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Struktura práce: V teoretické části práce se autorka podrobně zabývá multifaktoriální etiologii poruch příjmu
potravy, postupně popisuje nosologické jednotky PPP (F50.0 - F50.9), včetně nespecifických poruch PPP.
Adekvátní pozornost věnuje důsledkům PPP, prevenci a komplexní léčbě PPP. Empirická část práce mapuje
rizikové faktory poruch příjmu potravy s akcentem na spokojenost s tělem, depresí a experimentem s jídelním
chováním.
Téma práce: téma je stále aktuální
Rozsah práce: odpovídá
Zaměření práce: spojuje prvky teoretické a empirické práce
Metodologický přístup: Cílem výzkumného šetření je zmapovat rizikové faktory poruch příjmu potravy
s akcentem na spokojenost s tělem, depresi a zdraví ohrožující vzorce jídelního chování adolescenta. Hypotézy
jsou formulovány věcně správně na základě důkladného studia odborné literatury. Kvantitativní šetření bylo
realizované s využitím testové baterie sestavené vedoucím BP: (experimentální verze EAT 26 - překlad
Pelcáková, 2015), Sebeposuzovací škála depresivity u dětí (CDI) a dotazník BCS. Výzkumný soubor tvoří
adolescenti ve věku 14 - 20let(N=102).
Statistické zpracování dat: Výsledky jsou přehledně zpracovány a podpořeny funkčními tabulkami a grafy. Pro
ověření vztahů mezi sledovanými proměnnými byl použit Pearsonův korelační koeficient (r). Výsledky jsou
přehledně zpracovány, průběžně okomentovány, menší pozornost věnovala autorka souhrnu a zobecnění do
praxe.
Cíl práce: splněn
Použitá literatura: aktuální
Citace v textu: přiměřená, odpovídá stanovené normě
Jazyková a stylistická úroveň práce: odpovídá
Formální stránka práce: text není zcela v souladu s normou
Autorka bakalářské práce prokázala:
a) souhrnnou orientaci v řešeném problému, mezioborový přístup
C
b) hlubší zájem o zvolené odborné téma
B
c) adekvátní stupeň osvojení odborné terminologie a odborného jazyka
B
d) dovednost samostatně se orientovat v odborných zdrojích, korektně s nimi pracovat a zaujímat
B
k nim stanovisko
e) dovednost realizovat výzkumné šetření a interpretovat jeho výsledky
C
f) dovednost shrnout a zobecnit závěry a formulovat doporučení pro společenskou praxi
C
g) tvořivost při uchopení zvoleného problému
C
h) samostatná práce bez větších zásahů vedoucího práce
C
Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:
1. V čem spočívají příčiny vzestupného trendu PPP v české populaci?
2. Lze BMI považovat za validní nástroj pro určování hmotnosti?
3. Co je podstatou tzv. Adonisova komplexu, co je to permarexie, vigorexie?
4. Jak lze interpretovat experiment s jídelním chováním v adolescenci?
5. Jak lze využít výsledky Vaší BP pro nespecifickou primární prevenci?
Předložená práce splňuje podmínky a nároky kladené na bakalářskou práci.
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