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POSUDEK 

 

Volba tématu 
 

Téma je vysoce aktuální. Problém poruch příjmu potravy se u dětí a adolescentů ve všech 

rozvinutých zemích zvýrazňuje. 

 

Teoretická část 

 

V teoretické části jsou probrána kritéria a charakteristiky onemocnění, jak somatická, tak 

psychiatrická. Je věnován prostor rozboru etiologických teorií a kauzálních faktorů vzniku 

mentální anorexie (MA). Doporučil bych se v dalších event. zpracováních tématu věnovat více 

hlavnímu patogenetickému momentu – poruše vnímání vlastního těla (v samotné praktické 

části tento aspekt pak reflektován je – otázkou spokojenosti se vzhledem). Jsou probrány 

aspekty narůstající incidence a prevalence, důležité somatické komplikace a základní zásady 

léčby. 

 

Praktická část 

 

Formulace cílů práce: cíle práce jsou vytýčeny jasně a názorné, hypotézy jsou formulovány 

s patrnou znalostí epidemiologických dat rizikového chování v oblasti stravování. 

 

Užité metody výzkumného šetření: Jako metoda šetření byl využit dotazník, jehož metodika je 

správná. Dodržena jsou pravidla anonymitya důvěrnosti. Konzultován byl i školní psycholog. 

V druhé části byla zvolena metoda retrospektivní studie hospitalizovaných pacientů s MA. 

 

Charakteristika zkoumaného souboru:  

1. Soubor 193 žáků 6.-9.třídy ZŠ je rozdělen cca na poloviny podle pohlaví, vzhledem 

k velké věkové variabilitě pubertálního rozvoje zde můžeme u posuzovaných 

adolescentů předpokládat prakticky všechny fáze pubertálního vývoje, což 

samozřejmě výrazně ovlivňuje možnost interpretace zjištění, týkajích se  menstruace a 

vztahu k BMI. 

2. Soubor 28 pacientů s MA byl dostatečný pro sledování anamnestických, somatických 

parametrů a některých laboratorních nálezů 

 

Dosažené výsledky: 
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1. V první části studie považuji za cenné zmapování některých psychologických aspektů 

rizikového chování v oblasti stravování u adolescentů:  

a) Časnost uvažování o postavě a držení diet (v 10-11 letech již 6 dívek z 97 (6,2%) 

dodržovalo cílenou dietu! To je dobře patrné z grafu č.14. 

b) Podobným způsobem hodnotím pozitivně zachycení časnosti ostatních rizikových 

aspektů – výsměch pro vlastní vzhled, nespokojenost s vlastní postavou. 

c) …a dále až katastrofální neznalost MA u chlapců a děvčat 6.-9. tříd ZŠ(27,87% 

děvčat resp. 22,9% chlapců neví co je MA). 

d) vztahování začátku a pravidelnosti menstruace k BMI rozděleně na malé soubory 

věkových kohort sice naznačuje větší pravděpodobnost zachycení podobné fáze 

puberty (což ukazuje narůstající procento menstruujících dívek v starších věkových 

skupinách), ale rozdrobení souboru na tak malé počty jedinců nedovoluje seriózní 

zhodnocení vztahu k BMI. Vše je ještě složitější tím, že pravidelnost menstruace u 

zdravých dívek s normální výživou je první rok po menarché spíše výjimkou. Z tohoto 

hlediska mne zaujal pouze partikulární výsledek, že ve 14-15 letech z 5 dívek, které 

ještě nemenstruovaly, byly 2 pod 3 percentilem BMI. 

2. V druhé části studie  

3. a) je soubor pacientů s MA dobře popsán, lehce je naznačen i bimodální začátek MA 

(graf 51). Dokumentován je i vzestup hmotnosti v průběhu realimentace (graf 55). 

Vytýčená hypotéza H2 je dle mého názoru příliš přísná – u určitého procenta dochází 

k selhání terapie.  

b) nadhraniční hladina cholesterolu v 57,69% potvrzuje přítomnost sekundární 

hyperlipoproteinémie, která se literárně udává u 60% pacientek s MA 

c) hladiny albuminu jsou u většiny případů souboru normální, mírné zvýšení jeho 

hladiny u 24% pacientů by mohlo být způsobeno relativní hypohydratací, 

výsledky by však bylo nutné srovnat s hodnotami sérové urey event.. hematokritu 

u těchto pacientů. 

 

 

Úroveň diskuse: 

V první části studie jsou diskutovány hypotézy H1 – H4, splnění hypotéz H1 – H3 dokumentují 

rozsah rizikového chování v oblasti stravování, myslím, že hypotézu H 4 nelze z doložených 

parametrů dostatečně dokumentovat. 

 

V druhé části studie jsou opět diskutovány hypotézy H1-H 4, v hypotéze H 2 je autorka dle 

mého názoru příliš náročná na výsledky terapie, což ostatně provedená měření dosvědčují. 

Hypotéza H 4 – normální hodnoty sérového albuminu bych očekával téměř ve 100% souboru 

pacientů přijímaných na standartní oddělení (nikoli na JIP). Otázku mírného zvýšení 

sérového albuminu u 24% souboru by bylo třeba ještě korelovat s dalšími laboratorními 

parametry, aby potvrdily autorčinu teorii hypohydratace jako důvodu mírného zvýšení 

sérového albuminu u pacientek s MA. 

 

Splnění cílů: 

Autorka splnila vytčené cíle práce.   

 

Formulace závěru: 

Práce má formulovány závěry jasně a stručně. 

 

 

Přílohy 

 

Grafická dokumentace a přílohy: 
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Bakalářská práce obsahuje grafy, tabulky a přiložené dotazníky, u grafů, které vyjadřují 

procentuální zastoupení pacientů by měla být vždy absolutní velikost posuzovaného souboru 

n=.  

 

 

Formální zpracování práce: 

 

Práce na101 stranách včetně příloh po formální stránce obsahuje náležitosti pro psaní 

závěrečných prací. Stylistická a jazyková úroveň práce je dobrá. Text je přehledně a logicky 

členěný.   

 

 

Celkové hodnocení práce 

 

Autorka ve dvou částech studie zpracovala jednak dotazníkovou akci, týkající se 

rizikového chování v oblasti stravování, kde ukázala na časnost začátku úvah o dietách a 

spokojenosti s vlastní postavou u adolescentů a současně na malou informovanost 

dospívajících o těžké psychiatrické diagnóze MA. Závěry její práce je možné použít i v praxi a 

to ve dvou aspektech: 

1. uvědomit si časnost úvah o postavě a dietách u adolescentů 

2. inspirovat se malou znalostí dospívajících a zlepšit zdravotní výchovu v tomto 

směru 

V druhé retrospektivní části podrobně popsala soubor pacientů s MA na začátku 

léčby a po realimentaci a věnovala se některým laboratorním nálezům, které se snažila 

kriticky zhodnotit. 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře neprospěl/a 

 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1. Můžete popsat podrobně stravování v prvním týdnu hospitalizace, včetně 

doporučeného kalorického příjmu u pacientky, která je přijímána k hospitalizaci 

s anamesticky udávaným příjmem kolem 800 kcal? Jaká jsou zde hlavní rizika? 

2. Jaké jemnější markery bílkovinné malnutrice (než sérový albumin) byste mohla u 

pacientů s MA použít? 

 

 

 

V Praze 13.7.2016                                                             MUDr. Pavel Kabíček, CSc.  


