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Posudek 
 

Celkové hodnocení práce 
Práce se zabývá problematikou mentální anorexie u dětských pacientů. Cílem práce bylo analyzovat 

povědomí a riziko rozvoje mentální anorexie a v retrospektivní části efekt nutriční intervence.  

V teoretické části jsou popsány základní poznatky o mentální anorexii, o jejím výskytu, klinickém 

obrazu, diagnostice a dále nutriční intervence a režimu.  

Praktická část je zpracovaná pečlivě, s aktivní účasti studentky. Jako metodika byl využit 

dotazník, který byl vybraným respondentům zaslán poštou. Dotazník se zaměřením na rizikové faktory, 

které ovlivňují mentální anorexii, byl navržen studentkou. Získaná data ukázala, že děti jsou často 

vystaveny výsměchu kvůli svému vzhledu a velká část dětí je s ním také nespokojena. Dívky i chlapci 

dodržují diety z důvodu snížení tělesné hmotnosti již od věku 10let. V retrospektivní části se ukázalo, 

že realimentace během hospitalizace je úspěšná a počet pacientů s mentální anorexií stoupá. 

Poruchy příjmu potravy jsou v poslední době s narůstající frekvencí již v dětském věku a nutriční 

intervence představuje základní léčebně-preventivní opatření. Compliance dětských pacientů bývá často 

komplikovaná. Volba tématu je proto z hlediska nutričně terapeutické péče velmi vhodná a přínosná. 

Předkládanou bakalářskou práci vypracovala studentka samostatně a pravidelně docházela na 

konzultace.    

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 
Veškeré dotazy a připomínky byly vyřešeny v průběhu zpracování výsledků a přípravy BP. 
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