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Jméno autora: Kristýna Macáková
Název práce: Poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých
Oponent práce: Mgr. et Mgr. Tereza Raszková

Téma práce: stále aktuální 
Rozsah práce: přiměřený: rozsah 62 stran + 17 stran příloh (přepis rozhovorů)
Struktura práce: přiměřená; 8 hlavních kapitol; kapitola týkající se empirické části práce 
nese název „Multikauzální etiologie mentální anorexie“; autorka má pouze závěr empirické 
části práce
Cíl práce: v závěru práce není vyhodnocen
Teoretická část práce: odpovídá 
Práce s pojmy: odpovídá 
Práce se zdroji informací:

- způsob odkazování: neodpovídá; prakticky v celé práci nejasné oddělování 
parafrází a vlastního textu – v tomto ohledu není práce v souladu 
s rozhodnutím děkana 16/2013 (dříve výnos děkana PdF č. 17/2009); 
nejednotnost formy odkazování – s. x str.; v textu je uveden text v kurzívě, 
avšak bez uvozovek (například strana 12, 13, 14, 16,….) – není zřejmé, zda se 
jedná o citaci

- použitá literatura: aktuální; nejednotnost bibliografických citací v Seznamu 
použitých zdrojů

- počet použitých zdrojů: přiměřený: seznam 41 zdrojů (tištěných 
i elektronických) 

Empirická část:
- koncepce empirického šetření: na dobré úrovni; pěkně zpracované 

polostrukturované rozhovory a jejich přepis 
- interpretace výsledků: na dobré úrovni

Jazyková a stylistická úroveň práce: málo početné překlepy a gramatické chyby (špatné 
skloňování); text práce není zarovnán do bloku; použití odsazování prvního řádku odstavce a 
zároveň mezery mezi odstavci; v anotaci práce není uveden počet stran (x s.)
Formální stránka práce: podprůměrná, především s ohledem na problematické parafráze
Využitelnost pro praxi: studentka by o využitelnosti mohla diskutovat u obhajoby závěrečné 
práce

Celkové hodnocení:
Bakalářská práce se dle svého názvu zaměřuje na „Poruchy příjmu potravy u dětí 

a mladistvých“. Teoretická část je z většiny kompilátem problematiky poruch příjmu potravy, 
jejím projevům a příznakům. Závěrečná práce obsahuje velmi mnoho zajímavých informací 
a statistických údajů. Problémem práce je však nejasné oddělování parafrází a vlastního textu 
(ve vlastním textu můžeme nalézt zvýšené používání ukazovacích zájmen). Práce je členěna 
do 8 hlavních kapitol.

Empirická část práce je pak zaměřena kvalitativně (kazuistiky na základě rozhovorů), kde 
s pomocí polostrukturovaných rozhovorů autorka dokreslila problematiku mentální anorexie. 



Deskripce jednotlivých údajů je dostačující. Závěry empirické části práce jsou podány 
v odpovídající rozsahu a srozumitelně.

Témata pro diskuzi při obhajobě:
1. Byl cíl BP stanovený v úvodu práce splněn či nikoliv?
2. Komu je práce určena? Jaká je její využitelnost v praxi?
3. Jaký je závěr práce?

Výsledné hodnocení:
Datum: 1. 6. 2015 ………………………………………….

            Podpis oponenta práce
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