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V předložené bakalářské práci je pozornost věnována patologickému nakupování, které zde autorka 

prezentuje jako nový společenský fenomén. 

Je poměrně těžší se zorientovat v cíli práce, protože jej autorka v úvodu nepředstavuje, zmiňuje 

pouze, o čem budou pojednávat kapitoly. V teoretické části mi proto bohužel činilo obtíže 

identifikovat myšlenkovou linii, která by propojovala jednotlivé části do smysluplného celku a 

odůvodnila relevanci některých kapitol. Pěkně zpracované jsou kapitoly, které se věnují historii 

problematiky patologického nakupování, či charakteristikami toho jednání. 

Autorka se v souvislosti s patologickým nakupováním zmiňuje termín „diagnóza“, tj. zřejmě 

předpokládá (v textu to není explicitně uvedeno), že se jedná o chorobu. Doporučuji, aby u obhajoby 

autorka tuto diagnózu zakotvila (uvedla, podle jakého klasifikačního systému patologické nakupování 

popisuje, resp. k jaké poruše patologické nakupování přiřazuje, protože se domnívám, že v MKN-10 

ani DSM-IV tato porucha vymezená není). Dále je v textu na s. 13 zmíněno, že nakupování „oficiálně 

není závislostí“, nicméně na mnoha dalších stranách autorka závislost vymezuje – ovšem jedná se o 

diagnózu závislosti na psychoaktivních látkách. U obhajoby by mohlo zaznít, jakou tuto pasáž hraje 

v kontextu BP roli, jak to souvisí s patologickým nakupováním. 

Teoretická část trpí i úrovní citační práce – formát není jednotný, na některých místech se objevují 

dlouhé pasáže bez uvedení zdroje. 

Empirická část je dle mého názoru zpracována přehledněji, konečně se dozvídáme cíl práce, který je i 

smysluplně zakotven. Autorka volí kvantitativní metodologické postupy, což je adekvátní 

výzkumnému záměru, dobře popisuje zvolené nástroje sběru dat. U Rosenbergerovy škály by mohlo 

být uvedeno, zda je daná metoda standardizovaná pro českou populaci a jak dochází k interpretaci 

skóru (je to opravdu podle průměrného skóru? Není zde rozptyl?). Při analýze dat se pokouší svá 

zjištění interpretovat – domnívám se, že pro interpretaci je zde více prostoru, pokud by se autorka 

opřela o teoretické zdroje týkající se vztahu osobnostních proměnných a patologického chování. 

V Diskuzi se zcela adekvátně pokouší zasadit výsledky své studie do dosavadních zjištění, nechybí ani 

reflexe vlastní práce. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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