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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

 

Název diplomové práce: Interdisciplinární a multidisciplinární přístupy v péči o 

osoby s poruchami příjmu potravy – zahraniční 

inspirace 
 

Autorka práce:  Bc. Lucie Brandtlová 

 

Hodnocená diplomová práce nevznikala lehce, tudíž je v prvé řadě třeba ocenit 

skutečnost, že ji její autorka dokončila, i když jí na cestě k jejímu odevzdání stálo hned 

několik překážek. Tou hlavní byla především obtížná dostupnost informací, které by bylo 

ke zvolené tematice možné získat z domácích zdrojů. Logickou volbou tak bylo 

oslovování zahraničních respondentů a čerpání dominantně z jejich zkušeností. 

 

Před vyspělými společnostmi leží velký úkol, kterým je v době zužující se odborné 

specializace v jednotlivých profesích, řešit velmi komplexní psychosociální jevy, mezi 

které patří i poruchy příjmu potravy. Přirozenou reakcí při hledání fungujících řešení je 

vytváření multidisciplinárních týmů, jejichž úkolem je především hledat funkční 

individuálně přijatelná řešení. Úspěšnost práce takto sestavených týmů do značné míry 

záleží na kvalitě řízení, komunikace a také na kvalitě interpersonálních vztahů uvnitř 

jednotlivých týmů. 

 

Cílem práce (106) je především inspirovat české prostředí zahraničními zkušenostmi 

vážícími se k práci multidisciplinárních týmů zapojených do léčby pacientů s poruchami 

příjmu potravy. K naplnění tohoto cíle se diplomantka nejdříve věnuje podrobnému 

představení jednotlivých poruch příjmů potravy, následně v samostatných kapitolách 

představuje jejich historii, epidemiologii a rizikové skupiny, etiologii, průběh a následky, 

prevenci a přetrvávající mýty o těchto poruchách. Podrobněji popisuje léčbu, péči a role 

jednotlivých odborníků, kteří se zapojují do práce multidisciplinárních a 

interdisciplinárních týmů. Při tvorbě teoretického základu autorka čerpá z relevantní 

odborné literatury a to jak z české, tak ze zahraniční, přičemž pracuje s rozsáhlým 

odkazovým aparátem. Propojení lékařského přístupu s manažerským považuji za velmi 

podnětné a obohacující, neboť dobře dokumentuje na čem, a proč závisí úspěšnost léčby. 

 

Zvláště vyzvednout bych však chtěl empirickou část. Bc. Lucii Brandtlové se podařilo 

sehnat kontakty a oslovit 120 institucí, následně pak vést 17 rozhovorů, ve dvou 

případech jen písemnou formou, se stejným počtem specialistů, dominantně (11) z USA.  

Rozhory byly vedeny v anglickém jazyce. Považuji jejich obsah a zachycení za vysoce 

cenné, neboť zprostředkovávají detailní vhled do práce multidisciplinárních týmů 

z perspektiv různých aktérů. Díky tomuto přístupu zachycují pestrost a plasticitu 

řešeného tématu. Velmi sympatický je kritický odstup, který autorka má k provedenému 

výzkumu (91). I když některá zjištění lze považovat za očekávatelná – např. využívat na 

šíření osvěty sociální sítě (93), považuji dosažené výsledky za užitečné. Domnívám se 

dobře mapují popisované téma a ukazují cesty, kterými by bylo možné vést další 

badatelské postupy. Tuto skutečnost považuji za hlavní silnou stránku diplomové práce. 
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Oceňuji, že autorka i přes několik nezdarů, nerezignovala na zpracování původně 

zvoleného téma, které ji k napsání práce motivovalo. Je mi sympatické v jakém formátu 

práci zpracovala a také si vážím skutečnosti, že při psaní práce nehledala zkratky, které 

by ji dovedly k polovičatému výstupu. Domnívám se, že diplomová práce nemusí být pro 

autorku jejím ojedinělým počinem. Určitě se nabízí zpracování odborného článku, jako i 

doktorské studium, které by na provedený výzkum mohlo logicky navazovat.  

 

Úkol k obhajobě diplomové práce: 

  

1) Jak uvádíte (93) mezi největší bariéry mezioborové spolupráce patří její časová, 

finanční a energetická náročnost. Dokážete popsat minimálně dva způsoby, 

kterými by ji bylo možné v některé z těchto oblastí snižovat?      

   

Prohlašuji, že diplomová práce, Interdisciplinární a multidisciplinární přístupy v péči o 

osoby s poruchami příjmu potravy – zahraniční inspirace, splňuje nezbytné požadavky a 

klasifikuji ji stupněm výborně. 

 

V Praze 1. června 2017 

 

Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


