu o
poruchách příjmu potravy, bylo by žádoucí uvést je všechny (nejen mentální anorexii a
mentální bulimii). Podobně formulace "mentální bulimii lze pokládat za následek trvající
mentální anorexie" (ze strany 26) považuji za poněkud zjednodušující tvrzení.
Výzkum byl proveden na 38 mladých ženách ve věku 18 -29 let aktuálně léčených pro
diagnózu mentální bulimie. Výzkum sexuality a sexuálního chování pacientek je rozčleněn do
řady tématických oblastí, je poměrně rozsáhlý a neopomíjí žádnou relevantní oblast. Získaná
data byla porovnávána s údaji obecné populace z národního reprezentativního výzkumu
sexuality, sexuálního chování a sexuálních postojů. Empirická část obsahuje všechny
náležitosti přibližující výzkumný projekt (soubor, jeho charakteristiky, užité metody, způsob
sběru dat i statistické zpracování). Velmi přehledně je strukturována kapitola o výsledcích,
které autorka postupně analyzuje a konfrontuje se zahraničními literárními odkazy.
Diplomandka hned v úvodu diskuse vyjmenovává úskalí tohoto typu výzkumného šetření.
Celkově považuji kvalitní diskusi za klad hodnocené práce.
Pro obhajobu mám otázku týkající se podrobností, resp. vysvětlení k výzkumu uvedeném na
straně 56. Zde bylo nalezeno mezi studentkami psychologie sexuální zneužití u 60% a
u 72,7% respondentek se vyskytovaly symptomy typické pro poruchu příjmu potravy?
Práce má velmi dobrou grafickou úpravu. K textu je přičleněno pozoruhodných 91
přehledných tabulek. Překlepy jsou zde ojedinělé (např. jednice, váhová práh, zkušenost
z orgasmem, nepochopí smyslu atd.). Určité pochybnosti vzbuzuje v tabulce číslo 1 odhad
trvání orgasmu v minutách; opakovaně se v textu objevující označení dívky ve věku 18- 52
let. Pokud jsou ženská jména v textu přechylována, doporučuji se toho držet ve všech
případech, tedy i Groganová. Index není Quetelův, ale Queteletův.
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Posuzovaná práce je podle mého názoru jedinou novější empirickou studií dané oblasti u nás.
Diplomová práce Jany Kubešové splňuje nároky kladené na diplomovou práci, nemám k ní
podstatnější připomínky a doporučuji ji proto k obhajobě.
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