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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá tématem souvislosti kvality attachmentu a poruchy příjmu. 

potravy.  Hlavním  cílem  je  zmapovat,  jak  svému  onemocnění  dívky  s  poruchou  příjmu 

potravy rozumí a jaký význam pro ně onemocnění v rámci rodinného systému má.  

V teoretické části práce jsou blíže vymezeny poruchy příjmu potravy. Je zde kladen důraz 

na rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy a prezentován komplexní přístup k jejich 

vysvětlení z hlediska různých teoretických škol. Další část je věnována teorii attachmentu 

s akcentem na vývoj od dětství po dospělost. Jsou zde uvedeny teoretické základy dotazníku 

Parental Bonding Instrument. Dále je teorie attachmentu vsazena do souvislosti s výskytem 

poruch příjmu potravy.  

V empirické části práce je nejprve představena metodologická stránka výzkumu, který byl 

realizován  se  třemi  dívkami,  které  mají  zkušenost  s  poruchou  příjmu  potravy.  Design 

výzkumu kombinuje metodu polostrukturovaného rozhovoru s metodou užití nástroje měřící 

kvalitu vazby k rodičům, konkrétně Parental Bonding Instrument. Ukázalo se, že kvalita 

vztahové vazby k rodičům ovlivňuje vznik, průběh i trvání poruchy příjmu potravy u dítěte, 

adolescenta nebo mladého dospělého. Projev poruchy příjmu potravy souvisí s chováním 

rodičů  na  škále  péče  a  kontroly,  poskytnutými  intervencemi,  subjektivním  významem 

onemocnění pro dívky a vnímanou subjektivní dospělostí.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

attachment, vztahová vazba, porucha příjmu potravy, rodinné vztahy, rodinný systém, 

vývoj 
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ABSTRACT 

This diploma thesis focuses on the relations between attachment quality and eating disorders. 

The main goal is to map how girls with an eating disorder understand their illness and what 

the disorder signifies to them within their family system. 

In the theoretical part of the thesis, eating disorders are delineated. There is an emphasis on 

risk  factors  for  eating  disorders,  and  a  comprehensive  approach  to  their  explanation  is 

presented in terms of different theoretical schools. The next part is devoted to the attachment 

theory with an emphasis on the development from childhood to adulthood. The theoretical 

foundations of the Parental Bonding Instrument are presented. Furthermore, the attachment 

theory is linked to the occurrence of eating disorders. 

In the empirical part of the thesis, the methodological aspect of the research, which was 

carried out with three girls who have experienced eating disorders, is first introduced. The 

research design combines the method of semi-structured interviews with the method of using 

a  tool  measuring  the  quality  of  bonding  with  parents,  specifically  the  Parental  Bonding 

Instrument. It has been shown that the quality of the relationship with parents influences the 

onset, course, and duration of eating disorders in a child, adolescent, or young adult. The 

manifestation of an eating disorder is related to the parents' behavior concerning care and 

control, the interventions provided, the subjective significance of the illness to the girls, and 

the perceived personal maturity. 

 

KEYWORDS 

attachment, parental bonding, eating disorder, family relationships, family system, 

development 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá tématem attachmentu a poruch příjmu potravy. Mezi dvě 

základní diagnózy spadající pod poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie a mentální 

bulimie. Celková celoživotní prevalence mentální anorexie je odhadována mezi 0,5 – 2,2 % 

(Papežová,  2010).  Předpokládá  se,  že  se  toto  číslo  v  naší  společnosti  stále  zvyšuje,  a  to 

především  díky  celkovému  tlaku  společnosti  prezentující  důležitost  body  image  a  kultu 

štíhlosti, který je velmi diskutován.  

Poruchy příjmu potravy spadají mezi podstatná psychická onemocnění, jejichž následky ve 

velké míře ovlivňují také fyzické zdraví a jejich závažnost je umocněna možným rizikem 

následků,  které  mohou  vést  až  k  celkovému  zhroucení  organismu.  V  léčbě  psychických 

onemocnění  je  nutné  správně  indikovat  vhodný  typ  léčby.  V  současnosti  se  v  odborné 

literatuře objevují informace o tom, že poruchy příjmu potravy postihují stále mladší jedince, 

a proto je nutné poznat, jaké souvislosti existují mezi poruchou příjmu potravy a rodinným 

systémem, ve které indikovaný jedinec žije. To nám umožní lépe poznat procesy jakými je 

porucha vyvolávána, jaké ji udržují a také jak je možné poruchu co nejrychleji a 

nejefektivněji překonat.  

Dle mého názoru je nutné věnovat se fenoménu poruch příjmu potravy komplexně. V rámci 

bio-psycho-sociálního  modelu  je  nutné  zjistit,  jak  spolu  tyto  jednotlivé  složky  v  realitě 

souvisí.  V  rámci  této  diplomové  práce  se  zaměřím  na  to,  jak  je  nemoc  ovlivňována 

především ze sociálního hlediska, tedy prostředí rodiny. Zaměřím se také na proces stávání 

se dospělým a toho, jak sociální systém ovlivňuje vývoj člověka a vývoj symptomů poruch 

příjmu potravy. 

Diplomová práce je rozdělena do teoretické a empirické části. V teoretické části se zaměřím 

na popis poruch příjmu potravy, tedy mentální anorexie, mentální bulimie a psychogenního 

přejídání. Dále zmiňuji rizikové faktory vzniku poruchy příjmu potravy, teoretické pohledy 

vysvětlující jejich vznik a možnosti jejich terapie z pohledů různých psychoterapeutických 

škol. Posléze v kapitole PPP jako psychosomatické onemocnění nastiňuji souvislost 

psychických a fyzických potíží, které jsou v poruše příjmu potravy manifestovány, a které 

může ovlivňovat prostředí, ve kterém jedinec žije. 
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V  následující  kapitole  se  věnuji  teorii  attachmentu.  Předkládám  její  teoretické  základy, 

typologii a také její vývoj od dětství po dospělost. Je zde také teoreticky popsán nástroj 

Parental Bonding Instrument. Konečně v kapitole Vazebné chování v rodině a PPP reflektuji 

spojitost mezi vztahy v rodině a projevy poruch příjmu potravy.  

V empirické části představuji samotný výzkum, který jsem provedla s dívkami s poruchou 

příjmu potravy. Výzkum kombinuje kvalitativní metodiku polostrukturovaných rozhovorů 

s objektivním dotazníkem měřící vztahovou vazbu k rodičům. Popisuji metodiku práce a 

stanovuji  cíle  a  výzkumné  otázky.  Neopomíjím  specifikovat  výzkumný  soubor  a  etická 

pravidla.  Postupně  jsou  analyzována  data  vzešlá  z  rozhovorů  a  použití  dotazníku.  Jsou 

stanovena základní témata, které se k poruchám příjmu potravy váží. Data jsou 

interpretována. V závěru práce uvádím výsledky a shrnutí výzkumu, které v oddíle diskuze 

zařazuji do celkového konceptu odborné literatury.  

  



9 
 

TEORETICKÁ ČÁST 

1 Poruchy příjmu potravy (PPP) 

1.1 Teoretické vymezení poruch příjmu potravy (PPP) 

V této části vymezím obecně poruchy příjmu potravy, ale i jednotlivé kategorie diagnóz, 

které pod poruchy příjmu potravy spadají. Zařazuji i nově vzniklé poruchy jako je ortorexie 

nebo bigorexie. 

Poruchy příjmu potravy procházejí lidskou osobností mnoha různými rovinami. Nejsou jen 

otázkou jídla, tudíž se nedají vyřešit pouhou úpravou jídelníčku, ale je zřejmé, že hlavní 

doménou ve vzniku poruch příjmu potravy je rovina psychologická. Poruchy příjmu potravy 

jsou spíše „způsobem, jak s vyrovnat s bouřlivými pocity“ (Maloney & Kranz, 1997, str. 

11). Mezi nejznámější poruchy příjmu potravy bývá tradičně zařazována mentální anorexie 

a  mentální  bulimie.  Někteří  autoři  mezi  ně  řadí  např.  i  psychogenní  přejídání  a  noční 

přejídání (Papežová, 2012). Obecně tyto poruchy „představují ve svých projevech mezní 

polohy jídelního chování od život ohrožujícího omezování příjmu potravy až po přejídání 

spojené se zvracením nebo jinou nevhodnou kompenzací energetického příjmu“ (Praško, 

Možný,  &  Šlepecký,  2007,  str.  802).  O  poruchách  příjmu  potravy  ve  smyslu  patologie 

mluvíme  tehdy,  když  „jídlo  používáme  na  řešení  emocionálních  problémů.  Myšlenky  a 

starosti spojené s jídlem, popřípadě dietou a tělesnou hmotností se staly důležitější než vše 

ostatní, jde o pravé návykové jednání provázené chorobnými vlastnostmi, které vyžadují 

léčbu“    (Hartl  &  Hartlová,  2010,  str.  423).  „Poškozuje  postiženého  tělesně,  psychicky  i 

sociálně. Častým důvodem je potlačovaný hněv, vztek, agrese a podobné afekty“ (Hartl, 

2004, str. 190). 

Hupková společné znaky poruch příjmu potravy shrnuje následovně (Hupková, 2009):  

1. bažení (craving) – pocit neodolatelné touhy opakovat své chování 

2. neustálé zaobírání se jídlem, hmotností, dietami 

3. jedinec přestává dělat pro něj běžné aktivity, vyhýbá se jim, ztrácí zájmy a koníčky 

4. ztrácí potěšení z běžného života 

5. pokračuje  v  patologickém  chování,  i  přes  jeho  negativní  důsledky  pro  sebe  i  své 

sociální okolí. 
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Poruchy příjmu potravy spadají pod klasifikaci onemocnění, jejichž vznik můžeme vykládat 

z  pohledu  bio-psycho-sociálního  modelu.  Vznik  je  podmíněn  souhrou  emocionálních, 

osobnostních a sociálních faktorů. Na vzniku a udržování poruchy se podílí zejména těchto 

osm  identifikovaných  faktorů:  genetické  predispoziční  faktory,  nefunkční  mechanismy 

zpracování emocí (neurobiologické, psychologické, fyzické), nadměrně pocity zranitelnosti, 

pocity vlastní nekompetentnosti (očekávání kritiky, pocity neadekvátnosti, deprivace, 

studu), maladaptivní regulace fyziologických pocitů formou hladovění a nadměrné aktivity, 

maladaptivní copingové mechanismy na úrovni psychických pocitů, maladaptivní sociální 

chování, neuspokojené fyzické a psychické základní potřeby (Munro, Randell, & Lawrie, 

2017).  

Poruchy  příjmu  potravy  vznikají  především  v  době  dospívání.  V  době  od  jedenácti  do 

čtrnácti let prochází obdobím enormního růstu. Mění se fyziologie těla. Tělo získává ženské 

tvary,  rostou  prsa,  body  a  ukládá  se  vrstva  tuku.  V  této  době  jsou  dívky  navíc  enormně 

konfrontované  tlakem  médií  a  naší  společnosti  k  udržení  si  štíhlého  těla  a  atraktivity. 

V  tomto  období  navíc  přichází  další  tlaky  chovat  se  dospěle,  to  znamená  opustit  vzorce 

chování z dětství, ale zároveň stále zůstávají dětmi, nad kterými si rodiče udržují kontrolu. 

Přibývají další povinnosti ve škole i v mimoškolních aktivitách. V tomto období změn je 

těžké zorientovat se a udržet si nějakou kontrolu nad svým životem. Anorektické dívky volí 

způsob kontrolování svého života právě přes kontrolu jídla i za cenu toho, že sebe hladoví a 

jejich hmotnost se stává kritickou. Často mají pocit, že nedokáží zvládat svůj život podle 

svých  představ,  a  tak  se  jídlo  stává  jedinou  oblastí,  kterou  ovládat  dokáží.  Sekundárně 

porucha dívce zajišťuje pozornost ostatních, kteří o ni projevují strach a péči a tím pádem 

může přeneseně ovládat ostatní. Bulimie je oproti anorexii mechanismem, kterým se znovu 

získává kontrola nad jídlem. Bulimie spočívá v záchvatech přejídání a následným 

pročišťováním. Jídlo přináší úlevu od úzkosti, ale zároveň není možné dopustit, aby jídlo 

zanechalo následky na váze. Záchvaty přejídání manifestují útěk od svých pocitů a úlevu. 

Vzápětí se jejich prožívání zcela otočí a přejídání je bráno jako sebe selhání a je nutné opět 

získat kontrolu nad jídlem pročištěním (Maloney & Kranz, 1997). 

V novější odborné literatuře se můžeme setkat s dalšími méně známými poruchami příjmu 

potravy,  a  tedy  s  bigorexií,  ortorexií  nebo  dietováním.  Termínem  bigorexie  je  označeno 
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extrémní  zaujetí  cvičením.  Nepřiměřenost  cvičení  je  z  hlediska  času,  kterému  je  cvičení 

věnováno  nebo  zátěži,  která  může  být  pro  organismus  až  škodlivá.  Touha  po  cvičení 

ovlivňuje  všechny  stránky  osobnosti  na  úrovni  fyzického,  emocionálního  i  psychického 

zdraví. Jedinci si stanovují standardy času, který věnují cvičení a nejsou schopni skončit 

předčasně.  V  rozvinutých  stádiích  poruchy  se  mohou  dokonce  vyskytovat  abstinenční 

příznaky, pokud není možnost cvičení, deprese a sebekritika (Hupková, 2009). 

Ortorexie  je  užívána  ve  smyslu  kladení  si  dietních  omezení,  kdy  je  pro  jedinec  únosné 

konzumovat  pouze  zdravé  potraviny.  Tento  trend  je  podporován  aktuálním  nastavením 

společnosti, kdy je pokládáno za správné jíst zdravě, vyhýbat se modifikovaným potravinám 

a být co nejvíce „eko-aware“, tedy šetrný k životnímu prostředí. Tato porucha není zatím 

definitivně teoreticky ukotvena. Prolínají se různé názory, z nichž každý z nich prosazuje 

určité aspekty poruchy v různé míře. V některých teoriích je vyjádřena spíše – obsesemi jíst 

zdravě, fixací jíst zdravě nebo naopak obavami jíst běžné/nezdravé potraviny. Potraviny, 

které jsou ortorektiky přijímány jsou povětšinou definovány jako organické, biopotraviny či 

je zohledněna jejich šetrná výroba. U stravování je zdůrazněné omezení složení jídelníčku 

ve smyslu vyhýbání se určitým potravinám či složkám potravy a také specifického způsobu 

stravování s rituály, kontrolou, zaměření pozornosti v životě výlučně na jídlo a narušení 

sociálních  vztahů.  Jedinci  často  ztrácejí  tělesnou  hmotnost  a  chybí  jim  důležité  složky 

potravy (Cena, a další, 2019). V extrémních fázích poruchy jedinec raději nejí vůbec, než 

aby snědl „nečisté“ potraviny, ačkoliv primární snahou jedinců s ortorexií je podpořit své 

zdraví (Fraňková, Pařízková, & Malichová, 2013). 

Dietování se vyznačuje držením nejrůznějších diet a úprav jídelníčku. Zaujatý jedinec jídlem 

může být podrážděný a často díky nedodržení nastaveného režimu může být sebekritický a 

trápit se pocity viny. Posedlost štíhlostí narušuje osobní vztahy a celkově je pojímána jako 

jediné téma, kolem nějž se organizují ostatní aktivity (Roľková, 2017).  

Pro úplnost přidávám další dvě současné klinické podkategorie poruch příjmu potravy. První 

z  nich  je  drunkorexia,  pro  kterou  je  charakteristické  zabránit  přijímání  na  váze  díky 

konzumaci alkoholu po jídle. Ušetřené peníze za jídlo jsou investovány ke koupi alkoholu. 

Druhu  poruchou  je  pregorexia,  kdy  těhotné  ženy  odmítají  hormonálně  změněné  potřeby 



12 
 

většího konzumace jídla ke správné výživě dítěte. Především chtějí zůstat štíhlé jako před 

otěhotněním (Roľková, 2017). 

1.1.1 Mentální anorexie 

Diagnostika mentální anorexie (F50.0) vychází v našem prostředí z Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN-10), která uvádí následující hlavní kritéria pro určení poruchy (Krch, 2004):  

- tělesná  hmotnost  je  vědomě  udržována  pod  15  %  průměrné  tělesné  hmotnosti 

v poměru váha a výška přiměřené věku. BMI1 nepřesahuje hodnotu 17,5.  

- snižování hmotnosti je vědomé. Postižený se vyhýbá vysoce nutričním jídlům nebo 

v další fázi používá mechanismy jako je „vyprovokované zvracení, užívání laxativ, 

anorektik a diuretik, nadměrné cvičení (Krch, 2004, str. 16), s cílem snížit nutriční 

dopady již pozřené potravy. 

- neustálé zabývání se vlastní tloušťkou. 

- související endokrinní poruchy, které se projevují u žen jako ztráta menstruace a u 

mužů jako ztráta sexuálního zájmu nebo potence. 

- zastavení nebo zpomalení vývoje a projevů puberty. 

Bruchová  tvrdí,  že  mentální  anorexie  ve  svých  následcích  ovlivňuje  jak  fyzické,  tak  i 

psychické  funkce  postiženého  a  to  tak,  že  se  zpravidla  projevuje  jako  (Fraňková  & 

Dvořáková-Janů, 2003):  

- porucha hodnocení vlastních tělesných proporcí 

- porucha vnímání pocitů vlastního organismu 

- chybí identifikace s vlastním tělem.  

Postižený obvykle neuznává vlastní hubenost. Jídlo není užíváno k nasycení potřeby hladu, 

ale jídelní chování plní spíše symbolickou funkci. Vlastní tělo nebývá vnímáno jako součást 

sama sebe, ale jako něco cizího, „ne-já“ (Fraňková & Dvořáková-Janů, 2003). Ve švédském 

prostředí bylo výzkumně prokázáno na vzorku žen od 18 do 34 let věku, že hubenost není 

jen fyzickým aspektem osobnosti, ale následně ovlivňuje i psychické zdraví a předdefinuje 

                                                
1 BMI  je  zkratkou  pro  body  mass  index  –  index  tělesné  hmotnosti,  definovaný  Světovou  zdravotnickou 
organizací WHO. Používá se pro výpočet podváhy, normální váhy a obezity v poměru tělesné hmotnosti a 
výšky těla. Vypočítá se jako hmotnost těla udávaná v kilogramech, dělená výškou těla udávanou v metrech na 
druhou. BMI = hmotnost (kg)/{výška (m)} 2 (WHO, 2019).  
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ostatní aspekty života. Ženy s podváhou byly pravděpodobně studentky, pracovaly přesčasy, 

měli k dispozici nízkou emocionální podporu a jejich fyzické i duševní zdraví bylo oslabené 

oproti ženám s průměrnou hmotností (Ali & Lindström, 2006). Zde tedy můžeme považovat 

poruchy příjmu potravy jako možný způsob toho, jak se s těmito negativními okolnostmi 

vypořádat. 

Podle DSM-V (Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch) jsou pro 

posouzení mentální anorexie stanoveny tři základní kritéria, a to následujícím způsobem:  

- omezení energetického příjmu vede k váze, která se nachází pod průměrem vzhledem 

k věku, výšce, pohlaví 

- strach z přibývání na váze 

- narušený  obraz  vlastního  těla,  především  výrazný  vliv  váhy  na  sebehodnocení 

jedince 

Narušený obraz vlastního těla vede v častému vážení a měření se.  Sebevědomí je zcela 

závislé na vnímaném tvaru postavy a tloušťce. Jednotlivé výkyvy váhy jsou hodnoceny buď 

jako  úspěch  a  známka  disciplíny,  nebo  naopak  jako  neúspěch  a  osobní  selhání.  Když  je 

onemocnění v plné remisi, kritéria jsou naplněna všechna. Pokud je onemocnění v částečné 

remisi, nemusí být naplněno první kritériu. Znamená to, že váha pacienta je v normě, ale 

stále přetrvává vysoký vliv jídla na psychické procesy. V DSM-IV byla kritéria doplněna 

ještě o znak nedostavení se menstruace u žen (během tří po sobě jdoucích menstruačních 

cyklů). Přidruženými symptomy mohou být deprese, nespolečenskost, obsedantně 

kompulzivní rysy spojené s jídlem např. ve formě sbírání receptů nebo konzumace výhradně 

určitých  potravin.    Typicky  se  mohou  projevovat  také  „problémy  s  konzumací  jídla  na 

veřejnosti,  pocity  neefektivity,  silné  touhy  ovládat  prostředí,  nepřizpůsobivé  myšlení, 

omezenou sociální spontánnost a značně potlačené afektivní vyjadřování“ (Raboch, 

Hrdlička, Mohr, Pavlovský, & Ptáček, 2015). 

U mentální anorexie jsou dále v DSM-V definovány její dva specifické typy. Rozlišovacím 

znakem je přítomnost či nepřítomnost opakovaných záchvatů přejídání. Pokud daný člověk 

praktikuje opakovaně přejídání nebo purgativní neboli vyprazdňující chování, jedná se o 

bulimický (purgativní) typ. Pokud toto chybí, jedná se o nebulimický (restriktivní typ) a váha 

je udržována především díky dietám nebo nadměrnému cvičení. Toto rozlišení je vhodné 
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zejména pro možné diferencování přiměřené terapeutické léčby (Raboch, Hrdlička, Mohr, 

Pavlovský, & Ptáček, 2015). Při diagnostice mentální anorexie musíme eliminovat 

symptomy jiných somatických nebo duševní poruch, které mohou ovlivňovat chuť k jídlu či 

ztrátu tělesné hmotnosti (Krch, 2004). Nemocní mentální anorexií nepřijímají jídlo, kvůli 

tomu,  že  nemají  hlad  nebo  chuť  na  jídlo,  ale  jsou  již  spíše  adaptováni  na  nízký  příjem 

energie,  který  pojímají  jako  určitý  standard  a  bývá  výrazem  zvládnuté  sebekontroly. 

Energetický  příjem  si  často  „odpracovávají“  nadměrným  cvičením  (Praško,  Možný,  & 

Šlepecký, 2007). 

1.1.2 Mentální bulimie 

Hlavní charakteristikou mentální anorexie je záchvatovité přejídání, které souvisí s 

nadměrnou  kontrolu  tělesné  hmotnosti.  Důležitější  je  brát  v  potaz  subjektivní  prožívání 

záchvatu přejídání než energetickou hodnotu snězeného jídla. Elementárním vodítkem pro 

určení této diagnózy se stává to, jak nemocný prožívá situaci, když sní více, než chtěl. Není 

proto důležité, zda snědl více než je celkový obvyklý průměr snězeného v běžné populaci 

(Praško, Možný, & Šlepecký, 2007).  

Diagnóza mentální bulimie (F50.2) vychází taktéž z Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-

10) a její kritéria jsou (Krch, 2004):  

- „Opakované epizody přejídání (nejméně dvakrát týdně po dobu 3 měsíců), při nichž 

je v krátkém čase konzumováno velké množství jídla 

- Neustálé zabývání se jídlem a silná, neodolatelná touha po jídle (žádostivost) 

- Snaha potlačit „výkrmný“ účinek jídla jedním nebo více z následujících způsobů: 

vyprovokované zvracení, zneužívání projímadel, střídavá období hladovění, užívání 

léků typu anorektik, tyreoidálních preparátů nebo diuretik; diabetici se mohou snažit 

vynechávat léčbu inzulinem 

- Pocit přílišné tloušťky spojený s neodbytnou obavou z tloustnutí (pacient usiluje o 

nižší než premorbidní a často přiměřenou hmotnost). Často (ne vždy) je v anamnéze 

epizoda anorexie nebo intenzivnějšího omezování se v jídle.“ 

Kritéria podle DSM-V můžeme shrnout takto: 
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- Opakující se záchvatové přejídání, kdy je kladen důraz na množství nebo kontrolu. 

V prvním případně nemocný sní větší množství jídla než běžná populace. Ve druhém 

cítí, že nemůže kontrolovat průběh jezení – přestat jíst, kontrolovat se. 

- Opakované praktikování kompenzačního chování s cílem zabránit přibývání 

hmotnosti – vyvolávané zvracení, cvičení, hladovky atd. 

- Výskyt  záchvatovitého  přejídání  trvá  alespoň  tři  měsíce  s  minimální  frekvencí 

jednou za týden.  

- Sebehodnocení je neadekvátně odvíjeno od tvaru a hmotnosti těla. 

- Porucha se vyskytuje i mimo období anorexie. 

Záchvat může následovat po spouštěčích jako jsou stresory, negativní myšlenky o svém těle, 

ale  může  být  i  plánovaný.  Po  záchvatu  mohou  následovat  výčitky  svědomí  a  může  se 

prohloubit negativní sebehodnocení. Bulimii můžeme obdobně rozlišit na specifické typy – 

purgativní  a  nepurgativní.  Při  purgativním  typu  pacient  používá  metody  jako  zvracení, 

laxativa, diuretika. Při nepurgativním typu používá diety, hladovky nebo nadměrné cvičení. 

Zvracení slouží jako prostředek, který má ulevit od strachu z tloušťky. Někdy je považován 

pouze za následek přejedení, někdy je samotným cílem, ke kterému přejedení vede. Jedinci 

s mentální bulimií si oproti anorexii udržují tělesnou hmotnost na nižší hranici normální 

váhy (Raboch, Hrdlička, Mohr, Pavlovský, & Ptáček, 2015). 

1.1.3 Psychogenní přejídání 

Psychogenní přejídání se fakticky objevuje jako součást bulimie v podobě záchvatovitého 

přejídání.  Navíc  se  může  vyskytovat  i  samostatně,  což  vede  k  opodstatnění  diagnózy 

psychogenního přejídání (F50.8). Oproti symptomům bulimie není u psychogenního 

přejídání přítomno kompenzační chování jako je cvičení nebo zvracení. Podle DSM-V je 

onemocnění naplněno těmito kritérii: 

- konzumace velkého množství jídla v krátkém časovém úseku  

- pocit ztráty kontroly ovlivnit průběh přejídání nebo ho zastavit 

- jedinec: jí rychleji; jí bez pocitu hladu, jí o samotě, stydí se za množství jídla, které 

je schopen sníst, následují u něj pocity viny.  

Přejídání se vyskytuje alespoň tři měsíce minimálně jednou týdně. Jedinec se za své chování 

obvykle stydí, nepřejídá se na veřejnosti. Záchvat přejídání může vyvážit a snížit negativní 
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pocity, z jejichž příčiny byl záchvat vyvolán (Raboch, Hrdlička, Mohr, Pavlovský, & Ptáček, 

2015). 

1.2 Rizikové faktory vzniku PPP 

V současnosti víme, že poruchy příjmu potravy vznikají multifaktoriálně, což znamená, že 

jejich vznik je podmíněn několika činiteli v různé míře (Praško, Možný, & Šlepecký, 2007). 

Je důležité poznamenat, že přítomnost rizikového faktoru automaticky nespouští poruchu 

příjmu potravy, ale „rizikovým faktorem může být charakteristika či událost, jejíž přítomnost 

zvyšuje pravděpodobnost (riziko) výskytu onemocnění“ (Kazdin et al, 1997 cit. dle 

Papežová, 2010, str. 36).  

České  autorky  Fraňková,  Pařízková  a  Malichová  přináší  přehledný  seznam  rizikových 

faktorů,  které  se  na  vzniku  poruchy  podílí.  Jsou  přehledně  rozděleny  do  čtyř  oblastí 

(Fraňková, Pařízková, & Malichová, 2013): 

- sociokulturní faktory (kulturní model štíhlosti, výkonnosti, úspěšnosti) 

- rodinné faktory (rodinná konstelace, stravovací zvyklosti) 

- psychologické faktory (osobnostní rysy, způsob regulace emocí, kognitivní 

zpracování informací) 

- biologické faktory (heredita, individuální tělesné vlastnosti, konstituce, hormonální 

vlivy).  

Papežová  (2010)  dále  vyjmenovává  seznam  psychosociálních  rizikových  faktorů,  které 

bývají při vzniku poruch příjmu potravy přítomné. Uvádí, že ženy onemocní značně častěji 

než muži, a proto označuje pohlaví jako jeden z rizikových faktorů. Poruchy příjmu potravy 

proto obecně pojímá spíše jako „ženské nemoci“. Předpokládá se, že muži tvoří pouze 10 % 

trpících PPP (Shipton, 2004). 

Muži  jsou  ohroženi  anorexií  a  bulimií  v  případě,  kdy  jsou  homosexuální,  bisexuální  či 

vykazují poruchy pohlavní identity (Papežová, 2010). U mužů se častěji projevuje porucha 

zvaná bigorexie, kdy jsou patologicky zaměřeny na fyzické cvičení a nárůst svalové hmoty. 

Oproti anorexii trpí mylným přesvědčením, že jim chybí tělesná hmota a neustále pracují na 

zvětšování svalů (Roľková, 2017). 
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Dalším  rizikovým  faktorem  je  věk.  PPP  nejčastěji  propukají  v  adolescenci  či  časné 

dospělosti. Toto období je ovšem rizikové pro většinu ostatních psychiatrických nemocí a 

tím  pádem  se  jedná  o  rizikový  faktor  nespecifický.  Mezi  osobnostní  rizikové  faktory 

zařazuje  impulzivitu,  která  je  často  spjatá  s  užíváním  návykových  látek,  ale  není  zřejmě 

jasné, zda závislost způsobuje ppp nebo naopak. Dále mluví o perfekcionizmu a obsedantně-

kompulzivní osobnosti, kdy má člověk s těmito rysy má vyšší tendence mít vše v souladu 

s vnějšími pravidly, a tím pádem větší potřebu kontroly obecně, ale i nad váhou svého těla. 

Potvrdila se jistá komorbidita s jinou psychopatologií, kdy jiná psychiatrická diagnóza může 

podnítit vznik PPP. Jako další rizikový faktor uvádí negativní emocionalitu, kdy se člověk 

snaží „přejíst“ negativní pocity, nebo v případě bulimie se od negativních pocitů „očistit“ 

mechanismem zvracení. Do úvahy jsou rovněž brány nepříznivé životní události, zde záleží 

na osobnosti jedince, jak se s traumatem dokáží vyrovnat. Častěji v tomto ohledu rozhoduje 

počet negativních životních událostí. Pravděpodobnost vzniku PPP je tím vyšší, pokud je 

takovýchto  událostí  v  životě  jedince  několik.  Tyto  negativní  životní  události  jsou  spjaty 

s traumatem v oblasti sexuality (stud, znechucení) nebo v oblasti rodinné dynamiky. Některé 

pacienty potvrzují zážitky z rodiny, kdy rodiče kladli vysoké nároky na výkony dítěte nebo 

ztratily  zájem  rodičů  narozením  mladšího  sourozence.  Dalšími  rizikovými  faktory  jsou 

sexuální  zneužívání,  nezvládnutá  separace  od  rodiny,  akulturace  (často  v  souvislosti  se 

studijními nebo pracovními pobyty dívek v zahraničí), riziková prostředí (tanec, gymnastika, 

modeling), vysoké BMI, nespokojenost s vlastním tělem, držení diet, kult štíhlosti.  

1.3 Teoretické pohledy na PPP a možnosti terapie 

1.3.1 Kognitivně-behaviorální model (KBT) a podoba terapie PPP 

Kognitivně  behaviorální  terapie  je  uznávaná  jako  jedna  z  nejefektivnějších  podob  léčby 

poruch příjmu potravy. Účinek KBT se zvyšuje spolu s indikací medikace antidepresivy, 

které  pomáhají  překovat  strach  z  tloušťky,  případně  přidružené  symptomy  deprese  nebo 

úzkosti (Praško, Možný, & Šlepecký, 2007, stránky 806-807). Bylo výzkumně prokázáno, 

že KBT je účinná specificky v těchto oblastech: snižuje obavy ohledně tvaru těla a váhy a 

zlepšuje  postoje  k  dietním  omezením  (Linardon,  2017).    Cílem  terapie  je  v  behaviorální 

rovině nastavení nových zdravých jídelních návyků, zatímco v rovině kognitivní se jedná o 

změny postoje k vlastnímu tělu a negativního sebehodnocení (Krch, 2004).  
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Jádrem nesprávně nastaveného kognitivního vnímání člověka trpící mentální anorexií nebo 

bulimií spočívá v tom, že vlastní sebehodnotu významně odvíjí od celkového vzhledu a váhy 

svého těla. Vzhled a hmotnost se stávají centrálním zájmem, který ovlivňuje všechny další 

oblasti života. Usměrňování váhy, ať už metodou vyhýbání se jídlům či cvičení, je lehce 

uchopitelný mechanismus, kterým lze ovlivnit vnímání sebe sama a dodávat si potřebnou 

sebejistotu. Klienti bývají často podpořeni a oceněni okolím za to, že zhubli a mají hezkou 

postavu. Tím se tento mechanismus nahlížení sama na sebe postupně pozitivně zpevňuje. 

Podle Fairburna je základem psychopatologie „sklon posuzovat vlastní hodnotu výlučně na 

základě vlastního vzhledu a tělesné hmotnosti“ a také „dlouhodobě negativní 

sebehodnocení“ (Krch, 2004, str. 133).  

 Systematický  přístup  k  léčbě  poruch  příjmu  potravy  je  nutné  od  počátku  strukturovat, 

nastavit si jasný cíl i počet sezení. Obvyklá počet sezení je 15-20 sezení s počáteční frekvencí 

jednou týdně. V průběhu léčby, při stabilizovanějším stavu pacienta, se časové úseky mezi 

sezeními zvětšují minimálně na sezení jednou za čtrnáct dní. Jelikož klienti s poruchami 

příjmu  potravy  jsou  velmi  zdatní  v  uhýbajících  manévrech  a  léčba  poruchy  předpokládá 

opustit navyklé vzorce chování, je z pohledu terapeuta výhodné zastávat direktivní postoj, 

ale stále vyžadovat a nechávat prostor pro aktivní kooperaci s klientem. Klienti mají k léčbě 

často ambivalentní vztah: chtějí se vyléčit, ale nejsou ochotni vzdát se svých standardů pro 

hmotnost těla. (Praško, Možný, & Šlepecký, 2007). Někteří klienti navíc hodnotí symptomy 

poruch příjmu potravy jako pozitivní, tzn. uplatňují se jako udržovací mechanismy pro PPP. 

V  klinickém  vzorku  tomu  byl  hlad,  snížený  práh  sytosti  a  závratě,  na  které  bylo  klienty 

nahlíženo tak, že jejich přítomnost budí pocit důkazu pro touženou štíhlost, které se a priori 

nechtějí vzdát (Shafran, Fairburn, Nelson, & Robinson, 2003). 

Důležitou součástí KBT léčby jsou jídelní záznamy, ke kterým je klient vyzván a pravidelně 

si zapisuje čas, množství a typ snězeného a také místo, kde klient jedl. Dále uvádí, zda se 

cítí přejedený, jestli zvracel nebo cvičil, či jinak ovlivnil váhu. Nakonec dodává informaci o 

významných událostech s jídlem spojených. Analýza záznamů je součástí každého sezení a 

slouží  jako  důkaz  o  aktivní  spolupráci  klienta.  Psaní  záznamů  klienta  zplnomocňuje 

k ovlivnění problému i mimo terapeutická sezení. Pravidelné záznamy jsou nutnou součástí 

léčby v jejích počátečních fázích. Později se stávají nepravidelnými a cílem je obejít se bez 
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nich. Je potřeba zdůraznit nevyhnutelnost pravidelného stravování. KBT léčba se neobejde 

bez edukace v souvislosti cíli léčby, nutričním poradenství, vysvětlení úměrné hranice váhy 

těla  (respektive  BMI)  a  nutnosti  vytvořit  si  vhodné  jídelní  chování.  Analyzujeme,  jaké 

situace jsou vnímány jako spouštěče ztráty kontroly nad jídlem (Praško, Možný, & Šlepecký, 

2007). 

1.3.2 Psychoanalytický model a podoba terapie PPP 

První zmínky o výkladu poruch příjmu potravy z pohledu psychoanalytické teorie přináší již 

Freud,  který  referuje  o  klinických  případech,  kdy  pacienti  odmítali  pozřít  potravu  nebo 

popisovali pocity znechucení, když jedli. Pacienti trpěli zároveň hysterií nebo melancholií. 

Tyto příznaky připisoval psychosexuální fixaci v orálním stádiu psychosexuálního vývoje 

jedince. Symptomy spojoval také s protikladnou nevědomou touhou po něčem nedovoleném 

a  zároveň  tendencemi  člověka  tyto  touhy  potlačit.  Další  možnosti  výkladu  je  teorie 

zastupování  místa  uspokojování.  K  uspokojování  sexuálního  pudu  slouží  ústa.  Žena  má 

nevědomý strach z otěhotnění, ústa v tomto případě zastupují vagínu, a proto omezuje příjem 

jídla  jako  objektu  slasti.  Tato  teorie  byla  poprvé  zveřejněna  Wallerem,  Kaufmanem  a 

Deutchem. Psychoanalyticky nejrigidnější teorie, například od autora Schwartze, mluví o 

snaze být hubený, nevědomě se snažit symbolicky „vypadat“ jako penis a zastávat roli otce 

(Shipton, 2004).  

Falstein přišel s názorem, že anorexie u mužů je projevem tendence zbavit se ukládání tuku, 

který tvoří ženské křivky těla a tím pádem ženské identifikace. Některé další teorie vidí i 

anorexii u dívek jako snahu zabránit identifikaci s matkou, potažmo jako odpor k ženské 

roli. (Shipton, 2004). Sperlingová mluví o znovuprožívání oidipovského komplexu v období 

dospívání, kdy dívky soupeří o pozornost matky s otcem, kterého vnímají jako svého rivala. 

Boj proti jedení je i pro ně bojem proti akceptování ženské role (Krch, 2004). 

Další psychoanalytické teorie, spadající pod egopsychologické teorie, hledají rozhodující 

příčinu vzniku poruch příjmu potravy v problematickém separačně-individuačního procesu 

a vychází především z teorií Mahlerové a Kleinové. Kleinová rozděluje dva typy situací při 

krmení kojence, kdy záleží na jejich aktuálních emočních stavech. Pokud jsou příliš hladoví 

nebo  na  krmení  dlouho  čekají,  jednají  pod  vlivem  destrukčního  pudu,  mléko  hltají  a 

očekávají odplatu. Do obrazu své matky projikuje své negativní stavy a považuje ji za zlou. 
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Pokud ke kojení dítěte dochází ve správnou chvíli a matka efektivně uspokojuje potřeby 

dítěte, jeho účinek zbavuje dítě úzkosti. Dívky s anorexií se raději vyhýbají jídelní činnosti, 

protože  se  obávají,  aby  matku  svými  potřebami  a  zápornými  pocity  nezahltily  (Shipton, 

2004). Dalším možným vysvětlením anorexie jsou teorie, které mluví o snaze obnovit pouto 

dítě – rodič, kdy je bráněno dospívajícím dívkám dospět. Mezi ně patří i teorie Mahlerové, 

která věří, že anorexie má kořeny v nezvládnuté fázi separace-individuace, a to konkrétně 

ve  znovusbližovací  fázi,  která  trvá  od  16.  –  24.  měsíce  života  dítěte,  kdy  si  dítě  začíná 

uvědomovat fyzickou nezávislost na matce. Perou se v něm protikladné tendence, a to touha 

kontrolovat matku a nedopustit nezávislost vztahu, který se projevuje úzkostnými pocity, a 

zároveň touhou po autonomii. Dítě prožívá strach z autonomie, který se dále přenáší zejména 

do adolescence, kde se anorektické chování projevuje právě boji s rodiči o jídlo a hmotnost, 

kde je patrné postupné přibližování a oddalování se dítěte a rodiče v dynamice vztahu (Krch, 

2004).  

V některých případech může dojít k tomu, že sama matka se obává separace dítěte, nechce 

ho „ztratit“. Sama udržuje fúzi mezi vlastním self a dítětem a Dítě nepovažuje za 

samostatnou osobnost. Sama do dítěte projikuje nezpracované nebo negativní emoce. Dítě 

si vytvoří obranný mechanismus, v němž jídlo symbolizuje matčiny emoce, se kterými se 

pravidelně setkává při interakci krmení s matkou. Matčiny emoce, přeneseně jídlo, jsou pro 

dítě velkou hrozbou a nemohou být přijaty. Dítě odmítá matčiny projekce a tím i jídlo. Tento 

obranný mechanismus není výběrový – tzn. nejenomže brání toxické matčině projekci, ale 

především v adolescenci brání také zdravým introjekcím rodičů. U dívek s anorexií nemůže 

být matka zvnitřněna a dívka si nemůže vytvořit pojem vlastní identity. Často není schopná 

přistoupit na modifikaci vztahu s matkou ze vztahu dítě-dospělý na vztah dospělý-dospělý a 

je  nuceno  k  regresi  na  nižší  stádia  (opět  zůstat  dítětem).  Místo  introjikaci  zůstává  v  self 

prázdné místo, které je symbolickým vyjádřením hladověním. Raný vztah s matkou dává 

vzniknout vzorci, který je aplikován i na vztahy ostatní – romantické, vrstevnické vztahy. 

Adolescent se bojí fúze neboli pohlcení vztahem s ostatními, a proto raději zůstává mimo 

ně. (Winston, 2005). 

Součástí výsledku úspěšně zvládnuté fáze separačně individuačního procesu je také 

pochopení dyadické povahy objektu, rodičovské osoby. Je potřeba přijmout fakt, že matka 
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či otec mohou být jak „hodní“ a současně také „zlí“. Jídlo ses stává symbolem či vnitřní 

reprezentací objektů rodičů. Dívky s purgativní anorexií, symbolizují touhu po přivlastnění 

si dobrého objektu, tedy jídla před tím, než je snězené, a současně reagují projevy paniky 

z fúze špatného objektu, které vidí jídlo, které pozřely. Jediným obranným mechanismem je 

v tomto případě zvracení, který je iluzí pro sebekontrolu (Newton, 2005). 

Proces separace se opakuje v různých fázích života, není to jen vývojovým úkolem v dětství. 

Tento  úkol  se  znovuobjevuje  především  v  adolescenci,  kdy  mladý  člověk  čelí  otázkám 

vlastní identity – tedy toho kým doopravdy je, toho, kým by chtěl být a toho, jak se má 

chovat v souladu s očekáváním druhých. V běžném případě probíhá pouze s nepatrnými 

konflikty,  ale  dívky  s  anorexií  mají  zkreslené  vnímání  vztahů  k  sobě  i  ostatním  právě 

nezdařené fázi individuace-separace v dětství. Touží po autonomii od rodičů, ale zároveň 

mají z autonomie obavy – odmítají jí. Vlastní tělo používají jako nástroj, skrze jenž projevují 

své emoce. Tělo touží (být hubené) a zároveň odmítá (jíst) (Newton, 2005).  

Americká autorka Hilda Bruchová zastává názor, že poruchy příjmu potravy vznikají jako 

reakce na „omezené mateřství“, tedy tam, kde je dlouhodobě narušena empatická vazba mezi 

dítětem a pečujícím rodičem, primárně matkou. Porucha je tak centralizována 

v  neintegrovaném  self,  které  si  neosvojilo  sebe  regulující  mechanismy  afektu  (Shipton, 

2004). Matka v těchto případech nereagovala přiléhavě na potřeby dítěte, které si nedovedlo 

osvojit svou vlastní identitu. Tato chybějící výbava se manifestuje v pozdějším věku jako 

nezvládnuté procesy separace-individuace a sexuálního vývoje v adolescenci a bývá 

kompenzována právě anorektickým či bulimickým chováním (Papežová, 2010) a 

neschopností rozeznávat své vlastní potřeby (Krch, 2004).  

Bicková v roce 1968 popsala koncept ego-kůže, jejíž koncept navazuje na Winnicota a jeho 

teorii kontejnování. Popisuje, jakým způsobem dává matka dítěti možnost vytvořit si obraz 

vlastního self, v rámci jeho kojení a držení. Novorozenec zpočátku nemá pojem o své vlastní 

osobnosti a je odkázán na své vnější ohraničení (external wrapping) při kontaktu s matkou, 

zejména s její kůží. Dítě si spojuje aktivity kojení s uspokojováním svých potřeb, na které 

matka reaguje přebytkově – matka současně s krmením zpracovává také jeho emocionální 

stavy.  Dítě  si  postupně  vytváří  pojem  svých  vnitřních  psychických  funkcí,  které  jsou 

kontejnovány, self, které kontejnuje a okolí. Správně by mělo být dítě schopno uvědomění 



22 
 

si samo sebe právě při interakcích krmení. Pokud se toto nestane, dítě si nevytvoří pocit 

„vlastní  primární  kůže“,  která  drží  pohromadě  jeho  self  a  není  schopno  introjekce,  tedy 

přeměny vnější zkušenosti do vnitřní. Následně je odkázán na projektivní identifikaci svých 

vnitřních  stavů  k  matce  a  vytváří  si  náhradní  sekundární  kůži  (second  skin  function), 

prostřednictvím fyzické aktivity. Pro dítě, které nemá vytvořenou schopnost kontejnovat své 

emocionální stavy, jsou veškeré potřeby vnímány jako nebezpečné. Hlad není vnímán jako 

přechodný stav, ale jako hrozba, proti které je potřeba bojovat. Anorektičky si vybudovaly 

pocit,  že  jejich  vůle  bojovat  proti  hladu  působí  jako  sekundární  kůže,  která  dává  pocit 

sebekontroly a integrity. Výzkumy potvrzují, že anorektické dívky často nadměrně cvičí a 

každou intervenci k usměrnění konzumace jídla vnímají jako narušení vlastní identity, proti 

kterému je nutné bojovat (Shipton, 2004). 

Psychoanalytická  terapie  s  pacienty  s  poruchami  příjmu  potravy  je  nejenom  vhodná  ke 

zvládnutí jídelních obtíží, ale také k změnám osobnostním a to „ke zrání v oblasti separace 

a  individuace,  sexuální  identity,  narcistické  regulace,  sebeakceptace  v  oblasti  mentální, 

tělesné i sexuální“ (Papežová, 2010, str. 342). V prvotní fázi terapie je nutné stanovit v jaké 

fázi nemoci se pacient nachází. Musí být v stabilizovaném stavu, jeho váha nemůže dále 

klesat  (Shipton,  2004).  Důležitým  aspektem,  který  se  vynořuje  v  průběhu  spolupráce  je 

fenomén přenosu. Především v počátečních fázích léčby je terapeut pacientem chápán jako 

symbol  „kontrolující“  matky  či  otec  a  jeho  interpretace  a  rady  tak  mohou  vyjít  vniveč. 

Pacient je v této fázi příliš citlivý k jakékoliv snaze odstranit symptomy poruchy. Tématem 

této  fáze  terapeutické  spolupráce  se  stává  vytvoření  bezpečného  vztahu  a  popis  událostí 

spojený s poruchami příjmu potravy (Papežová, 2010). Je nutné verbalizovat patologické 

chování do slov. Terapeut se stává někým, kdo může nahradit nefunkční objektní vztahy 

z  minulosti  a  může  je  přeorganizovat  v  přítomnosti.  Stává  se  dočasným  objektovým 

vztahem. Cílem terapie je pacienta naučit zacházet s vlastními emocemi. Postupné 

vyjadřování zadržovaných myšlenek a pocitů způsobuje pokles výskytů symptomů poruchy. 

Podstatné  je,  aby  pacient  pochopil,  význam  svého  patologického  chování  jako  nástroje 

všemocné  vnitřní  kontroly  nad  vnějšími  událostmi  a  byl  nahrazen  jinými  adaptivními 

mechanismy na úrovni emocionální i fyzické. Terapeut zde vystupuje jako objekt schopen 

kontejnovat  emocionální  prožitky  pacienta  a  dávat  jim  smysluplné  významy.  Zastupuje 

kapacity rodičů kontejnovat objekty jako celé v jejich rozsahu „dobré“ i „špatné“ zároveň. 
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To  pomáhá  k  lepší  schopnosti  analyzovat  sama  se,  ale  i  druhé  a  vyhnout  se  přehnané 

sebekritice  (Newton,  2005).  V  některých  případech  terapeut  podněcuje  k  úspěšnému 

dokončení cesty separace-individuace od primárního pečovatele a vytvoření vlastní identity. 

Setkává se zde s rizikem, že se pacient bude k terapeutovi vztahovat, jako-by se vztahoval 

k pečovateli a používat mechanismy vztahování, které jsou mu dobře známé, ale nedovolují 

vlastní separaci. Terapeut bude s pacientem jednat jako s autonomní osobností, ale snaha 

pacienta bude taková, aby opět splynul s identitou ostatních. Bude se snažit být „dobrým“ 

pacientem, potěšit terapeuta, neklást vysoké nároky a cíle a terapeutovy interpretace bude 

bez potřebné introjekce přijímat. Úkolem terapeuty je tyto přenosové fenomény rozpoznat a 

interpretovat  pacientovi  tak,  aby  byly  podnětné  pro  vytvoření  vlastní  identity.  Těžiště 

psychoanalytické terapie je ve zvědomování neverbalizovaných zkušeností pacienta 

(Winston, 2005). 

1.3.3 PPP z pohledu přístupu zaměřeného na rodinu 

Rodinná terapie je vhodná zejména při léčbě mladších pacientek, které jsou se svou rodinou 

úzce svázané. Neexistuje jasná charakteristická podoba „psychosomatických rodin“, které 

udržují symptomy nemocí. Rodiny, v nichž má určitý člen poruchu příjmu potravy spadají 

do heterogenní skupiny z hlediska socioekonomického a podob vztahů v rodině. Ukazuje se, 

že rodinná terapie je účinná především v případě adolescentních pacientek, kde není nutná 

hospitalizace. Polovina až tři čtvrtiny pacientek dosahují na konci léčby zdravé hmotnosti 

(Krch, 2004). 

Problém vzniká v rodině tak, kdy určité projevy nemoci jedince vyvolají změnu chování 

ostatních  jedinců  v  rodinném  prostředí.  Tato  neadekvátní  reakce  jednotlivých  členů  je 

posilována v rámci systému. Symptomatologie jedince se v průběhu času adaptuje a vytváří 

v systému homeostázu neboli rovnováhu. V okamžicích nové krize nebo přechodu systému 

do vyšších vývojových stádií, jsou vybírány nové pozměněné projevy z nabídky symptomů 

jedince. (Trapková & Chvála, 2009). Nemoc se postupně stává „ústředním organizujícím 

principem“ v životě rodiny a rodina ustrne v určitém vývojovém stádiu, kdy se společný 

život točí pouze kolem poruch příjmu potravy a není lehké se posunout dále (Krch, 2004). 

K indikaci vhodného přístupu léčby se na začátku společné práce s terapeutem v 

rámci  rodinné  psychoterapie  přistupuje  k  důkladnému  rozhovoru  mapující  časovou  osu 
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jedince. Jde o zachycení významných životních událostí zasazených do kontextu jeho života. 

Terapeut si všímá propojenosti symptomatiky, vztahu s významnými druhými a událostí. 

Hledisko významnosti událostí se hodnotí z hlediska subjektivity jedince, nikoli terapeuta. 

Je důležité zdůraznit, že každá událost, případně i nemoc, má zásadní význam v životním 

příběhu  jedince  a  přímo  ovlivňuje  vše,  co  bude  následovat.  „Každá  událost  má  vztah 

k zjevným a skrytým dějům v jeho mysli a v životě jeho blízkých. Neexistuje událost sama 

o sobě a neexistuje nemoc sama o sobě.“ (Trapková & Chvála, 2009, str. 48).  

Rodina jako sociální děloha a sociální porod 

Trapková  a  Chvála  přináší  pojem  sociální  děloha,  který  odkazuje  na  ochrannou  funkci 

rodiny,  stejně  jako  děloha  chrání  plod  od  jeho  početí  do  porodu.  Rodina  má  za  úkol 

strukturalizovat  prostředí  a  vztahy  kolem  dítěte  a  optimalizovat  ho  pro  jeho  vývoj  a 

naplňování možností. Rodina má navíc ohraničující funkci stanovující systém rodiny a jeho 

okolí, které už do rodiny nepatří. Období v sociální děloze je, stejně jako ve fyziologickém 

těhotenství, děleno na trimestry, které jsou charakteristické odlišnými vývojovými úkoly. 

V prvním trimestru těhotenství se fyziologicky zakládají buňky, z nichž se stávají jednotlivé 

orgány. V sociální děloze v období od narození do šesti let života, se zakládají podstaty 

dalších vztahů. Dítě je závislé na matce, či jiné pečující osobě, jejichž vztah dává vzniknout 

vzorcům, které bude dítě později využívat ve vztazích ostatních. Na konci tohoto období je 

dítě  schopné  být  samostatné,  odchází  do  školy  a  je  schopné  se  soustředit  na  jednotlivé 

kognitivně  náročné  činnosti.  Druhý  trimestr  biologického  těhotenství  je  období  klidu, 

dozrávání a zvětšování plodu. Stejně tak na úrovni sociální, v období od šesti do dvanácti 

let,  dítě  procvičuje  naučené  sociální  dovedností  ve  stále  větším  sociálním  prostoru  – 

v  rodině,  ve  škole,  v  mimoškolních  aktivitách.  Dostává  se  do  kontaktu  s  novými  lidmi, 

sociální prostor je obsáhlejší. Dítě se naučí rozlišovat jednotlivá prostředí a vzorce chování 

které jsou pro jednotlivá prostředí adekvátní. Nastupující puberta signalizuje sociální porod. 

V posledním trimestru fyzického těhotenství se plod zvětšuje tak, že mu prostor v děloze 

začíná být malý. Jednotlivé fyzické funkce dozrávají tak, aby byly připravené na porod a 

následně pak na samostatný život. Na sociální úrovni se také dítě, v období od dvanácti let 

do plnoletosti, připravuje na samostatný život a separaci od rodiny. Pro opuštění rodiny je 

podstatný vznikající čím dál častější konflikt mezi dítětem a rodiči, kteří si stále dělají nároky 



25 
 

na kontrolu dítěte, ale dítěti bývá prostor rodiny čím dál těsnější. Vyvolává konflikty tím, že 

přenáší vzorce chování, které se naučil mimo rodinu, do prostředí rodiny a konfrontuje je 

s  ustáleným  chováním  rodičů.  Na  konci  puberty  dítěte  je  rodina,  díky  sílícímu  napětí, 

připravena na odchod – separaci dítěte od rodičů. Porod, ať už fyziologický nebo sociální, 

představuje konflikt mezi matkou a dítětem (Trapková & Chvála, 2009). 

V období sociálního porodu, tedy osamostatňování dítěte, je důležitá přítomnost rodičů ve 

specifickém  pořadí.  Probíhají  fáze  větší  blízkosti  a  oddalování  se  od  rodičů  a  to  takto: 

„sblížení dítěte s matkou kolem dvanácti let a separace od ní směrem k otci, sblížení s otcem 

ve  věku  přibližně  kolem  šestnácti  let  a  konečně  separace  ve  vztahu  s  otcem  ven  mimo 

rodinu“ (Trapková & Chvála, 2009, str. 111).  Při detailnějším popisu sociálního porodu a 

zvážení  větší  incidence  poruch  příjmu  potravy  mezi  dívkami,  popíši  průběh  sociálního 

porodu dívky, který se liší od průběhu u chlapce. V tomto přechodu z dětství do dospělosti 

je nutná aktivita a změna na úrovni jak dcera, ale také matky. V prvním období se dcera 

začíná  zajímat  o  oblasti  v  rodině,  ve  kterých  dominovala  především  matka.  Vykonává 

činnosti, které byly doménou matky a dcera pouze pomáhala. Platily zde zákonitosti, které 

v  minulosti  nastavila  matka.  Nyní  je  čas,  kdy  má  dcera  tendence  dělat  si  vše  po  svém, 

nastolovat nové způsoby a novinky a vůči matce se vymezovat. Dcera dospívá, tím pádem 

se projevují její sekundární pohlavní znaky a může být vnímána matkou jako dospělá nebo 

jako  její  sokyně.  Proces  dospívání  musí  být  správně  synchronizovaný  mezi  matčiným 

vztahováním se k dceři a jejím sebepojetí dospělosti. Pokud se synchronizace nepovede, 

může konflikt vygradovat do podoby mentální anorexie, kdy dívka požaduje matčinu péči, 

brání  se  samostatnosti  a  pozornost  si  nevědomě  vynucuje  hubnutím.  V  reakci  na  tuto 

skutečnost matka přirozeně usiluje o výživu dítěte a je postavena do role, ve které nemá na 

výběr a přirozeně musí s dívkou spolupracovat. Další komplikace může nastat, když není 

matka připravena přijmout fakt svého stárnutí a nutnosti se přesunout do další vývojové fáze 

rodiny. Ve druhém období přichází na řadu důležitost otce. Vyústí konflikty mezi dcerou a 

matkou a to tak, že se dcera sbližuje s otcem. Matka má znovu čas se začít věnovat sama 

sobě a správně by měla sblížení mezi dcerou a otcem podporovat tak, že se sociálně stáhne. 

Svůj úkol při separaci dítěte naplnila. Dcera by měla trávit čas s otcem odděleně od matky. 

Otec by ji měl přijímat nezávisle na vztahu s matkou, ukázat jí zákonitosti mužského světa. 

Otec  otvírá  vztahem  s  dcerou  prostředí,  do  kterého  může  přijít  její  nastávající  partner. 
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V dalším období postupně graduje napětí mezi matkou a dceru v soupeření o otce. Dceři 

místo sociální rodiny přestává stačit a odchází do vrstevnických vztahů (Trapková & Chvála, 

2009). 

Během sociálního porodu neboli separace mohou nastat různé problémy. Jak jsem již zmínila 

výše, je nutná synchronizace, připravenost a ochota všech členů rodiny k separaci dítěte. Již 

je patrné, že nástup poruch potravy hraje určitou roli v rodině. Porucha je všemi členy nějak 

vnímána  a  s  jistotou  můžeme  říci,  že  přináší  nejenom  negativní  ztráty,  ale  také  přináší 

pozitivní  zisky  rodinnému  systému.  Zisky  mohou  mít  různou  podobu  a  často  udržují 

rovnováhu systému, aby mohl fungovat. Tyto mechanismy jsou dobře viditelné právě při 

komplikacích  sociálních  porodů.  Takovou  komplikací  může  být  „předčasný  porod“,  čili 

vystavení příliš mladého dítěte stresu v rodině. Dítě je odtrženo z rodiny dřív, než je samo 

připraveno. Další komplikace může znamenat „porod s obrácenou polohou dítěte“. Může 

nastat tehdy, když jsou role rodičů v rodině obrácené na spektru mužsko-ženské podstaty. 

Obrácený mechanismus separace od jednotlivých rodičů se může otočit, ale nese s sebou 

možné komplikace. „Porod koncem pánevním“ se projeví jako zpětný směr pohybu dítěte. 

Dítě ideálně směřuje do mužského světa, ale může se stát, že stále bere ohledy na matku a 

nechce ji nechávat samotnou, trpící a snaží se v rodině zůstat. Další komplikací může být 

„porod s příčnou polohou dítěte“, kde dítě symbolizuje vazbu mezi rodiči. Dítě má pocit, že 

musí  být  spojeno  s  oba  rodiči  stejnou  měrou  a  nemůže  si  dovolit  odejít,  protože  systém 

rodiny by se zhroutil. Toto nastává v případě, kdy spolu rodiče nevychází a dítě se bojí 

případné ztráty jednoho z nich. Další komplikace nastává, když jsou „porodní cesty příliš 

úzké“, tedy když jsou rodiče příliš semknuté a dítě nemá příležitost trávit čas pouze s jedním 

rodičem o samotě. „Překotný porod“ může proběhnout příliš rychle, většinou tam, kde jsou 

děti pod neadekvátně velkou kontrolou rodičů vzhledem k jejich věku. Stává se, že tlak dítěte 

na svobodu způsobí náhlou separaci bez pozvolné a přirozené přípravy všech zúčastněných. 

U „vcestného lůžka“ rodinný systém funguje jen díky přítomnosti nemocného dítěte, který 

spojuje matku a otce. Při ústupu symptomů se může stát, že jejich vztah již nic jiného nesytí 

a může se rozpadnout. Další komplikací může být „nedostatek porodních sil“, kdy nenastane 

konflikt mezi dítětem a rodičem potřebný pro řádnou separaci. Rodiče v tomto případě stále 

udržují  systém  vzájemné  závislosti.  V  případě  „přenášeného  těhotenství“  jsou  rodiče 
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hyperprotektivní a k dítěti se chovají jako k mladšímu, než ve skutečnosti je (Trapková & 

Chvála, 2009). 

1.4 PPP jako psychosomatické onemocnění 

Na úvod do problematiky psychosomatických nemocí je důležité podat jasnou definici toho, 

co  je  za  psychosomatické  nemoci  považováno  a  podat  různé  pohledy  na  to,  zda  do  této 

kategorie můžeme zařadit právě poruchy příjmu potravy. V současné době je 

psychosomatika  pojímána  v  rámci  kontinuálního  vymezení.  Na  jedné  straně  nalézáme 

obecné  hledisko,  které  zohledňuje  člověka  v  rámci  bio-psycho-sociálního  diskurzu  a  pro 

vznik nemoci je tak důležité narušení ve všech těchto třech dimenzích. Na druhé straně stojí 

úzké hledisko, které označuje psychosomatickou nemoc jako nemoc bez funkčního 

medicínského  nálezu.  V  psychiatrii  spíše  mluvíme  o  somatizaci,  kterou  „chápeme  jako 

tělesné vyjádření psychických nemocí“ (Havelková & Slezáčková, 2017). 

Shipton ve své knize (2004) pochybuje o zařazení poruch příjmu potravy mezi 

psychosomatické  nemoci.  Drží  se  názoru,  že  většina  nemocí  má  mnohoznačné  příčiny  a 

projevy. Nemoc často ovlivňuje jak psychické, tak i fyzické fungování jednotlivce. Potvrzuje 

provázání mezi myslí (mind) a tělem (body). Schopnost člověka zpracovat konflikty v jedné 

oblasti duševního zdraví nevyloučí, že se nemoc nemůže projevit symptomem v jiné oblasti. 

Tento proces nazývá somatizace. Podává závěr, že při práci s poruchami příjmu potravy je 

nutné nahlížet na poruchu jako na výraz nevědomého obsahu vnitřního konfliktu, který se 

projevuje  v  dalších  oblastech  vnějších  vztahů  a  chování.  Jako  psychosomatický  projev 

poruch  příjmu  potravy  zmiňuje  syndrom  dráždivého  tračníku  (Irritable  bowel  syndrom), 

který se často stává součástí bulimie. Projevuje se bolestí břicha, zácpou či průjmem. Jeho 

příčiny  vidí  v  tendenci  jedince  skrývat  negativní  emoce,  které  neventiluje  navenek,  ale 

zadržuje v sobě (Shipton, 2004). 

Jako psychosomatické nemoci se označují takové nemoci, „které vypadají jako tělesné, ale 

jsou výrazně ovlivňovány duševním životem, psychikou“ (Trapková & Chvála, 2009, str. 

27). Pro ovlivnění symptomů je nutné využít klasickou somatickou léčbu kombinovanou o 

prvky psychoterapie, tedy léčby vztahem. 



28 
 

Poněšický  definuje  psychosomatické  nemoci  jako  „reakce,  odpovědi  či  pokusy  o  řešení 

nezvládnutého stresu, problému či konfliktu, který ohrožuje psychickou homeostázi“ navíc 

také působí na sociální prostředí ve formě „patologických příznaků či reagování těla, jež 

„hovoří“ za nás, místo nás“ a zajištuje nám „primární zisk z nemoci“ (Poněšický, 2011). 

Kolektiv autorů Radima Chromého a Radkina Honzáka se přiklání k teorii psychosomatické 

nemoci v rámci teorie systémů, jejíž autorem je Bateson a Bertalanffy. Člověk, jakožto jeho 

organismus se stává systémem obsahující jednotlivé subsystémy. Autoři vydělují 

subsystémy řídící, mezi jenž patří systém nervový, endokrinní nebo imunitní, a subsystémy 

řízené, jako např. trávicí, oběhový, pohybový a další. Člověk interaguje se svým prostředím, 

kterého se stává subsystémem. Mezi taková to prostředí mohou patřit rodina, vztah dvojice 

či společenství. Jednotlivé subsystémy v systémech zaujímají různou hierarchii a platí pro 

ně cirkulární kauzalita, tzn. změna jednoho systému vyvolává změnu u dalšího systému, kdy 

výsledek  změny  působí  zpětně  na  její  příčinu  a  změna  je  tak  všeprostupující.  Z  tohoto 

modelu vychází Engelův a později Liptowského model psychosomatické koncepce 

biopsychosociální  neboli  celostní.  Fyziologické  změny  v  organismu  pojímají  ve  vztahu 

k psychosociálním faktorům a vznik, projevy a ústup nemoci odvíjejí od interakce 

biologických a psychosociálních faktorů jednotlivce. Prosazují psychologické metody jako 

prevenci ale i léčbu somatických nemocí (Chromý & Honzák, 2005).  

Můžeme najít určitou spojitost mezi psychosomatickými nemocemi a označením „nepravé 

nemoci“. Nepravá nemoc, tedy nemoc, pro kterou neexistuje objektivní lékařské vysvětlení 

vzniku,  byla  již  podle  C.  G.  Junga  „výrazem  konfliktů  nejen  intrapsychických,  ale  také 

konfliktů  souvisejících  s  obtížemi  při  adaptaci  na  vnější  podmínky  a  sociální  vztahy“ 

(Trapková & Chvála, 2009, str. 40). Podle výše zmíněného popisu poruch příjmu potravy, 

jejichž  vznik  nám  není  konkrétně  známý,  ale  s  jistým  přesvědčením  je  multifaktoriální, 

můžeme soudit, že poruchy příjmu potravy naplňují tuto definici. Podle výzkumných závěrů 

poruchy  příjmu  potravy  vznikají  v  reakci  na  neuspokojivé  vztahy  nebo  v  souvislosti 

zastávání  neflexibilní  role  člena  v  rodině  k  postupné  transformaci  vzhledem  k  věku. 

Trapková a Chvála sdílejí přesvědčení, že všechny nemoci jedince vznikají v interakčním 

poli organismu a často je nutné pohlédnou na význam nemoci v rámci celého 

makroorganismu, což je rodina. V tomto přirozeném prostředí člověk uplatňuje potenciality 
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aktivity  –  zraje,  vyvíjí  se,  učí  se,  ale  také  působí  zpětně  na  prostředí.  Překážky  v  tomto 

systému  se  mohou  projevit  právě  v  symptomatologii  psychosomatických  nemocí.  Tímto 

způsobem  se  naplňuje  autopoetická  (sebeutvářející  se)  tendence  organismu  pro  vznik 

symptomu „samo od sebe“ (Trapková & Chvála, 2009).  

Abbate-Daga přichází s novým rámcem pro posouzení a léčbu nemocí ve formě 

diagnostických  kritérií  pro  psychosomatický  výzkum  DCPR  (The  diagnostic  criteria  for 

psychosomatic research) a navrhuje je jako vhodný doplněk k nynější kategorizací nemocí 

DSM-V. DCPR aspiruje na pokrytí psychologických/psychosomatických dimenzí nemocí, 

se kterými DSM-V neoperuje. Jednotlivé dimenze jsou např. demoralizace, funkční 

symptomy, chování typu A, podrážděná nálada, konverzní poruchy, úzkostné stavy 

vztahující se ke zdraví, fobie z nemocí a ze smrti. Tyto psychologické dimenze vnímá jako 

podstatný  základ  pro  vznik  i  udržování  nemocí,  konkrétně  i  poruch  příjmu  potravy. 

Výzkumně  potvrdil  přítomnost  psychosomatického  syndromu  u  pacientek  s  poruchou 

příjmu potravy prokázal souvislosti somatického a psychického charakteru ovlivňujícího se 

navzájem. Ve většině případů prokázali, že porucha příjmu potravy v sobě sytí především 

psychosomatické položky jako jsou popření nemoci a alexithymie, tedy potíže 

s  rozpoznáváním  a  vyjadřováním  emocí.  Popření  nemoci  se  výrazně  podílí  na  neochotě 

pacientek aktivně participovat na léčbě poruch příjmu potravy. Emoční deficit vede k tomu, 

že emoce pacientek jsou v tomto případě vyjadřovány na somatické úrovni. Abbate-Daga 

potvrzuje hypotézu skrytého projevu emocí pomocí somatizace. Navrhuje zahrnout 

diagnostiku  psychosomatických  projevů  do  holistického  přístupu  k  léčbě  poruch  příjmu 

potravy. Je toho názoru, že pokud budeme více rozumět jednotlivým projevům nemoci, jsme 

schopni  proti  nim  efektivněji  bojovat.  Vyjadřuje  potřebu  poznání  psychosomatických 

dimenzí nemoci k úspěšnějšímu nastavení léčby. Podtrhuje význam psychoterapie a 

psychofarmak v léčbě poruch příjmu potravy (Abbate-Daga, 2013) 
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2 Teorie attachmentu 

V  následující  kapitole  se  budu  věnovat  teoriím  attachmentu.  Cílem  bude  popsat  jeho 

základní teoretické koncepty a jeho typy, a také to, jak se utváří jeho kontinuita v průběhu 

života. V další části se zaměřím právě na souvislost poruch příjmu potravy a attachmentu. 

Hlavním autorem teorie attachmentu neboli teorie vztahové vazby je John Bowlby. 

Předpokládá, že vztahová vazba mezi dítětem a rodičem se vyvíjí již před porodem, kdy se 

do ní promítají očekávání a fantazie matky, které ke svému budoucímu dítěti má v období 

těhotenství.  Vazebný  systém  funguje  na  biologicky  pudovém  podkladu,  jehož  primární 

funkcí je ochránit novorozence a sytit mu jeho potřeby. „Kojenec hledá matčinu blízkost, 

zvláště pokud zažívá strach. To se může stát například tehdy, jestliže se cítí od své matky 

odloučený, prožívá neznámé situace nebo lidi jako ohrožující, trpí-li tělesnou bolestí nebo 

se cítí přemožen děsivými obrazy ve své fantazii. Od matčiny blízkosti si slibuje bezpečí, 

ochranu a jistotu“ (Brisch, 2011, str. 34). Bowlby vidí příčinu vzniku vazebného chování 

v biologických základech osobnosti. Vazebné chování se vytváří při aktivaci behaviorálních 

systémů, které se vyvíjejí v interakci s prostředím a hlavní postavou, matkou. Tvrdí, že „v 

určité  části  behaviorálních  systémů  zodpovědných  za  citovou  vazbu  se  blízkost  k  matce 

stává stanoveným cílem“ (Bowlby, 2010). Attachmentové vztahy je nutné odlišit od vztahů 

afiliačních. V afiliačních vztazích je alespoň jeden z účastníků v dobré náladě, není ohrožen 

a primárně nevyhledává bezpečí. Cílem afiliačního vztahu je trávit příjemný čas společnou 

aktivitou. V attachmentovém vztahu účastník hledá bezpečí a utěšení a jeho potřeba stoupá 

v momentu ohrožení (Mikulincer & Shaver, 2007).  

Attachementový  vazebný  systém  funguje  na  principu  rovnováhy,  při  níž  se  dítě  snaží 

ovlivnit blízkost matky. Pokud je separace od matky příliš časově dlouhá nebo se matka 

nachází  příliš  daleko,  snaží  se  svým  chováním  situaci  ovlivnit.  Postupně  si  osvojuje 

behaviorální systémy neboli typy chování, kterými dokáže vyvolat matčinu reakci. Hlavním 

cílem není získat matku jako objekt, ale získat stav ideálního odstupu od matky v závislosti 

na okolních podmínkách. Dítě si svou zkušeností s chováním attachmentových figur (lidí, 

ke  kterým  se  vztahuje)  vytváří  vnitřní  pracovní  modely  jako  důsledky  opakovaných 

odpovědí  na  své  potřeby.  Vnitřní  pracovní  model  je  formován  jako  kognitivní  struktura, 

která dítěti dovoluje předpokládat budoucí situace a s jeho pomocí může vybírat konkrétní 
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způsoby chování ve specifických situacích v kontaktu s jednotlivými osobami (Cassidy & 

Shaver, 2008). Vnitřní pracovní systémy se s přibývajícími zkušenostmi stávají více stabilní 

a vytváří stálé mentální reprezentace vztahové vazby, které se stávají součástí organizace 

lidské psychiky (Brisch, 2011). 

Vazebný systém koexistuje spolu s exploračním systémem a systémem strachu. Explorační 

systém motivuje dítě k prozkoumávání okolí a tvorbě představ, jak jeho blízké prostředí 

funguje.  Explorační  systém  stojí  v  protikladu  k  vazebnému  systému  a  působí  proti  sobě 

v přímé úměrnosti. Platí, že v případě, kdy není aktivován vazebný systém – tzn. 

attachmentová figura je v blízkosti, vazebný systém je zklidněný a dítě nemá tendence figuru 

vyhledávat, spouští se působení systému exploračního a dítě snáze objevuje svět. Je důležitá 

nejenom  fyzická  přítomnost  figury,  ale  také  psychická  jistota,  že  figura  bude  nablízku 

v případě potřeby. Systém strachu naopak prohlubuje fungování vazebného systému. Dítě 

má  tendence  spíše  vyhledávat  jistotu  u  své  blízké  osoby  v  momentech,  kdy  je  zaplaven 

strachem  způsobeným  například  nenadálým  zvukem,  samotou  nebo  tmou  (Cassidy  & 

Shaver, 2008). 

Výsledná  podoba  vzorce  interakcí  mezi  matkou  a  dítětem  závisí  na  obou  z  nich.  Svým 

vlastním  chováním  se  ovlivňují  navzájem  a  oba  jsou  aktivními  činiteli.  Oba  dva  volí  ze 

vzorců chování, které je buď k sobě přibližují – vazebné chování dítěte, pečující chování 

matky, nebo naopak separují – prozkoumávání a hra dítěte a matčino chování protikladné 

k  pečujícímu  chování.  Toto  rozhodování  je  rovněž  ovlivněno  dalšími  stimuly,  které  se 

nacházejí v prostředí. Pokud se objeví nové a zajímavé podněty v prostředí dítěte, bývá spíše 

aktivován  jeho  explorační  systém.  Ve  vztahu  matky  a  dítěte  je  udržována  dynamická 

rovnováha. Pokud se vzdálenost mezi dítětem a matkou zvětší (např. jeden z nich se vzdálí 

nebo odejde), velmi pravděpodobně jeden z členů interakce zareaguje vazebným chováním 

a vyhledá blízkost druhého. Aktivní může být jak matka, tak i dítě. Vzdálenost mezi nimi 

nepřesáhne určité maximum a je držena v určitých mezích. Současně oba dva reagují na 

emoční  úrovni.  Podle  Bowlbyho  je  přirozené,  že  „blízkost  a  láskyplná  komunikace  jsou 

oběma  hodnoceny  a  prožívány  jako  příjemné,  zatímco  odloučení  a  odmítání  jsou  oběma 

hodnoceny a prožívány jako nepříjemné nebo zraňující“ (Bowlby, 2010, str. 213). Kritickým 

momentem výchovy dítěte je odhadnout, jakou míru připoutání dítě k matce potřebuje. Příliš 
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úzká vazba matky k dítěti zabraňuje stimulaci potřeb explorace a dítě je podrobeno frustraci 

(Brisch, 2011).  

Vazba může nabývat několika podob a její podrobnější klasifikace bude uvedena dále. Jistá 

vazba mezi dítětem a primární pečující osobou se vytvoří v případě, kdy protějšek dokáže 

správně vnímat signály dítěte, interpretovat je a jako výzvu je přiměřeně uspokojovat. Časem 

si kojenec vytváří představu o možnostech uspokojování vlastních potřeb v závislosti na 

konzistenci odezev pečovatele, s kterým tráví nejvíce času. Pravděpodobnost vzniku nejisté 

vztahové vazby stoupá v případě inkonzistentních odpovědí. (Brisch, 2011).  

2.1 Vývoj citové vazby 

Hlavní vazebnou postavou (attachmentovou figurou) se stává nejpravděpodobněji matka, 

tedy pouze v případě, že o dítě pečuje a reaguje na jeho signály. Pokud je péče zajišťována 

někým  jiným,  vazebné  zaměření  dítěte  tato  osoba  přebírá.  Se  vznikem  schopnosti  dítěte 

odlišovat matku od ostatních dítě svou vazbu zaměřuje především na matku a ostatní členové 

domácnosti  nebo  lidé,  kteří  s  dítětem  vstupují  do  kontaktu  a  sytí  mu  jeho  potřeby 

v  okamžicích  nebezpečí  a  nepohody,  se  stávají  vedlejšími  vazebnými  postavami.  Mezi 

vedlejšími vazebnými postavami existuje proměnlivá hierarchie na jejímž vrchu stojí hlavní 

vazebná  postava  (Bowlby,  2010).  Vazebnou  postavou  se  může  stát  ten,  kdo  poskytuje 

ochranu a péči a stává se bezpečným útočištěm dodávajícím úlevu a zklidnění v čase potřeby. 

Zároveň poskytuje emocionální základnu a podporu pro další aktivity dítěte např. exploraci 

okolí.  Zda  dítě  pojímá  člověka  jako  vazebnou  postavu  ukáže  situace  separace.  Pokud  je 

člověk pro dítě vazebnou postavou, dítě po jeho odchodu reaguje zřejmým stresem a pláčem. 

(Mikulincer & Shaver, 2007).  

Zpočátku společného fungování matky a dítěte, zaujímá dítě pasivní roli a je odkázáno na 

péči matky, která s ním fyziky manipuluje podle svého uvážení. Dítě zatím není schopno se 

samostatně pohybovat. S přibývajícími schopnostmi pohybu získává dítě více aktivnější roli 

a je schopné větší stále větší měrou ovlivňovat vzdálenost od matky a použitím 

signalizačního (pláč, úsměv, žvatlání, gesto zdvižených rukou) nebo přibližovacího chování 

(přibližování se, následování matky, její hledání). Po třetím roce dítěte se různí hloubka a 

intenzita  jeho  vazebného  chování.  Dítě  již  nevyžaduje  takovou  blízkost  a  jeho  vazebné 

chování může být utišeno např. jen pohledem matky bez fyzického dotyku, a navíc začíná 
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fungovat na symbolické úrovni, kdy často pro udržení klidu dítěte stačí fotografie matky 

nebo telefonický rozhovor s ní (Bowlby, 2010). 

Citová  vazba  není  pouze  záležitostí  dětství,  ale  u  člověka  se  udržuje  po  celý  život. 

Opakovaný  vzorec  interakce  s  matkou  během  kojeneckého  období  a  v  dětství  se  stává 

nevědomým prototypním pracovním modelem dalších interakcí v životě člověka a od vztahu 

s matkou jsou odvozeny ostatní vztahy člověka, s tím, že tento základ se stává neměnnou 

předlohou pro vztahy ostatní. Vztahová vazba ovlivňuje také vývoj osobnosti a sociálních 

vztahů a schopnosti sebeaktualizace (Mikulincer & Shaver, 2007). Cíl citové vazby k matce 

zůstává stejný, mění se pouze intenzita a prostředky vazebného chování. Interakční vzorec 

mezi matkou a dítětem přervává nezměněný nejméně po dva až tři roky. Oba dva očekávají, 

že se protějšek bude chovat obvyklým způsobem. Během života se interakční vzorec může 

stát méně stabilní a být ovlivněn významnou událostí. Pokud se u matky změní schopnost 

citlivého vnímání potřeb dítěte, vazba se změní k lepšímu. Naopak se může stát, že se matka 

bude potýkat s vlastním onemocněním nebo depresí a nebude schopna citlivého vnímání 

dítěte. V tom případě se vazba změní k horšímu. Nemoc dítěte může vyvolat ochranitelské 

tendence  u  matky  a  aktivaci  vazebného  systému.  Stejně  tak  může  nabourat  rovnováhu 

příchod dalšího dítěte nebo odloučení dítěte a matky (Bowlby, 2010).  

2.2 Typologie citové vazby 

První klasifikaci attachmentové vazby provedla Mary Ainsworthová (1967), když sledovala 

reakce dětí po odchodu své matky v uměle vytvořené situaci tzv. Strange Situation během 

prvního roku života. Pozorováním definovala tři typy citové vazby: jistou (secure), vazbu 

dětí úzkostně připoutaných k matce a vyhýbavé (avoidant) a úzkostně připoutané k matce a 

úzkostné /odmítavé (anxious). Později autoři Mary Mainová a Solomonová (1990) doplnily 

čtvrtý typ citové vazby, a to vazbu dezorganizovanou (desorganized) (Mikulincer & Shaver, 

2007).  Jednotlivé  typy  v  sebe  sama  přechází  a  doplňují  se.  Jediný  ideální  typ  vazby 

neexistuje, je důležité umět využívat z části všechny typy a volně v jejich užití přecházet.  

Podle Ainsworthové je jistá vazba v dětství charakteristická aktivním chováním dětí při hře 

i při vyhledávání kontaktu s matkou. Po odchodu matky je jejich vazebné chování výrazné, 

ale brzy se je daří utišit a opět se věnují hře. Děti s vyhýbavou vazbou se po návratku matky 

matce vyhýbají, nemají potřebu kontaktu. Jejich vazebné chování není nápadné. K ostatním 
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jsou  často  přátelštější  než  k  matce.  Děti  odmítavé  projevují  největší  stres  po  matčině 

odloučení. Je těžké je utěšit, ve hře nepokračují. Po matčině návratu mají potřebu kontaktu 

s matkou, ale zároveň ji odmítají a chovají se vůči ní agresivně. Děti s dezorganizovanou 

vazbou  mají  značně  aktivovaný  vazebný  systém,  ale  v  chování  se  potřeba  vazby  příliš 

neprojevuje. Děti kolísají mezi potřebou blízkosti a chováním, které je od matky odlučuje 

např. strnutí nebo „zamrznutí“ tedy zůstávání na místě (Bowlby, 2010; Brisch, 2011).  

Bowlby píše, že jistý typ citové vazby je „nesmírně důležitý pro duševní zdraví“ (Bowlby, 

2010, str. 293). Zároveň „bezpečná vazba představuje pro děti psychickou obrannou zeď, za 

kterou se mohou ukrýt zejména tehdy, když je život konfrontuje s psychickým zatížením“ 

(Brisch, 2012, str. 49). Děti mívají větší schopnost navazovat sociální vztahy, v dětství mají 

více kamarádů, což souvisí s výrazně rychlejším rozvojem empatie, tedy schopnosti vžít se 

do druhého (Brisch, 2012).  

Děti  a  nejistou  vazbou  nedisponují  v  případě  psychické  zátěže  účinnými  mechanismy 

zvládání. Nejsou vůči zátěži tolik odolné ve srovnání s dětmi s jistou vazbou. Často odmítají 

pomoc ostatních a své problémy raději řeší sami. Rozvoj empatie nedosáhne takové úrovně 

jako u dětí s jistou vazbou. Pravděpodobně nebudou tolik způsobilí rozpoznat své vlastní 

pocity a potřeby. Brisch nazývá vazby, které nezapadají do charakteristiky jisté vazby jako 

patologie  vazby,  z  níž  plynou  následné  deficity  v  myšlení,  jednání  ale  i  ve  vztazích 

s ostatními. Nejistá vazba může vzniknout předáváním nezpracovaných traumat rodičů na 

dítě nebo přímo traumatizováním dítěte ve formě násilí, zanedbávání, týrání nebo častého 

odloučení (Brisch, 2012).  

2.3 Citová vazba v adolescenci a dospělosti 

Období  adolescence  (dospívání)  je  považováno  za  období  změn.  Nastávají  jak  změny 

emoční, tak i kognitivní i změny v chování. Z dítěte, které bylo závislé na svých vztahových 

figurách a jejichž péči se stává plně samostatný dospělý člověk, který může potencionálně 

pečovat o své vrstevníky, romantické partnery a případně děti. Adolescent začíná mít touhu 

po nezávislosti na rodičích a otevírají se mu až doposud skryté možnosti pro objevování 

nového  (aktivuje  explorační  systém).  Rodiče  ovšem  zůstávají  primárními  vztahovými 

figurami v případě stresu až do věku dospělosti. Období adolescence také přináší možnosti 

přehodnotit vztahy s rodiči a urovnat je pro další zdravé fungování ve vztazích v dospělosti, 
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jež se odvíjí od nové kapacity, která je způsobena dalším dozráváním kognitivních funkcí 

adolescenta. V tomto období jsou významnější vztahy s vrstevníky, které slouží jako zdroj 

intimity, jako zpětná vazba vlastního chování a sytí potřebnost vztahových figur. Dávají 

možnosti uzavírání sexuálních a celoživotních vztahů. Pro úspěšně dokončenou nezávislost 

na rodičích je potřeba zejména: ochota společně komunikovat s ohledem na nové názory a 

přesvědčení  adolescenta  i  rodičů  a  ochota  všech  k  respektovat  a  vyvažovat  autonomii  i 

vztahy adolescent-rodiče (Cassidy & Shaver, 2008).  

Kvalita  attachmentového  vztahu  v  dětství  může  podpořit  rizikové  faktory  pro  vznik 

poruchy příjmu potravy (Milan & Acker, 2014). Konkrétně v podobě nejisté vazby, která 

podnítí přílišný perfekcionismus a problematickou regulaci emocí (Tasca & Balfour, 2014). 

Velké  riziko  vzniku  poruchy  příjmu  potravy  je  v  symbolickém  přechodu  z  dětství  do 

dospělosti, a to při přechodu na vysokou školu, jež značí pro dospívající velkou stresovou 

zátěž  a  emocionální  zranitelnost.  Guntrip  (1969)  popsal  „schizoidní  dilema“,  které  značí 

současné přání po sloučení i nezávislosti, strach ze spojení i izolace. Adolescenti mohou toto 

dilema překonávat různými experimenty s drogami či sexuálním chováním, a právě porucha 

příjmu potravy může poskytovat stejné východisko. V tomto období může být pro 

adolescenta těžké si vůbec představit opustit rodiče, kteří si pravděpodobně v tomto věku 

mohou procházet životní krizí. Je důležité v terapeutické práci zdůraznit, že citová vazba 

mezi „dítětem“ a rodiči stále trvá a vyžaduje její udržování a zároveň podporu pro utváření 

vztahů mimo rodinu (Barth, 2003). Vývojový úkol separace-individuace mladého jedince od 

rodičů úzce souvisí tématem kontroly dítěte od rodičů. Předpokládá se, že pokud je dítě 

především  kontrolováno,  je  ochuzeno  o  možnost  plynulé  separace-individuace.  Pacienti 

s  poruchami  příjmu  potravy  se  častěji  vnímají  v  rámci  své  rodiny  jako  její  členové 

s omezeným osobnostním růstem (Latzer, Lavee, & Gal, 2009).  

V dospělosti se citová vazba stává mentální reprezentací citové vazby z dětství. Z citové 

vazby z dětství vychází i chování v romantických, rodinných i kamarádských vztazích. Pro 

dospělé s jistou vazbou je jednoduché vstupovat do blízkých kontaktů s ostatními udržovat 

si vzájemnou závislost. Je pro ně příjemné být závislý na ostatních a zároveň jim připadá 

bezpečné, když jsou ostatní závislí na nich samotných. Nemají strach z opuštění ani z přílišné 

blízkosti. Pro dospělé s vyhýbavým typem vazby není komfortní, když jsou v blízkém vztahu 
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s ostatními. Je pro ně těžké ostatním důvěřovat a být na nich závislý. Vyhýbají se přílišné 

blízkosti  a  intimnosti.  Pro  dospělé  s  odmítavým  typem  vazby  je  charakteristické,  že  od 

vztahů vyžadují přílišnou blízkost a tím ostatní často odradí. Současně pochybují o lásce 

svého partnera a mají pochybnosti, zda s nimi opravdu chce ve vztahu zůstat (Mikulincer & 

Shaver, 2007).  

Citová vazba v dospělosti je operacionalizována dvěma dimenzemi: vyhýbání (avoidance) a 

úzkost  (anxiety).  Dimenze  vyhýbání  sytí  rozpaky  z  blízkosti  a  závislosti  na  druhých, 

spoléhání se na sebe samého a nevyužívání strategií ke zvládnutí stresu. Dimenze úzkosti 

vyjadřuje vysoká potřeba blízkosti a ochrany, pochyby o hodnotě sebe sama pro partnera a 

jeho  dostupnosti.  Jistý  typ  vazby  je  projeven  nízkým  skórem  vyhýbání  a  úzkosti,  tedy 

důvěrou, vzájemnou závislosti a schopnostmi vyrovnat se se stresem (Mikulincer & Shaver, 

2007).  

2.4 Parental Bonding Instrument 

Součástí výzkumné části práce je, vedle rozhovorů s respondentkami, také použití dotazníku 

Parental  Bonding  Instrument.  Tato  metoda  původně  vznikla  v  Austrálii  pod  vedením 

profesora Gordona Parkera v roce 1979Do našeho prostředí jí převedla a standardizovala 

v roce 2011 Eva Čikošová s Markem Preissem. „Dotazník Parental Bonding Instrument je 

zaměřen na posouzení rodičovské vazby vnímané během prvních 16 let života a vychází 

z předpokladu, že citové vazby v rodině jsou vysoce významné pro příští vývoj“ (Čikošová 

& Preiss, 2011, str. 2). Je určený pro dospělé osoby. Metoda se používá k zjišťování typu 

citové vazby a rozlišuje jí na čtyři typy. Jednotlivé typy citové vazby jsou dále 

operacionalizovány pomocí subškály péče a subškály kontroly. Respondenti mají za úkol 

posuzovat míru souhlasu s uvedenými výroky na Lickertově škále. Dotazník se používá pro 

posouzení  citové  vazby  v  rámci  rodiny,  konkrétně  zvlášť  k  matce  a  k  otci.  Česká  verze 

dotazníku je díky své reliabilitě adekvátní pro výzkumné účely. Navíc je vhodné dotazník 

doplnit dalšími metodami nebo ho využívat jako základ pro další rozhovor. Tato diplomová 

práce splňuje oba požadavky. Je používán orientačně pro zjištění vnímané rodičovské vazby. 

Byl volen zejména pro jeho jednoduchost a rychlost, jak v administraci, tak i vyhodnocení 

(Woznicová, 2018).  
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Subškála péče vyjadřuje emocionální blízkost, empatii, jistotu a přijetí. Obsahuje dvanáct 

položek a je sycena položkami jako např. mluvila na mě milým a příjemným hlasem; byla 

ke mně něžná; často se na mne smála; pomáhala mi, když jsem byla rozrušená. Nejvyšší skór 

může být 36 bodů a signalizuje vysokou vnímanou péči.  

Subškála  kontroly  naopak  vystihuje  přílišnou  kontrolu,  nepřiměřeným  opatrováním  až 

bránění v samostatnosti. Kontrolu sytí položky jako: nenechávala mě, abych dělala, co jsem 

chtěla;  snažila  se  kontrolovat  všechno,  co  jsem  dělala;  nenechávala  mě  se  rozhodovat 

samostatně. Skór může dosahovat až 39 bodů a značí vnímanou vysokou kontrolu od rodičů.  

 

Obrázek 1 Rozložení vazby v PBI 

Dotazník rozlišuje výsledné čtyři typy vazby k rodičům. Dělí je na (1) optimální typ vazby; 

(2) nelaskavou kontrolu; (3) kontrolující, byť s láskou a (4) chybějící nebo slabou vazbu. 

Podle manuálu je možné pomocí percentilových tabulek určit, do jaké kategorie konkrétní 

výsledek dotazníku spadá. K vyhodnocení využívá jak hrubé skóry, které určují typ vazby, 

tak také ukazuje percentilové rozložení, které znázorňuje normalitu vazby na české populaci 

(Čikošová & Preiss, 2011). 

Mezi první výzkumné užití PBI na vzorku pacientů s mentální anorexií a bulimií patří práce 

Palmera  v  roce  1988.  Ten  předpokládal  typický  vzorec  vztahování  se  k  rodičům  vůči 
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kontrolní skupině, konkrétně vysoké skóry kontroly a normální nebo vysoké skóry péče. Na 

škále kontroly se jeho hypotéza nenaplnila. Ve srovnání s kontrolní skupinou nebyly žádné 

signifikantní rozdíly. Malé rozdíly se objevily na škále péče, kdy klinická skupina skórovala 

níže než skupina kontrolní (Palmer, Oppenheimer, & Marshall, 1988).  Následně se ukázalo, 

že typický vzorec vztahování se existuje a je vhodné rozlišovat pacientky na ty, které trpí 

chronickou  poruchou  příjmu  potravy  a  na  ty,  které  zažily  ohraničenou  epizodu  poruchy 

příjmu potravy, ale v současnosti její kritéria nenaplňují. Skupina s chronicitou vykazovala 

signifikantně nižší péči matky než pacientky v remisi a kontrolní skupina. Autoři si toto 

zjištění interpretují dvojím způsobem. Za prvé uvažují o tom, že dlouhodobá přítomnost 

poruchy příjmu potravy ovlivňuje vnímání rodičů. Za druhé nabízí vysvětlení, že 

neadekvátní péče matky a otce opravdu může přispívat k chronicitě poruchy. U skupiny 

s chronicitou byla navíc významně potvrzena nižší péče otce oproti pacientkám v remisi. 

Úspěšné zotavení se z poruchy příjmu potravy bylo pojeno s ochotou pacientek 

spolupracovat, manifestované jako jejich osobnostní rys (Bulik, Sullivan, Fear, & Pickering, 

2000). Toto tvrzení může naznačovat, že větší spolupráce rodinného systému dává naději na 

úspěšnější léčbu poruchy příjmu potravy. 

Při dalším užití metody PBI bylo výzkumně prokázáno, že pro adolescentní dívky trpící 

poruchami příjmu potravy, konkrétně mentální anorexií, naopak existuje příznačný vzorec 

vztahování se k rodičům. Pro vazbu k rodičů, významněji k otci, byla charakteristická vazba 

méně naplňující škálu péče (deficitní péče) a naopak přespříliš sytící škálu kontroly (nadmíru 

kontrolující rodič). Při bližší analýze bylo odhaleno, že otcové referovali podobně k vazbě 

svých  otců  a  to  tak,  že  vazba  mezi  nimi  byla  slabá  či  nelaskavá.  Také  se  ukázalo,  že  si 

adolescentní dívky své rodiče na jednu stranu výrazně idealizovaly a na druhou stranu je 

vnímaly jako extrémně kontrolující. Nebyly schopné se vyjadřovat o svém rodiči negativně, 

kvůli  tomu,  aby  je  nezraňovaly,  což  jim  nedovolovalo  stát  se  autonomními.  Potíže  se 

separací  v  adolescenci  jsou  mnoha  teoriemi  označovány  jako  zásadní  pro  riziko  vzniku 

poruch příjmu potravy. Autoři navíc přemýšlí o transgeneračním vzorci přenosu vztahových 

vzorců. Zažité vztahové vzorce rodičů mohou ovlivňovat to, jakým způsobem se vztahují ke 

svým dcerám a zároveň k výskytu poruchy příjmu potravy. Autoři považují za důležité, aby 

součástí  léčby  byla  práce  se  vztahovými  vzorci  rodičů  z  dětství,  která  může  působit 

významné změny v rodinném systému a mít dopady na poruchy příjmu potravy. Současně 
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také podporují zapojení obou rodičů, tedy nejen matky, ale i otce, který je v adolescenci 

dívkami chápán jako velmi významná vztahová figura. (Balottin, Mannarini, Rossi, Rossi, 

& Balottin, 2017).  

Současné  výzkumné  závěry  prezentují  výskyt  nižší  rodičovské  péče  a  vyšší  kontroly  u 

pacientek  s  poruchami  příjmu  potravy,  jejichž  kvalita  se  ovšem  nijak  zásadně  neliší  od 

vnímání rodičů u pacientek s jakoukoliv jinou psychiatrickou diagnózou. Předpokládá se, že 

nefunkční vztahy s rodiči dávají základ pro vznik nefunkčních přesvědčeních sama o sobě, 

což  je  považováno  za  jádrovou  příčinu  vzniku  poruch  příjmu  potravy.  Specificky  vyšší 

kontrola otce přispívá k přesvědčení, že je jedinec zranitelný. Obecně rodičovské odmítání 

dítěte vede k pocitům nedostatečnosti, nízkého sebehodnocení a strachu, že blízké vztahy 

mohou být bezprostředně ukončeny, na které je nutné reagovat perfekcionismem. Závěrem 

můžeme říci, že nekvalitní vztahy s rodiči přispívají k pocitům méněcennosti, které se ve své 

patologii  projevují  právě  poruchami  příjmu  potravy  (Tetley,  Moghaddam,  Dawson,  & 

Rennoldson, 2014). 
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3 Vazebné chování v rodině a PPP 

Bowlby předpokládá, že pokud jsou rodiče dítěte citliví a reagující, je dítě schopné zdravého 

vývoje. Pokud se ale setká s rodiči, kteří citliví a reagující nejsou, jsou nepečující a odmítaví, 

tak se u dětí může vytvořit větší náchylnost či zranitelnost k patologii v oblasti duševního 

zdraví    (Bowlby,  2006).  Podle  jeho  teorie  attachmentu  reagují  děti,  které  se  setkávají 

s neláskou rodičů, úzkostně. Pokud se u nich vyvinou vyhýbavé strategie, tedy zaměření 

pozornosti mimo vlastní úzkost, tak existuje velké riziko, že se jejich psychické nepohodlí 

promítne do externalizovaných symptomů. Cole-Detke a Kobak vysvětlují poruchy příjmu 

potravy jako pokus o odklon od svých negativních pocitů. Jsou tedy ochuzeni o schopnosti 

vyrovnat se se svými vnitřními stavy, a tak se zaměřují na lépe uchopitelnou a měřitelnou 

změnu těla než na problémy ve vazebném připoutání. Ženy s poruchou příjmu potravy častěji 

popisují své rodiče negativně, své otce jako emočně nepřítomné a odmítavé a matky jako 

dominantní, overprotektivní a perfekcionistické. Rodiče jsou navíc popisovaní jako bránící 

dítěti  ve  vlastním  osamostatnění  /  dospívání  (Cassidy  &  Shaver,  2008).  Tasca  popisuje 

jednotlivé kategorie attachmentu. Pro bezpečnou vazbu platí, že tito jedinci jsou schopní 

jednoduše regulovat své emoce, dosahovat adekvátní blízkosti ve vztazích, dokážou 

pojmenovávat  své  emoce  a  potřeby  a  mají  dobře  rozvinutou  schopnost  mentalizace.  Pro 

vyhýbavý typ attachmentu platí spíše vyhýbání se emočním situacím a nedávají důležitost 

vlastním emočním stavům. Vnímají svět jako nebezpečné místo, ostatním nevěří a spoléhají 

spíše na sebe. Jsou nezávislí. Těžko odhadují emoce ostatních. Pro odmítavý typ attachmentu 

platí, že mají slabou schopnost regulovat emoce. Často vnímají přehnané emoce, jímž dávají 

vyšší důležitost, než opravdu mají a snadno si vybavují bolestné vzpomínky na 

attachmentové situace. Ve vztazích dávají příliš najevo svou lásku a každou překážku vidí 

jako  odmítnutí.  V  souvislosti  s  poruchami  příjmu  potravy  odmítavý  typ  attachmentu 

předpokládá větší míru závažnosti symptomů a menší úspěšnost léčby. Pro vyhýbavý typ 

attachmentu  je  charakteristické  častější  opouštění  léčby.  Tasca  doporučuje  poznat  styl 

attechmentu každého pacienta a lépe nastavit léčbu. Pro vyhýbavý typ doporučuje zvýšit 

emocionální propojenost s ostatními; podpořit vyšší vnímání emocí; pochopit motivy, které 

vedou k omezení v jídle a podnítit méně idealizovaný obraz o rodičích. Pro odmítavý typ 

navrhuje zmírnit pocity ztráty a opuštění; naučit se zacházet s extrémními emocemi; snížit 
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vliv skrytého hněvu na emoce; pracovat na zvýšení sebevědomí a terapeuticky zpracovat 

pocity  zneužívání  (Tasca,  Ritchie,  &  Balfour,  2011).  Konkrétně  nejistá  vazba  k  matce 

v dětství významně předpovídá obavy z příjmu potravy, váhy a tvaru těla, a navíc podpořila 

dietní omezení. Nejistá vazba k otci predikuje spíše záchvaty přejídání (Goossens, Braet, 

Van Durme, Decaluwé, & Bosmans, 2012).  

Předpokládá  se,  že  existují  procesy,  které  spojují  kvalitu  attachmentu  a  vztahu  k  vlastní 

poruše  příjmu  potravy.  Pokud  vztahová  vazba  k  rodičům  není  jistá,  vzniká  větší  vazba 

k poruše příjmu potravy. Porucha příjmu potravy může simulovat bezpečný pocit jistoty a 

vzdávání se nemoci bývá přirovnáváno k procesu individuace separace od vztahových figur 

(Forsén Mantilla, Clinton, & Birgegård, 2018). 

Ve výzkumném prostředí se objevovaly snahy zjistit, zda existuje určitý vzorec, který by 

vystihoval fungování v rodině, ve které se vyskytuje člen s poruchou příjmu potravy. Prvotní 

snaha byla odhalit konkrétní nefunkčnost rodiny, která působí jako příčina, na jejíž základě 

porucha příjmu potravy vzniká. Postupem času se tento koncept opustil. Bylo by neetické 

obviňovat  primárně  rodinu  ze  vzniku  psychických  poruch.  Vždy  je  potřeba  dát  rodinné 

fungování do kontextu s dalšími vlivy jako jsou biologické faktory, vulnerabilita všech členů 

rodiny nebo jejich osobnostní charakteristiky. Střed zájmu byl tedy přenesen spíše na to, 

jakou roli hraje rodina v udržování a léčbě poruch příjmu potravy (Holtom-Viesel & Allan, 

2014). Je zřejmé, že narušené vztahy s rodinou mohou predikovat špatnou úspěšnost léčby 

poruch příjmu potravy (Krch, 2004).  

Dysfunkčnost rodiny se objektivizuje pomocí několika hledisek, z nichž mohou být např. 

„psychosomatická rodina“ nebo zaměření na probíhající procesy a interakce v rodině. Podle 

Minuchina existuje typ psychosomatické rodiny, která se vyznačuje přílišnou blízkostí členů 

rodiny (kohezí), nejasným vymezení rolí, přílišná ochrana členů, rigidita, popírání problémů 

a nedostatek řešení problémů. V rodinách s členem s anorexií se prokázala vyšší míra koheze 

a nižší míra ukotvení rolí v rodině. Jedinci s anorexií se setkávaly s větším omezením osobní 

svobody. Jedinci s bulimií referovali o přílišné rigiditě pravidel v rodině. Na druhou stranu 

se objevily výzkumy, které toto nepotvrdily, či dokonce vyvrátily. Nemůžeme tedy s jistotou 

potvrditi, jakou roli hraje psychosomatická rodina v utváření či udržování poruch příjmu 

potravy. Typický vzorec rodiny se aplikoval i na procesuální modely fungování v rodině, 
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ovšem jednotlivé dysfunkční dimenze se ve výzkumech neshodují. Jako validní se považují 

ukazatele  nefunkčního  řešení  problémů,  obtíže  v  komunikaci,  omezení  citových  reakcí, 

nejasné  rozložení  zodpovědnosti  v  rodině.  Autoři  studií  navíc  poukazují  na  zkreslené 

vnímání  fungování  rodiny  oproti  hodnocení  ostatních  členů  (Holtom-Viesel  &  Allan, 

2014). Samy pacientky s anorexií popisovaly svou rodinu jako neschopné se vypořádat se 

stresovými událostmi a přerámovat je tak, aby je všichni členové společně zvládli vyřešit. 

To souvisí i s nižší mírou koherence mezi členy (Cunha, Relvas, & Soares, 2009). Rodiny 

s  adolescentními  dívkami  si  stěžovali  především  na  emočně  nejasnou  komunikaci  mezi 

sebou. Vnímání emocí nebylo u členů rodiny zcela potlačené, ale spíše se neshodovalo s tím, 

co bylo navenek vyjadřováno. Emoce v komunikaci nebyly pravdivě vyjádřeny a jednotliví 

členové sdíleli obavy o to, že pravdivé emoce vyjadřovat neumí, jsou nedůvěřiví k emocím 

ostatním a tím pádem i k tomu, co doopravdy sami cítí. Často se objevovaly prvky skrytého 

hněvu nebo frustrace, které ještě podporovaly maskovanou komunikaci (Dallos & Denford, 

2008). 

Mezi důležité faktory v rodině mající vliv na poruchy příjmu potravy nepatří jen vztah mezi 

dítětem  a  matkou  nebo  otcem,  respektive  vztah  mezi  dítětem  a  rodiči,  ale  také  vnímaná 

kvalita  vztahu  mezi  rodiči.  Bylo  zjištěno,  že  rodiny  s  výskytem  anorexie  nebo  bulimie 

vnímají větší zátěž a stres než rodiny bez výskytu onemocnění. S větší pravděpodobností se 

kvalita rodičovského vztahu zhorší s výskytem onemocnění a co je podstatnější, je že s menší 

kvalitou  vztahu  rodičů  se  zhorší  i  průběh  onemocnění.  Kvalita  rodičovského  vztahu  se 

nepřímo promítne do kvality vztahu dítě rodič. Tím pádem, pokud dítě vnímá vztah rodičů 

jako problematický, jeho vztah k rodičům se zhorší a ztratí podporu v boji proti onemocnění. 

Kauzalita je ovšem cirkulární, a proto není zcela jasné, co jakou reakci vyvolává. Autoři 

studie, jež se tímto tématem zabývala, nabízejí také možné vysvětlení, že porucha příjmu 

potravy může primárně ovlivnit vztah s rodičem a sekundárně pacientce zkreslit vnímání 

vztahu mezi rodiči (Latzer, Lavee, & Gal, 2009).  

Vnímaná  kvalita  vztahu  rodičů  se  může  vyjádřit  díky  procesu  triangulace,  který  byl 

zaznamenaný v rodinách s adolescentními dívkami s poruchami příjmu potravy. Konflikt 

mezi  rodiči  se  dívky  snažily  „vykompenzovat“  vlastním  onemocněním,  které  odebíralo 

pozornost od konfliktu rodičů a přenášelo ji k její vlastní zranitelnosti – nemoci. Rodiče tak 
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měli možnost se spojit a společně proti nemoci zaujmout své stanovisko. Nemoc v rodinném 

systému  postupně  získávala  svou  „funkčnost“  ve  snaze  o  udržení  stávajícího  systému 

samotného (Dallos & Denford, 2008). Dívky nepovažovaly problémy ve vztahu rodičů jako 

příčinný  faktor  pro  vznik  anorexie,  ale  popisovaly,  že  anorexie  mohla  být  udržována 

v  dynamice  rodiny  např.  jako  odvedení  pozornosti  od  problémů  ve  vztahu  a  zabránění 

rozpadu rodiny. Anorexie byla způsobem, který umožňoval kontrolovat vztah rodičů. Když 

se dívka sporů neúčastnila přímo, cítila alespoň emocionální ovlivnění a pocity 

zodpovědnosti za stres v rodině (Smalley, Dallos, & McKenzie, 2017).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

1 Cíle a výzkumné otázky 

Výzkumná část mé diplomové práce je zaměřena na vnímání vztahů v rodině jedinců, kteří 

mají zkušenost s poruchami příjmu potravy s cílem zmapovat také významy ve vnímání 

poruchy příjmu potravy v rámci rodiny. Metoda rozhovorů je směřována přímo na 

respondentky, kterým byla nebo v současnosti je diagnostikována porucha příjmu potravy, 

tedy mentální anorexie nebo bulimie. Budu se snažit zjistit, jak respondentky vnímají své 

vlastní  konkrétní  zkušenosti  s  poruchou  příjmu  potravy,  jak  vnímají  atmosféru  rodiny  a 

jakým způsobem tyto vztahy souvisí právě s jejich diagnózou. 

Na začátku práce jsem si nastavila konkrétní témata, kterým bych se chtěla věnovat a lépe 

je poznat: vztahy v rodině, chování rodičů k dítěti v dětství, potřeby jedince v roli dítěte 

posléze  dospívajícího  a  dospělého  a  schopnost  rodiny  na  potřeby  reagovat,  proměna 

rodinných vztahů z dětství po současnost, zkušenost jednotlivce s poruchou příjmu potravy 

i globálně v rámci rodiny, proces separace od rodiny v souvislosti s poruchou příjmu potravy.  

Na základě těchto témat si pokládám následující výzkumné otázky, které udávají, na jaké 

skutečnosti se výzkum bude zaměřovat: 

- Jakým způsobem vnímají respondentky s poruchou příjmu potravy rodinné 

vztahy?  

- Jak  spolu  souvisí  kvalita  rodinných  vztahů  a  projev  symptomů  poruchy  příjmu 

potravy? 

- Jaké  podpory  /  překážky  vnímají  respondentky  jako  nejzásadnější  v  boji  proti 

poruše příjmu potravy? 

- Jak spolu souvisí subjektivní vnímání dospělosti a výskyt poruchy příjmu potravy? 

2 Výzkumný soubor 

Mého výzkumu se zúčastnily tři ženy, kterým byla diagnostikovaná porucha příjmu potravy. 

Původní záměr byl můj výzkum směřovat do prostředí psychiatrických nemocnic, tedy na 

hospitalizovanou populaci nebo jedince, kteří se účastní stacionárního programu se 

speciálním  zaměřením  na  poruchy  příjmu  potravy.  Bohužel  jsem  se  setkala  s  neochotou 
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personálu těchto zařízení ke spolupráci a téměř nikdo mi na můj email s nabídkou spolupráce 

neodpověděl. Později jsem kontaktovala dětské psychiatrické oddělení, kde bylo pro změnu 

problematické  získání  poučeného  souhlasu  od  rodičů  hospitalizovaných  dětí.  Nejmladší 

respondentce bylo 18 let a nejstarší 33 let.  

2.1 Výběr výzkumného souboru 

Na  začátek  jsem  si  kladla  několik  kritérií,  které  moji  respondenti  měli  splňovat.  Hlavní 

kritérium bylo splnění diagnózy. Jako další třídící kritérium bylo věkové kritérium, které 

mělo  splňovat  věkový  rozsah  od  16  do  25  let,  s  cílem  podchytit  rodinné  procesy  při 

osamostatňování se jedince od primární rodiny při vývoji separace individuace. Jako spodní 

hranice byl považován věk 16 let kvůli užití dotazníku PBI, kdy respondenti hodnotí vztah 

s rodiči během prvních šestnácti let života. Nakonec byla zařazena i respondentka ve věku 

33  let  a  horní  kritérium  bylo  tedy  neomezené.  Místo  kritéria  věku  jsem  používala  za 

důležitější  to,  zda  byla  porucha  příjmu  potravy  řešena  v  rodinném  systému  tj.,  společně 

s rodiči. Tato konkrétní respondentka tuto skutečnost splňovala a následně se ukázalo, že její 

schopnost reflexe v tomto věku je pro můj výzkum velmi přínosná.  

Respondentky jsem hledala na sociálních sítích, přesněji na facebooku, kde jsem v tematicky 

zaměřené  skupině,  ve  které  její  členové  běžně  sdílí  své  zkušenosti  s  poruchami  příjmu 

potravy,  vyvěsila  inzerát  s  výzvou  o  zapojení  se  do  výzkumu.  Ozvalo  se  mi  sedm 

potencionálních účastníků, se kterými jsem si vyměnila pár zpráv o zaměření výzkumu a 

jeho cílech. Některé dívky byly ze začátku ochotné se zúčastnit, ale při bližší specifikaci 

výzkumu  a  zaměření  na  rodinné  vztahy,  odmítly.  Toto  chování  naznačuje,  že  je  pro  ně 

bezpečnější mluvit o svých symptomech onemocnění než o kvalitě svých vztahů. Ve skupině 

jsem zaznamenala vysokou úroveň ochoty svěřovat se i s intimními záležitostmi, jako jsou 

příznaky onemocnění, úspěchy v boji proti poruše příjmu potravy, sdílení zklamání v boji 

proti nemoci a nejčastěji otázky, které se zaměřovaly na možnosti léčby nebo rady, co dělat 

v  konkrétních  zátěžových  situacích.  Žádný  muž  na  mou  nabídku  nereagovat,  tudíž  tento 

výzkum  neposkytuje  genderové  srovnání  výsledků.  Poslední  respondentka  se  mi  ozvala 

sama na doporučení naší společné známé, jelikož jsem poptávala respondentky i v mém 

sociálním  okruhu.  Osobně  jsem  jí  neznala  a  tím  pádem  nepředpokládám,  že  by  tato 

skutečnost mohla ovlivnit vztah nebo důvěru mezi námi.  
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2.2 Základní informace o respondentkách 

V této části krátce shrnu hlavní informace o respondentkách. U všech respondentek bylo 

změněno jméno, jinak všechny informace zůstaly zachovány tak, jak zazněly v rozhovoru. 

Respondentky uvádím v pořadí, v jakém jsme rozhovory uskutečnily. 

Aneta 

- žena 

- 33 let 

- diagnóza mentální bulimie 

- žije v samostatné domácnosti, v dětství žila s vlastní matkou a vlastním otcem 

- má značně staršího bratra, který žije v Americe 

- v  současnosti  obchodní  zástupce  u  komerční  firmy,  nejvyšší  dosažené  vzdělání: 

maturita, výuční list v oboru služeb 

Beáta 

- žena 

- 18 let 

- diagnóza mentální anorexie 

- žije ve společné domácnosti s vlastními rodiči 

- má sestru dvojče (zdůrazňuje její odlišnost) 

- studentka výběrového gymnázia 

Claudie 

- žena 

- 21 let 

- diagnóza mentální anorexie, v současnosti v remisi 

- žije samostatně s přítelem 

- má dvě starší sestry (27 a 31 let) 

- studentka vysoké školy pedagogické 
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3 Etická pravidla 

Švaříček a Šeďová ve své knize odkazují na etické zásady jako na minimální normy, které 

musí splňovat každá výzkumná práce. Konkrétně pojmenovává požadavek na důvěrnost a 

anonymitu, poučený souhlas a v neposlední řadě na možnost zpřístupnění práce účastníkům 

výzkumu  (Švaříček  &  Šeďová,  2007).  Důvěrnost  si  vysvětluje  jako  zamezení  možnosti 

identifikovat účastníky výzkumu a zajištění bezpečné atmosféry při sběru dat. 

Samozřejmostí je zabezpečení sebraných dat, které jsou uchovávány na chráněném místě 

bez možnosti jejich úniku k cizím osobám. V mém výzkumu byla všechna jména změněna. 

Poučený  souhlas  představuje  souhlas  jedince  s  účastí  ve  výzkumu.  Výzkumník  musí 

vysvětlit  obsah  i  cíle  výzkumu.  Všichni  moji  respondenti  byli  obeznámeni  s  povahou 

výzkumu a zároveň ústně souhlasili s účastí v něm. Zpřístupnění výsledků výzkumu s sebou 

nese  riziko  toho,  že  budou  závěry  účastníky  nepochopené.  Kvalitativní  výzkum  ze  své 

předpokládá  určitou  zabarvenost  neboli  subjektivitu  výzkumníka,  která  se  promítne  i  do 

toho, jaké prvky v realitě budou výzkumníkem považovány za rozhodující a důležité. Moje 

práce bude po obhajobě volně přístupná na internetu, takže i moji respondenti mají možnost 

si ji v budoucnu přečíst.  

4 Použité metody sběru dat 

Vzhledem k charakteru výzkumu a jeho cílům, jsem zvolila smíšenou metodologii výzkumu, 

která kombinuje kvalitativní a kvantitativní přístup. „Kvantitativní výzkum se opírá 

především o standardizovaná kvantifikovatelná data, kvalitativní výzkum se zabývá texty, 

slovy a obrazy (Hendl, 2005, str. 61).  

Kvalitativní metodologii jsem užila, jelikož umožňuje lépe poznat významy, jež 

respondentky svému chování nebo symptomům přikládají. Nutí respondentky a výzkumníka 

zamyslet se nad motivy jednání, které se ukazuje ve sdílené realitě a to tak, že „výzkumník 

se  snaží  získat  integrovaný  pohled  na  předmět  studie,  na  jeho  kontextovou  logiku,  na 

explicitní  a  implicitní  pravidla,  která  fungují  v  dané  oblasti“  (Hendl,  2005,  str.  52). 

Výzkumným designem  
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V rámci kvantitativního přístupu je užito dotazníkového šetření, které dovoluje 

standardizovaným způsobem kategorizovat a třídit jednotlivé znaky podle ověřené teorie. 

Dotazník volím jako „úsporný“ způsob dopátrat se ke konstelaci rodinných vztahů.  

4.1 Dotazník PBI 

V  rámci  dotazníkového  šetření  jsem  využila  českou  verzi  dotazníku  Parental  Bonding 

Instrument (Čikošová, Preiss, 2011) , jak již bylo nastíněno v teoretické části práce. Dotazník 

je  vhodný  jako  doplňková  metoda  širšího  posouzení  osobnosti  v  rámci  psychologického 

nebo psychiatrického vyšetření. V psychologii se využívá ke zjištění subjektivně 

zabarveného  vnímání  rodičů,  které  může  zásadně  obohatit  objektivní  osobní  a  rodinnou 

anamnézu o důležité informace, jejichž dynamika může zůstávat opomíjena. V psychiatrii 

velmi  dobře  mapuje  vliv  exogenních  faktorů,  které  mohou  přispívat  ke  vzniku  nebo 

k udržování psychického onemocnění. Dotazník zachycuje vnímání vazby rodičům zpětně, 

což  predikuje  jisté  zkreslení  vzpomínek  v  závislosti  na  aktuálním  emočním  nastavení 

respondenta (Čikošová & Preiss, 2011).  

Dotazník  byl  pilotně  normován  na  české  populaci  (N=269)  a  splňuje  základní  testové 

požadavky jako je reliabilita, validita a vnitřní konzistence. Manuál k dotazníku poskytuje 

percentilové  normy  a  hrubé  skóry  s  návodem  k  jejich  interpretaci.  V  dotazníku  nejsou 

přítomny validizační škály, proto je nutné počítat s určitou mírou zkreslení prezentované 

zkušenosti. 

Dotazník se sestává celkem z pětadvaceti otázek, které pokrývají škálu péče a škálu kontroly 

vnímanou od rodičů. Zde uvedu položky, které sytí škálu péče: 

1. Mluvil na mě milým a přátelským hlasem. 

2. Nepomáhal mi tak, jak jsem potřeboval(a).   

4. Připadal mi citově chladný.  

5. Přišlo mi, že rozumí mým problémům a obavám. 

6. Byl ke mně něžný.  

11. Rád se mnou rozmlouval.  

12. Často se na mě smál.  

14. Nerozuměl mým potřebám a chtění.  
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16. Choval se, jako kdybych byl(a) nechtěný(á).  

17. Pomáhal mi, když jsem byl rozrušený(á).  

18. Moc se mnou nemluvil. 

24. Nechválil mě.  

 

Následující položky sytí škálu kontroly: 

3. Nechával mě, abych dělal(a) co jsem chtěl(a) 

7. Nechal mě, abych se rozhodoval(a) sama.  

8. Nechtěl, abych byl(a) dospělý(á).  

9. Snažil se kontrolovat všechno, co jsem dělal(a).  

10. Porušoval moje soukromí.  

13. Měl sklon mě rozmazlovat.  

15. Nechával mě se rozhodovat samostatně.  

19. Dělal mě na sobě závislého/závislou.  

20. Choval se, jako kdybych se o sebe nemohl(a) postarat bez jeho přítomnosti.  

21. Dával mi tolik svobody, kolik jsem potřeboval(a).  

22. Nechával mě chodit ven tak často, jak jsem chtěl(a).  

25. Nechával mě oblékat tak, jak jsem si přál(a).  

 

Položky jsou ohodnoceny jedním až třemi body. Vyšší počet bodů u konkrétní otázky značí 

vyšší péči nebo kontrolu. Výsledkem mohou být čtyři typy vazby zvláště k matce a otci s tím, 

že optimální vazba je operacionalizována vysokou péčí a nízkou kontrolou.   

Dotazník jsem podávala vždy před rozhovorem, abychom s respondentkami navázaly lepší 

kontakt a respondentka získala představu, na jaká témata bude následný rozhovor zaměřen. 

Vyplnění dotazníku vždy zabralo 5-10 min a všem respondentkám byla jasná jak instrukce, 

tak i znění všech otázek. Všem jsem nabízela možnost doptávání, tu ale nikdo nevyužil. 

4.2 Polostrukturovaný rozhovor 

Data pro svůj výzkum jsem získávala metodou polostrukturovaných rozhovorů, které měly 

stanovené „minimum témat a otázek, které má tazatel za povinnost probrat“ (Miovský, 2006, 

str. 160).  Připravila jsem si kostru otázek, které jsem se snažila v rozhovoru opravdu položit. 
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Jako velkou výhodu spatřuju možnost doptávání se, která mi pomohla cílit na hlubší témata 

a konkrétní významy. Pokud jsem cítila nějaké nejasnosti ve výkladu, doptávala jsem se 

dodatečnými otázkami, abych byla schopná přiléhavé interpretace. 

Jednotlivé otázky byly řazeny do kategorií, podle toho, jaké téma obsahovaly a byly řazeny 

od  jednodušších  a  obecnějších  témat  k  tématům  náročnějším,  např.  ohledně  diagnózy. 

Zjistila  jsem,  že  na  téma  poruchy  příjmu  potravy  jsou  respondentky  ochotné  mluvit 

otevřeněji  a  s  větší  snahou.  Stalo  se  mi,  že  při  výběru  respondentek  se  respondentky 

omlouvaly s tím, že téma rodinných vztahů je pro ně velmi osobní a obtížné. Toto chování 

samotné naznačuje, že rodinné vztahy patří k problematickým faktorům při vzniku, 

udržování nebo léčbě poruch příjmu potravy. Respondentky jsem nezastavovala nechávala 

jim  možnost  pro  ventilaci  svých  myšlenek  a  pocitů.  Celkem  jsem  měla  stanovených  33 

otázek,  jež  byly  řazené  od  tématu  dětství,  vztahu  s  rodiči  v  současnosti,  poruch  příjmu 

potravy až k tématu dospělosti. Seznam otázek uvádím v příloze. 

Během rozhovorů bylo nutné vytvořit bezpečnou atmosféru, která respondentkám dovolila 

otevřít i osobní témata. Vždy jsme se setkávaly na veřejných místech v kavárnách, kde byla 

klidná atmosféra a byly jsme většinou skoro samy. Rozhovor byl vždy nahráván na diktafon 

a trvaly cca hodinu a půl. Všechny rozhovory byly pro mne velice příjemné. Dívky byly 

velmi otevřené a rozhovor braly jako něco, co jim může pomoci v boji proti poruchám příjmu 

potravy. Svou spolupráci popisovaly jako něco, co je může „někam posunout, něco nového 

jim ukázat“ a lépe poznat sama sebe. Při pokládání otázek jsem cítila, že dívky o své nemoci 

hodně  přemýšlí  a  často  měli  odpovědi  na  otázky  rychle  rozmyšlené.  Bylo  zřejmé,  že 

mají zkušenosti s terapeutickými technikami a rozvinutou schopnost sebereflexe. 

Před  samotným  podáváním  otázek  respondentkám  byly  otázky  prezentovány  zástupci 

kontrolní  populace,  tedy  bez  psychiatrické  diagnózy,  kdy  jsem  se  ptala,  zda  jsou  otázky 

srozumitelné. První rozhovor s respondentkou Anetou sloužil zároveň jako pilotní rozhovor 

pro  výzkumný  soubor.  Závěrem  jsem  se  tázala,  zda  jsou  otázky  položeny  adekvátním 

způsobem a mají správnou logiku řazení. Respondentka všem otázkám rozuměla a pokládala 

je přiměřené.  

Druhý rozhovor s Beátou byl se dal nazvat téměř terapeuticky.  Bylo vidět, že téma rodiny, 

je pro ni opravdu těžké a při rozhovoru často upadala do pláče. Také mi kladla otázky, aby 
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se ujistila, co si o ní a její rodině myslím a zda dělá vše správně. Chtěla znát mé interpretace 

její situace a velmi se zajímala o to, jak by mohla v léčbě pokračovat. Po ukončení rozhovoru 

jsme ještě vedly rozhovor mimo záznam, abych se ujistila, že odchází v kompenzovaném 

stavu.  

5 Metody zpracování dat 

Ve svém výzkumu vycházím z metody zakotvené teorie, jejímž cílem je vytvořit nebo spíše 

navrhnout teorii, která vychází (je zakotvená) v konkrétních datech, které má výzkumník 

k  dispozici.  Díky  studiu  jednotlivostí  a  jejich  interpretaci,  porovnávání  mezi  sebou  a 

kategorizaci lze získané poznatky integrovat do jednotné explanatorní teorie (Hendl, 2005). 

Výzkumník  musí  k  datům  přistupovat  „s  maximální  nepředpojatostí  a  otevřenou  myslí. 

Předem  definuje  pole  svého  zájmu,  nikoli  proměnné,  které  v  něm  hrají  roli  (Švaříček  & 

Šeďová, 2007, str. 86) Cílem je navrhnout teorii, která vystihuje vztahy mezi proměnnými a 

zajímá se spíše o dynamické procesy než stabilní stavy. Při analýze pomocí zakotvené teorie 

musíme projít následujícími kroky sledu úkolů: „1) tvorba konceptů, 2) hledání teoretických 

vztahů mezi koncepty a 3) volba ústředního konceptu a formulace teorie“ (Čermák, Řiháček, 

& Hytych, 2013, str. 48).  

Proces  analýzy  dat  začíná  kódováním,  tedy  dodáváním  interpretací,  které  podle  Glasera 

(1978) a Strausse (1987) značí přiřazení teoretických konceptů (kódů) k určitým 

indikátorům, tedy výpovědím respondentů. Kódy jsou na základě významu spojovány do 

jednotlivých kategorií, které dávají základní jádro pozdější teorie (Glaser (1978) a Strauss 

1987) in Švaříček & Šeďová, 2007).  

Všechny  autenticky  přepsané  rozhovory  jsem  si  nejprve  důkladně  přečetla  a  postupně 

nacházela  kritická  místa  obsahující  významvé  jednotky  neboli  indikátory.  V  oprocesu 

otevřeného kódování jsem nejprve určila několik základních konceptů na jejicž základě jsem 

určovala vztahy nadřazené, dceřinné nebo příčinné. Vyhledávání vztahů patří podle Strausse 

a Corbinové (1999) mezi kódování axiální (Strauss a Corbinová (1999) in Čermák, Řiháček, 

& Hytych, 2013). Ke kódování jsem používala trial verzi programu nVivo, která je volně 

k stažení na internetu. 
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Data  z  dotazníku  jsem  vyhodnocovala  pomocí  manuálu,  který  je  součástí  vydání  české 

interpretace  PBI  (Čikošová  &  Preiss,  2011).  Manuál  obsahuje  informace  o  bodovém 

hodnocení jednotlivých otázek. Součástí je i tabulka percentilového rozložení odpovědí na 

české  populaci.  Všechny  dotazníky  jsem  měla  ve  vytištěné  podobě  a  hodnocení  jsem 

prováděla manuálně. Výsledky jsem si poté zanesla do tabulky a grafů, které uvádím níže a 

provedla slovní interpretaci s pomocí údajů získaných z rozhovorů.  

6 Analýza a interpretace dat 

V tomto stěžejním oddíle části práce se budu věnovat analýze získaných dat z dotazníkového 

šetření a posléze i z rozhovorů. Vzhledem k zachování souvislostí a potřeby logického řazení 

a systematičnosti na začátek krátce představím jednotlivé rozhovory, jejich formální stránku 

a stručně obsahově přiblížím rodinnou situaci respondentek a jejich diagnózu. Poté analyzuji 

výsledky z dotazníkového šetření, které podají informace o typu vazby ve vztahu k rodičům 

respondentek. Na závěr provedu obsahovou analýzu rozhovorů. 

6.1 Seznámení s rozhovory 

Rozhovor s Anetou 

Rozhovor s první respondentkou byl velice příjemný a obohacující. Ačkoliv jsem si zpočátku 

nebyla jistá zařazením této respondentky do výzkumného souboru z důvodu věku, nakonec 

mi rozhovor přinesl mnoho podnětných témat. Velmi jsem ocenila respondentčinu schopnost 

reflexe a vnímání psychických souvislostí. Aneta zvažovala a přijímala hypotézu působení 

psychiky člověka i na jeho tělesnou stránku. Jak sama řekla, tak o souvislostech své nemoci 

často přemýšlí.  

Aneta celé dětství a dospívání žila s matkou. Zažila rozvod rodičů, který byl v první třídě a 

jehož příčinou bylo domácí násilí od otce páchaného na matce. Během rozhovoru několikrát 

zmínila, že na období dětství si zřídka pamatuje. Pravděpodobně své vzpomínky vytěsnila 

v důsledku traumatické zkušenosti. Její bratr je o 15 let starší, nežije v České republice, ale 

Aneta ho během života vnímala jako svou oporu. Z rozhovoru nebylo zřejmé do kdy spolu 

žili ve společné domácnosti. Po odchodu otce se Aneta s matkou přetahovala a nastěhoval 

se k nim nový přítel mámy. Aneta ho brala jako svého otce a oslovovala ho táto. Se svým 
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vlastním otcem se po rozvodu setkala jen párkrát, jinak jejich kontakt opadl. Ze schůzek 

s ním neměla dobrý pocit, cítila, že vlastní otec nereaguje přiléhavě na její potřeby. 

Aneta trpí mentální bulimií od docházky na učiliště, tedy přibližně od 15-18 let věku, blíže 

nedokázala specifikovat. Projevy onemocnění spočívají v záchvatech přejídání, které vždy 

vyústily ve zvracení. Nemoc má chronický charakter, existují jen lepší a horší období, což 

se projevuje frekvencí epizod přejídání a zvracení. V současné době se u ní nemoc projevuje 

tak, že záchvaty přejídání jsou plánované. Zvrací skoro každý den, ale namátkově se objevují 

dny, kdy tendence k zvracení nemá.  

Rozhovor s Beátou 

Rozhovor s Beátou byl nejvíce otevřený ze všech. Beáta se svěřovala s velmi intimními 

informacemi,  které  pro  ni  samotnou  byly  zraňující.  V  průběhu  rozhovoru  se  neubránila 

epizodám pláče. Během vyprávění se soustředila na prezentované téma a její proslovy byly 

dlouhé  a  obsáhlé.  Často  nebylo  jednoduché  jí  zastavit  a  doptat  se  na  doplňující  otázky. 

Kromě pláče nebyly patrné jiné emoce. Soudím, že Beáta upřednostňuje racionální složku 

osobnosti před emocemi. Bylo zřejmé, že jako pro nejmladší účastnici, bylo pro Beátu těžké 

mluvit o rodinné situaci, se kterou nebyla spokojená. Beáta je velmi inteligentní, studuje 

výběrové gymnázium a bylo nesporné, že problematiku poruch příjmu potravy zná z odborné 

literatury a jiných zdrojů. Všechny odborné teoretické poznatky se snaží aplikovat i na svou 

situaci a snaží se ve svůj život i rodinu dát „do pořádku“. Zajímá se o psychologii a je aktivní 

v osvětě ukazující závažnost poruch příjmu potravy – na toto téma píše texty, které publikuje 

a pořádá přednášky. 

Beáta žije ve společné domácnosti s matkou, otcem a také sestrou – dvojčetem. Ihned ale 

dodává, že sestry jsou si velmi nepodobné, akcentuje jejich zásadní odlišnosti. Podle jejích 

slov se doma necítí bezpečně a necítí potřebnou lásku.  

Beáta má všechny faktické informace v hlavě zcela srovnané. Ví zcela přesně, kdy se u ní 

anorexie  objevila,  jaké  jí  doprovázely  příznaky.  Anorexií  trpí  od  8  let.  Prvním  krokem 

k poruše příjmu potravy, když se jí podařilo neúčelně zhubnout a byla oceněna okolím. Tak 

se  její  hubnoucí  chování  opakovalo  až  vyústilo  v  samotnou  diagnózu.  Podstoupila  dvě 

hospitalizace. Poslední trvala půl roku a proběhla tento rok. Aktuálně vnímá anorexii spíše 
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jako  poruchu  psychické  stránky  než  jako  problémy  s  jídlem.  Váhu  se  snaží  udržovat  na 

stabilní úrovni. 

Rozhovor s Claudií 

S Claudií jsme se jako s jedinou setkaly v parku ve vesnici, ve které žije. Claudie mě již 

předem informovala, že doufá, že mi její rozhovor bude k užitku, protože si myslí, že průběh 

poruchy příjmu u ní nebyl závažný. Vypadalo to, že má téma poruchy příjmu potravy pro 

sebe uzavřené a bere toto období jako kapitolu svého života, která pro ni jistě byla náročná, 

ale v současnosti ji má již zpracovanou. Nabyla jsem dojmu, že poruchu příjmu potravy bere 

jako samozřejmou součást vývojového období dospívání. Mluvila klidně a působila 

vyrovnaným dojmem. Rozhovor byl ze všech nejkratší, trval asi hodinu.  

Claudie v současnosti žije se svým přítelem na studentském bytě v sedmdesát kilometrů 

vzdáleném  větším  městě  od  místa  jejího  původního  bydliště.  Její  rodiče  žijí  v  domě,  ve 

kterém vyrůstala společně se staršími sestrami, které se ovšem brzo osamostatnily (27 a 31 

let).  Domov  hodnotí  jako  místo,  kam  se  ráda  vrací.  Rodiče  navštěvuje  pravidelně  každý 

víkend, protože studentské bydlení pro ni zatím nemá význam domova.  

Anorexie se u Claudie objevila na základní škole, ve věku přibližně 13 let. Počátky snahy 

zhubnout přičítá nemístným poznámkám spolužáků, kteří se vysmívali jejímu svalnatému 

tělu, kterého přirozeně docílila tím, že často trénovala na koních. Podstoupila pravidelné 

kontroly vážení u svého obvodního lékaře a později pravidelné konzultace s psychologem. 

Vymizení nemoci spojuje s přechodem na střední školu, kde byla za svou svalnatost naopak 

oceňována.  

6.2 Vyhodnocení vztahové vazby k rodičům pomocí PBI 

Po vyhodnocení dotazníků PBI podle manuálu mi vyšly údaje podávající informace o vazbě 

k otci a matce v souladu s tím, jak o rodičích respondentky mluvily v rozhovorech. Vždy 

jsem nejprve spočítala hrubé skóre bodů pro škálu péče a škálu kontroly a poté jsem odvodila 

percentilové umístění, a nakonec se zajímala o specifický profil odpovědí u každé 

respondentky. Percentilové normy jsou shlukovány do pásem v rámci normy a mimo normu. 

Percentilová pásma mimo normu svědčící o výsledných extrémních hodnotách škál, a tedy 
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málo četná, jsou zobrazena červeně. Černě jsou zobrazena pásma, která odkazují na běžné 

nebo očekáváné skóry jednotlivých škál.  

V tabulce uvádím hrubé skóry a percentilové hodnocení jednotlivě: 

  otec matka 
  péče kontrola péče kontrola 

Aneta 28 10 29 30 

Beáta 30 32 1 17 

Claudie 29 10 32 5 
 

Tabulka 1 Přehled hrubých skórů v PBI 

  otec matka 
  péče kontrola péče kontrola 

Aneta 50-85 15-50 50-85 85 a více 
Beáta 15-50 15-50 15 a méně 50-85 

Claudie 50-85 15-50 50-85 15 a méně 
 

Tabulka 2 Přehled percentilového umístění respondentek 

Aneta 

Pro Anetinu vazbu k otci platí podle Manuálu k PBI (Švaříček & Šeďová, 2007): 

- Péče: Vazbu lze popsat jako přiměřeně přátelskou, se snahou rodiče o dostatečně 

příjemné prostředí, přiměřeně komunikativní, s dobrým rozuměním potřebám dítěte. 

Dítě má pocit chtěnosti, dostává se mu dostatečně 

- Kontrola: Míru kontroly rodičem lze popsat jako spíše malou, rodiče jej nechávají 

svobodně  rozhodovat,  dítě  je  vedeno  k  samostatnému  rozhodování,  je  mu  při 

rozhodování poskytována podpora, je tendence nebrzdit je ve vývoji, rodič 

ponechává dítěti volnost v tom, co dělá. 

Pro Anetinu vazbu k matce platí: 

- Péče: Vazbu lze popsat jako přiměřeně přátelskou, se snahou rodiče o dostatečně 

příjemné prostředí, přiměřeně komunikativní, s dobrým rozuměním potřebám dítěte. 

Dítě má pocit chtěnosti, dostává se mu dostatečně pochvaly. 
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- Kontrola:  Vazbu  mezi  rodičem  a  dítětem  lze  popsat  jako  kontrolující,  rodiče  jej 

nenechávají svobodně rozhodovat, dítě se nemusí rozhodovat samo, není mu 

poskytována  při  rozhodování  podpora,  je  tendence  dítě  ve  vývoji  spíše  brzdit  a 

nenechávat jej samostatně rozhodovat, rodič se snaží nadměrně kontrolovat co dítě 

dělá, může docházet k porušování soukromí, dítě může být rozmazlováno, rodič se o 

něj přehnaně stará. 

Je zřejmé, že nevlastní otec, na kterého Aneta vyplňovala dotazník, byl ve vztahu k Anetě 

spíše pečující než kontrolní a plně zastoupil roli vlastního otce. Vazba k otci je optimální. 

V protokolu se neobjevily žádné extrémní odpovědi. Aneta vnímá matku oproti otci více 

kontrolně.  Kontrola  se  nachází  v  pásmu  mimo  normu.  Nelze  opomenout,  že  péče  je 

v běžných mezích a Aneta ji sama vnímá a váží si ji. Extrémní odpovědi se objevily právě 

ve škále kontroly u matky v otázkách, která značí přehnanou péči, která je vnímaná jako 

kontrola např. jako položka „Měla sklon mě rozmazlovat“, „Přehnaně se o mě starala“ nebo 

„Nenechávala mě oblékat tak, jak jsem si přála“. Kontrola byla vnímána také explicitně, kdy 

Aneta odpovídala na položky „Snažila se kontrolovat všechno, co jsem dělala“ a „Porušovala 

moje soukromí“ s nejvyšším počtem bodů. Vazba k matce spadá do typu vazby 

kontrolující, byť s láskou. 

A: Starostlivá. Rozhodně starostlivě. Vždycky měla tu potřebu mi nějakým způsobem pomoc. 

Nebo jako..určitě se mi snažila i nějakým způsobem vnutit svůj názor. (rozhovor s Anetou) 

Beáta 

Pro Beátinu vazbu k otci platí: 

- Péče: Vazbu lze popsat jako dostatečně – ale oproti „dobré normě“ - spíše méně 

přátelskou,  laskavou,  se  spíše  menší  snahou  o  vytvoření  vřelého  prostředí,  spíše 

méně komunikativní, se sice dostatečným ale menším porozuměním potřebám dítěte, 

dítě má ještě pocit chtěnosti či ochoty rodiče s ním spolupracovat, pochvaly se mu 

ale dostává méně.   

- Kontrola: Míru kontroly rodičem lze popsat jako spíše malou, rodiče jej nechávají 

svobodně  rozhodovat,  dítě  je  vedeno  k  samostatnému  rozhodování,  je  mu  při 



57 
 

rozhodování poskytována podpora, je tendence nebrzdit je ve vývoji, rodič 

ponechává dítěti volnost v tom, co dělá.  

Pro Beátinu vazbu k matce platí: 

- Péče:  Vazbu  lze  popsat  jako  málo  přátelskou,  nelaskavou,  s  malou  snahou  o 

vytvoření vřelého prostředí, málo komunikativní, bez porozumění potřebám dítěte, 

dítě nemá pocit chtěnosti či ochoty rodiče s ním spolupracovat, nedostává se mu 

dostatečné pochvaly. Riziko psychické deprivace je zvýšené. 

- Kontrola: Vazbu mezi rodičem a dítětem lze popsat jako spíše kontrolující. Dítě sice 

může  dělat  /dělá  vlastní  rozhodnutí,  rodiče  jej  ale  v  rozhodování  nepodporují  a 

mnoho rozhodnutí dělají za něj, rodič se snaží nadměrně kontrolovat, co dítě dělá. 

Pro  Beátu  bylo  charakteristické,  že  téměř  vždy  volila  extrémní  odpovědi  na  jednotlivé 

otázky,  což  se  shoduje  s  jejím  paradigmatem,  že  svět  anorexie  je  „jako  za  černobílou 

oponou“. Zdá se, že onemocnění opravdu Beátě redukovalo vnímání skutečnosti buď jako 

extrémně dobré nebo extrémně špatné a je ochuzená vnímat realitu v celé její šíři. U otce 

skoro vždy volila extrémně dobré odpovědi na škále péče. Pouze u „Přišlo mi, že nerozumí 

mým problémům a obavám“ a „Často se na mě smál“ nezvolila nejlepší variantu. U prvního 

výroku byla hodnota negativně extrémní. To může podpořit celkový pocit Beáty, že se cítí 

nepochopená od otce, celé rodiny, potažmo i vrstevníky.  

B: A tehdy se ve mně začal vytvářet takovej pocit viny, nedostatečnýho přijetí, sebelásky. 

(rozhovor s Beátou) 

B: A vlastně v tý třídě jsem se setkala s nepochopením a vlastně jsem měla pocit, že musím 

zapadnout, že musím být jako ostatní, a tak jsem se snažila přizpůsobit. A tam jsem vlastně 

naplno využila ten můj potenciál. Byla jsem nejlepší ze třídy, měla jsem pořád jedničky. Ale 

vlastně já jsem je ani mít nechtěla, protože jsem chtěla být jako ostatní. Chtěla jsem mezi ně 

zapadnout. 

Na  škále  kontroly  byly  její  bodové  hodnoty  pestřejší.  Osm  ze  třinácti  položek  hodnotila 

extrémně  negativně.  Je  patrné  že  Beáta  vnímá  otce  jako  někoho,  kdo  jí  značně  řídil  a 

omezoval.  Otce  vnímá  ve  smyslu  extrémních  odpovědí  jako  někoho,  kdo:  porušoval  její 

soukromí; nenechával jí, aby si dělala, co chtěla; nenechával jí, aby se rozhodovala sama; 
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nechtěl, aby byla dospělá; Snažil se kontrolovat všechno, co dělala; porušoval její soukromí; 

nenechal jí rozhodovat se samostatně; dělal jí na sobě závislou; nedával jí tolik svobody, 

kolik chtěla. Na druhou stranu, pokud mluvíme o škále péče, jí nepřipadal chladný, byl k ní 

milý pomáhal jí, mluvil s ní a chválil jí. Potvrdila se informace z rozhovoru, že otce vnímala 

jako svou podporu, na kterou se ale nemohla příliš spolehnut, protože nedokázala odhadnout, 

jak bude reagovat. Často reagoval afektivně a zbrkle a dokázal být k Beátě velmi 

neohleduplný až agresivní. Vazba k otci spadá do kategorie kontrolující, byť s láskou.  

B: On naopak je hodně emotivní, projevuje svoje emoce, ale byla tam ta zábrana toho, že 

nevím, jak bude reagovat, že ho třeba rozzlobím a třeba dostanu výprask. Byla tam barikáda 

tohohle strachu a vlastně jsem nevěděla jakým způsobem si k němu tu cestu mám najít.  

Co se týče vazby k matce, tak matku vnímala jako extrémně nepečující. Figurují zde až 

dogmatické, radikální pocity nezájmu ze strany matky. Na škále péče získala pouze jeden 

jediný bod, což je téměř nejmenší možná hranice. V extrémních odpovědích odmítá péči 

matky  a  nesouhlasí  s  výrokem:  „Přehnaně  se  o  mě  starala“.  Aktivní  kontrolu  matky 

víceméně nespatřuje, setkávala se spíše s nezájmem a matčinou neaktivitou, což sytí její 

významné položky jako „Nechávala mě, abych dělala, co jsem chtěla“ nebo „Nechala mě, 

abych  se  rozhodovala  sama“  a  nesouhlas  s  výrokem  „Přehnaně  se  o  mě  starala“.  Citová 

vazba k matce je vnímána jako nelaskavá kontrola. 

B: Ona byla citově úplně chladná, vzhledem k tomu, že si prožila, náročný dětství. 

B: .. naučila se skrývat svoje emoce, potlačovat je. A nedávala je najevo ani nám jako dětem. 

Takže tam jsem tu lásku hledat nemohla. 

Claudie 

Pro Claudiinu vazbu k otci platí: 

- Péče: Vazbu lze popsat jako přiměřeně přátelskou, se snahou rodiče o dostatečně 

příjemné prostředí, přiměřeně komunikativní, s dobrým rozuměním potřebám dítěte. 

Dítě má pocit chtěnosti, dostává se mu dostatečně pochvaly. 

- Kontrola: Míru kontroly rodičem lze popsat jako spíše malou, rodiče jej nechávají 

svobodně  rozhodovat,  dítě  je  vedeno  k  samostatnému  rozhodování,  je  mu  při 
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rozhodování poskytována podpora, je tendence nebrzdit je ve vývoji, rodič 

ponechává dítěti volnost v tom, co dělá. 

Pro Claudiinu vazbu k matce platí: 

- Péče: Vazbu lze popsat jako přiměřeně přátelskou, se snahou rodiče o dostatečně 

příjemné prostředí, přiměřeně komunikativní, s dobrým rozuměním potřebám dítěte. 

Dítě má pocit chtěnosti, dostává se mu dostatečně pochvaly 

- Kontrola:  Vazbu  mezi  rodičem  a  dítětem  lze  popsat  jako  důvěrnou,  rodiče  jej 

nechávají svobodně rozhodovat, dítě se musí rozhodovat samo, je mu při 

rozhodování poskytována podpora, je tendence nebrzdit jej ve vývoji, rodič 

ponechává dítěti značnou volnost v tom, co dělá, dítě má svoje soukromí, které rodič 

respektuje, dítě rozhodně není rozmazlováno, starostlivost rodiče o kontrolu dítěte je 

malá. 

U Claudie bylo zajímavé, že se v protokolu nevyskytovaly žádné extrémní hodnoty. Otce 

vnímá  jako  podporu  nebo  spíše  jako  „parťáka  do  nepohody“,  se  kterým  podniká  různé 

aktivity. Často naznačuje volnost, ve smyslu kontroly (v nějakých ohledech možná přílišnou 

s ohledem na své spolužáky a možné potřebě hranic, jakožto návodu chování). Claudii otec 

„Nechával rozhodovat samostatně“ a „Nechával ji chodit ven tak často, jak chtěla“. Péči od 

otce vnímá v normě. Může se na otce spolehnout. 

C: .. tak nějakou tu volnost .. Měli jsme to tak nějak vytyčený, ale nebylo to pevně daný. A o 

to víc já jsem neměla žádný tendence nějaký rebélie nebo snažit se to nějak probourat. Prostě 

jsem si směla v uvozovkách všechno. Ale prostě neměla jsem nic, co bych měla zakázaného, 

když to tak řeknu.  

U matky je protokol téměř totožný s tím rozdílem, že matka oproti otci není tak kontrolující. 

Na škále kontroly dosáhla pouhých 5 bodů, což ji řadí do dolního neobvyklého pásma mimo 

normu. Dalo by se říct, že matka je extrémně nekontrolující. Péče je naprosto v normě. Je 

vidět, že Claudie pochází z prostředí, které ji velice dobře sytí její citové potřeby a dává 

velkou míru volnosti k vlastní sebeaktualizaci a realizaci v podobě koníčků, trávení volného 

času nebo výběru školy. Obě vazby s rodiči jsou hodnoceny jako optimální.  
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C: Ta (myšleno mamka) mi vždycky i říká, že musím jednat podle sebe a podle toho, co já si 

myslím, že je dobře. Že nemám řešit ostatní tolik, nebo tak, no. 

 

Pro lepší přehlednost a srovnání přikládám grafické znázornění rozložení vazeb k matce a 

otci všech dívek. Osy obou grafů se přetínají v jiném bodě. To je způsobeno jiným cut off 

skóre pro péči a kontrolu u otce (24 a 12,5) a pro matku (27 a 13,5). Znamená to, že vztahy 

k rodičům jsou v běžné populaci syceny jinými mechanismy a očekává se, že matka bude 

více pečující, ale i kontrolující než otec.  

 

Obrázek 2 Výsledný graf vazby k otci 
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Obrázek 3 Výsledný graf vazby k matce 

Je zajímavé, že podle percentilového rozložení, vazba u otce vyšla respondentkám v rámci 

očekávané normy, ačkoliv ne vždy ideální. U matčiny vazby respondentkám vyšla v každém 

případě mimo očekávanou normu. Aneta skórovala ve vysoké kontrole, Beáta v nízké péči 

a Claudie v nízké kontrole vzhledem k normám v manuálu dotazníku. Toto tvrzení může 

naznačovat, že otcové nejsou respondentkami tolik vnímané a figurují na okraji rodinných 

vztahů. Oproti tomu jsou matky možná subjektivně vnímané důležitěji a respondentky si na 

nich mohou více všímat pozitivních i negativních věcí.  

6.3 Obsahová analýza dat 

Kódováním  rozhovorů  mi  vzniklo  velké  množství  kódů  neboli  obsahů,  které  spolu  úzce 

souvisí  a  vytváří  široký  pohled  na  realitu.  Postupným  přemýšlením  a  redukováním  jsem 

vytvořila pět hlavních kategorií, které přispívají ke vzniku a udržování poruchy příjmu 

potravy. Na základě analýzy všech rozhovorů jsem se pokusila vytvořit vztahy mezi nimi. 

Základní kategorie jsou zobrazeny na následujícím grafu.  
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Obrázek 4 Kategorie vzniklé kódováním se zobrazením vazeb 

Z grafu zobrazeném výše je zřejmé, že výslednou podobu příjmu potravy ovlivňuje několik 

prvků:  rodina  (obsahující  péči  a  kontrolu),  dospělost,  intervence  a  subjektivní  význam 

poruchy  příjmu  potravy.  Podrobná  analýza  jednotlivých  témat  bude  následovat  níže. 

Přikládám  autentické  ukázky  z  přepisů  rozhovorů,  které  mohou  lépe  ilustrovat  žitou 

zkušenost dívek. 

6.3.1 Porucha příjmu potravy 

Stěžejním tématem pro mou diplomovou práci je téma poruchy příjmu potravy. Z mého 

výzkumného  souboru  si  všechny  respondentky  prožily  nebo  stále  prožívají  různé  typy 

poruchy příjmu potravy. Aneta má zkušenost s mentální bulimií, která trvá do současnosti. 

Beáta si prochází zkušeností s mentální anorexií a Claudie si mentální anorexií prošla, ale 

v současnosti necítí žádné příznaky a můžeme říci, že s poruchou příjmu potravy bojovala 

úspěšně. Jedno je ale jisté pro všechny a to skutečnost, že počátky této zkušenosti značí 

problém s jídlem, který navazoval na vysněnou úpravu vzhledu těla, ale který se později 

přenesl více do psychických rovin a způsoboval potíže nejenom s jídlem.  

PPP

rodina

intervence

dospělost

subjektivní
význam PPPkontrolapéče
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Propuknutí onemocnění se u všech dívek dělo neplánovaně a náhle. Poruchové chování vždy 

vyvolal vnější činitel, ať už to byly poznámky na vzhled těla od spolužáků nebo členů rodiny 

nebo reakce na již proběhlou změnu vzhledu. Vnímání poznámek navíc podpořila touha 

dívek  o  sociální  začlenění.  Následným  krokem  bylo  vlastní  rozhodnutí  v  poruchovém 

chování  pokračovat.  Pro  představivost  přikládám  obrázek  znázorňující  proces  vzniku 

poruchy příjmu potravy u dívek.  

 

Obrázek 5 Mechanismus vzniku PPP 

Aneta  se  svěřuje,  že  u  ní  bulimie  propukla  až  v  dospělosti,  ale  poznámky  od  rodiny 

slýchávala již v dětství. Počátek pravé nemoci vnímá kolem dvaceti let, kdy pro ni bylo těžké 

období, kdy úspěšně neukončila ročník na nástavbě a do toho se rozešla s přítelem. V tomto 

emočně náročném a nestabilním prostředí si začala kupovat více jídla domů, a tak se poprvé 

přejedla z toho, že jí bylo fyzicky zle, tak šla zvracet. Z prvotního metabolického procesu se 

později stal návyk, který si odůvodňovala tím, že chce zhubnout. V současnosti jí zvracení 

spíše otravuje, není to něco, z čeho by měla zisk, ale spíše to pojmenovává jako návyk.  

A: .. tak jsem zaslechla věty typu „Nejez tolik, budeš tlustá.“ .. Myslím, že to bylo ze strany 

mojí rodiny. Myslím si, že ze strany mámy, protože ona byla vždycky dietářka. 

 

A:  Tak  samozřejmě  ještě  je  to  spojený  s  dětstvím,  že  jsem  měla  pocit,  že  si  musím 

v uvozovkách kupovat lásku nebo pozornost. Že třeba jsem musela mít nový fixy, aby se se 

mnou šel někdo bavit, protože jsem to byla já, ta tlustá.  
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A: No, rozhodně jsem měla období, kdy jsem byla hubená. To jsem se cítila nejlíp.  

K: A i když jsi byla hubená, tak jsi taky zvracela? 

A:  No,  já  jsem  se  k  tomu  dopracovala  díky  tomu,  že  jsem  to  jídlo  vyzvracela.  To  byl 

mechanismus, co fungoval. Buď to bylo tak, že jsem skoro nejedla nebo když jsem se najedla, 

tak jsem to šla vyzvrátit. 

 

A: Já si myslím, že jsem v sobě měla to semínko a postupně ho někdo zalíval a já sama a 

postupně se to nabalovalo až to vypuklo. ..  Jsou to asi ty pocity, že člověku něco ubližuje. 

Nedocenění. Nedostatečnost sám pro sebe. Rozhodně negativní pocity. 

 

Beáta bojuje s anorexií již od deseti let. První příznaky nemoci reflektuje po tom, co jí okolí 

začalo chválit hubenější postavu, které docílila bez zaměřené snahy. Ve školním prostředí 

se  cítila  jiná,  nepřijatá.  O  lásku  ostatních  lidí  viditelně  stojí.  Beáta  popisuje  svůj  průběh 

nemoci  nejzávažněji  ze  všech  dívek.  Byla  dvakrát  hospitalizovaná.  Současně  mluví  o 

přidružených  problémech  jako  je  sebeobviňování,  sebepoškozování,  deprese,  obsedantně 

kompulzivní rysy, možná traumata z rodiny.  

B: Já jsem si nikdy nepřipadala dost dobrá, ale ani jsem neusilovala o to být třeba lepší, 

konkrétně třeba štíhlejší, a vždycky jsem žila v tom, že to nedokážu změnit, že jsem na to 

příliš slabá, neschopná, že prostě nikdy nemůžu obstát. A pak vlastně došlo k zlomu, kdy já 

jsem nechtěně zhubla několik kilo na táboře přes prázdniny a dost se mi to zalíbilo. Zjistila 

jsem to sebevědomí, že to dokážu, že jsem schopná toho docílit a že v tom budu pokračovat. 

 

B: .. A vlastně v tý třídě jsem se setkala s nepochopením a vlastně jsem měla pocit, že musím 

zapadnout, že musím být jako ostatní, a tak jsem se snažila přizpůsobit. A tam jsem vlastně 

naplno využila ten můj potenciál. Byla jsem nejlepší ze třídy, měla jsem pořád jedničky. Ale 

vlastně já jsem je ani mít nechtěla, protože jsem chtěla být jako ostatní. 

 

B: Tak se mi měnilo to tělo a byla jsem někde jinde vývojově než ty ostatní děti a nedokázala 

jsem se s tím srovnat. 
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B: Že jsem měla pocit, že jsem si myslela, že to, co nikdy nedokážu, že se mi to povedlo. Že 

jsem se aspoň trochu přiblížila ostatním dětem. Že už mám vyšší hodnotu, že už jsem aspoň 

o trochu štíhlejší.  

 

B: Na začátku jsem měla velký problém s tím jídlem a teď je to, že mám problém se vztahy 

v rodině. Já si myslím, že to jídlo je vždycky jenom takovej zástupnej problém. Že to není 

primárně o tom jídle, že je v tom vždycky něco víc.  

 

Claudie  popisuje  její  zkušenost  s  anorexií  jako  něco,  co  podobně  odstartovaly  narážky 

spolužáků ze třídy. Jelikož na základní škole pracovala u koní a měla často tréninky, tak její 

tělo bylo svalnaté. Na začátku byla touha zbavit se svalů, postupně začínala méně jíst, více 

cvičit a extrémní fázi dokonce i zvracela. Nemoc jí ovlivnila v somatických oblastech – má 

prý stále problémy s akné a problémy s třesením svalů. V současnosti nejí maso a snaží se 

žít zdravě. Claudie dokázala nemoc sama zastavit. Přispěl k tomu přechod na střední školu, 

kde bylo její tělo oceňované.  

C: No, a na základce se to ještě nenosilo, aby holka měla svaly. Takže jsem měla třeba sukni 

a kluci říkali: „Ježíš, ty jsi jak Terminátor“. 

C: Že jsem pak, ani nevím, kde byl ten impulz, že bych si řekla stop. Ale určitě to nebyl 

nějakej mámin zásah nebo toho doktora. Podle mě to bylo prostě ze mne, protože jsem si to 

prostě řekla. 

C: Jojo. Protože je fakt, že potom jsem nastoupila na střední a tam najednou v tu chvíli, 

možná to i začalo být nějak in v tý době a tam zase potom naopak „Ty jo, ty máš svaly, to je 

hustý.“ Takže tam to docela oceňovaly a bylo to spíš naopak. 

V  dalších  částech  se  budu  zabývat  tím,  jak  jednotlivé  další  kategorie  přispívají  k  této 

primární kategorii poruch příjmu potravy a jaké jsou mezi nimi vztahy. 

6.3.2 Subjektivní význam poruchy příjmu potravy 

V získání poruchy příjmu potravy a jejím udržování či úspěšnosti léčby hraje velmi důležitou 

roli to, jak sami pacientky svou nemoc vnímají. U takovéhoto chování je důležité 

terapeuticky zjistit, nejenom jak se nemoc projevuje, co všechno ovlivňuje, ale také samotný 
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význam  nemoci  pro  jedince.  K  udržování  chování  přispívá  jeho  zisk,  tedy  to,  co  díky 

zaměřenosti našeho chování získáváme.  

Dívky se shodovaly, že poruchy příjmu potravy jim primárně udávají pocit sebehodnoty. 

Plánováním  a  dodržováním  nastavených  cílů  hodnota  stoupala.  Každý  nesplněný  cíl  byl 

považován za prohru. Za zklamání sama sebe. Tyto pocity byly velmi intenzivní, zpravidla 

intenzivnější než ty, které sebehodnotu zvyšovaly. Tento fakt sám o sobě naznačuje náročný 

průběh terapeutické léčby a vypovídá o faktu, proč je práce s poruchami příjmu potravy 

dlouhodobá. Je nutné se vzdát něčeho, co symbolizuje vlastní hodnotu, tedy samotný základ 

sama sebe.  

Na  toto  téma  navazuje  otázka  chronicity  nemoci.  Jediná  Claudie  byla  přesvědčená  o 

možnosti plného vyléčení. Beáta označila svou nemoc za chronickou, z důvodu lepších a 

horších fází, ale nemá přílišné naděje k úspěšnému opuštění nemoci. Aneta spíše souhlasila 

s chronicitou, což jí samu děsilo. Bojí se, že je pro ni moc těžké a nad její síly se vyléčit. 

Bulimičky dělí na ty, které se dokáží nemoci úplně zbavit a na ty, které si pouze „ochočí 

vlka a bude z něj domácí pes“. Druhá kategorie klade vysoké nároky na to, aby člověk zůstal 

stále  ve  střehu  i  ve  fázích,  kdy  se  bulimie  neprojevuje.  Bulimie  zůstává  navždy  skrytou 

hrozbou, která se může opět lehce spustit (např. tím, že člověk sní zakázané jídlo a následně 

má výčitky, přejí se a zvrací).  

Pro  Anetu  bulimie  supluje  něco,  k  čemu  utíká,  když  je  ve  stresu.  Vyzvedává  význam 

naučeného  chování  tedy  mechanismu,  nad  jehož  provedením  moc  nepřemýšlí  a  dělá  ho 

v  podstatě  automaticky.  Bulimie  ji  supluje  jakýsi  únik  od  problémů,  úlevu.  Současně 

reflektuje, že momentálně je její nemoc především otravná. V počátcích se za zvracení cítila 

vinná, nevěřila, že je schopná takového chování a toho, že se tomu nemůže ubránit. Aneta 

příliš nevyhledává sociální oporu. V případě problémů vše řeší nejprve sama a až v případě, 

kdy problém „praskne“, tak se svěřuje druhým. Bulimii využívá jako nástroj k tomu, aby se 

přiblížila  svému  vysněnému  cíli.  V  období  střední  školy  tomu  byla  kamarádka,  která  se 

dobře učila a zároveň byla hubená. Chtěla okolí dokázat, že má svou hodnotu, že za něco 

stojí. Svou hodnotu spatřovala v hubenosti. Často o sobě mluvila jako o ne sebevědomé 

dívce,  pokoušející  se  svou  sebehodnotu  najít  skrze  hubenost.  Reflektuje,  že  jí  bulimie 

pokouší, když má chuť na svá „zakázaná“ jídla. která jsou sladká nebo smažená. Bojí se 
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toho,  že  kdyby  kousek  jídla  ochutnala,  přijde  jakási  „lavina“  a  nebude  schopná  zastavit 

nutkání k přejídání se, které automaticky ústí ke zvracení a výčitkám svědomí. Přikládám 

graf, který obsahuje význam bulimie, které Aneta zmínila.  

 

Obrázek 6 Aneta - subjektivní význam bulimie 

A: Já si myslím, že k tý nemoci nemám žádnej vztah. Je možný, že ve mě supluje nebo pro mě 

supluje  takový  to,  když  je  člověk  pod  tlakem  času,  tak  jsem  si  všimla,  že  jsem  měla 

automaticky zažito, že skončí škola nebo skončí práce a potom začíná to obžerství. 

A: Já teď poslední dobou si u sebe všímám, že mě to otravuje. Někdy si říkám, ty vole, jako 

proč jsem se přejedla? Vždyť mě už to snad ani jako nebaví. Už jsem z toho unavená. Někdy 

mám pocity, že místo toho, aby přišla úleva, tak si říkám, že už se mi nechce. 

Beáta  trpí  anorexií  a  bude  myslím,  že  bude  zajímavé  porovnat  významy  těchto  dvou 

odlišných nemocí. Pro Beátu je anorexie jako únik z prostředí, ve kterém cítí příliš mnoho 

emocí,  pro  které  nemá  adekvátní  vyjádření.  Sama  emoce  příliš  nevyjadřuje  a  občas  se 

propadá do „afektivních záchvatů“, za které se cítí vinná. V současnosti svou nemoc vnímá 

jako zátěž pro sebe i pro rodinu. Obviňuje se z toho, že její rodina musí její nemoc řešit. 

Říká,  že  jí  již  nemoc  nepřináší  to,  jako  na  začátku.  Díky  anorexii  si  dokazovala  své 

sebevědomí. Když se setkala s prvním uznání od ostatních, když zhubla, cílila se přijatá 

v kolektivu. Tak se přiblížila svému cíli zapadnout do kolektivu a její anorektické chování 

pokračovalo s vidinou štíhlosti – tedy známkou toho „jsem dobrá a v pořádku“. Beáta mluví 
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o všudypřítomném pocitu sebehodnocení a nesebevědomí. Anorexie ji v takových případech 

byla nástrojem k tomu, aby svou výkonností dosáhla svých cílů. Její výkonnost je velmi 

silná, vždy dělá věci naplno a dělá i to, co po ní nikdo nepožaduje. Mluví o tom, jak věří 

sama sobě, což se ukazuje například tím, že věří, že se látku do školy naučí, vše musí umět 

perfektně. Byla nejlepší ve třídě, v atletice. To sama ale za ukazatel své hodnoty 

nepovažovala. Být nejlepší je pro ni spíše normou. Když v úkolu zklame, zklame i sama 

sebe.  Anorexie  jí  dala  možnost  něčeho  dosáhnout.  Zdolávat  cíle  hubnutí  pro  ni  bylo 

uspokojující. Sama ale říká, že se nikdy necítí dostatečnou sebehodnotu. Pokud nějaké mety 

dosáhne, automaticky se pro ni stává nezajímavou a hledá si další výzvy, ke kterým by mohla 

směřovat.  V grafu níže jsou zobrazeny významy, které pro Beátu anorexie má. 

Nejdůležitějším významem je, že skrze anorexii může kontrolovat alespoň nějaký aspekt 

svého života a brát za svůj život zodpovědnost. Tyto témata se váží na její rodinu, a proto je 

rozeberu později v kapitole o 6.3.3. Rodina a intervence.  

 

Obrázek 7 Beáta – subjektivní význam anorexie 

B: Já jsem si vlastně říkala a teď jsem dobrá, protože jsem to konečně dokázala. Takže mě 

naopak to dávalo nějakou další motivaci v tom pokračovat. 
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B: No, a mě ta anorexie začala i v ostatních oblastech života, nejenom v jídle. Já jsem se 

začala  soustředit  na  svůj  výkon.  Já  jsem  byla  úplně  posedlá  svou  výkonností,  svým 

sebehodnocením.  Já  jsem  se  začala  neustále  hodnotit.  Neustále  myslet  na  to,  co  dělám. 

Abych to dělala dobře. 

B: A tím to začalo, ten koloběh neustálýho obviňování, kdy jsem nebyla schopná ustát tenhle 

neúspěch. Já jsem prostě na sebe měla nereálný nároky a nebyla jsem to schopná ustát, že 

jsem selhala. Že jsem neobstála sama před sebou. 

B:  Jo.  A  měla  jsem  i  pocit,  že  si  můžu  něco  dělat  po  svým.  Že  si  třeba  to  jídlo  můžu 

kontrolovat sama a můžu si ty věci víc řídit. 

B: Já teď s jídlem nemám vůbec problém, ale mám problém s tím sebehodnocením a myslím 

si, že v tom je ta nemoc. Že je to prostě závislost na svým pocitu sebehodnocení a sebe 

trestání. 

Pro Claudii, pro kterou je anorexie již překonaným obdobím, měla anorexie význam, přes 

který si dokazovala svou sebehodnotu. Měla vytyčené body (podobně jako Beáta), kterých 

musí dosáhnout, aby její hodnota stoupla. S každým nenaplněným cílem nebo zvracením její 

hodnota  naopak  klesala  a  cítila  se  provinile.  Anorexie  jí  také  svazovala  se  sociálním 

začleněním. Z jedné strany si přála zapadnout mezi spolužáky, kteří se jí posmívali kvůli 

vzhledu těla a na druhou strana díky anorexii byla součástí komunity na internetu. V této 

komunitě si mohla vynahrazovat své sociální vztahy a zároveň sytit potřebu sebehodnoty, 

která se odvíjí od hodnocení druhých. V neposlední řadě jí anorexie přinášela do života řád 

a systém. Psala si různé tabulky, kde plánovala jídelníčky a plán cvičení, které si s každým 

splněním odškrtávala. To pravděpodobně dobře fungovalo v jejím světe volnosti, kterou od 

svých rodičů dostávala. Oba vykazují na škále kontroly PBI nízké hodnocení a jak sama 

řekla, měla v podstatě vše dovolené.  
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Obrázek 8 Claudie - subjektivní význam anorexie 

C: Měla jsem pocit, že až něčeho dosáhnu, až něco zhubnu, takže budu lepší člověk.  

C: (odpovídá na otázku, jaké pocity následovaly po zvracení) Určitě provinilost, že jsem zase 

o krok dál k nějakýmu tomu svýmu cíli bláznivýmu. Takže hlavně ta provinilost, že jsem se 

zradila a nemám tak pevnou vůli. Potom vlastně tohle jsem si myslela i s tím cvičením, když 

jsem byla úplně unavená, tak jsem si stejně říkala, že musím dát třeba sto dřepů ten den a 

vyběhnout třicetkrát schody. 

6.3.3 Rodina a intervence 

V tomto dalším oddíle budu rozebírat kategorii rodiny a intervencí. Účelně jsem je zařadila 

společně, jelikož ve věku dětství a dospívání je intervence v rámci léčby poruchy příjmu 

potravy víceméně závislá na rodinné iniciativě, zejména od rodičů. Do věku osmnácti let 

mají  za  své  děti  zodpovědnost  rodiče.  Pro  přehlednost  jednotlivých  kategorií  ovlivňující 

intervence proti poruše příjmu v rodině zařazuji následující graf. Jednotlivé souvislosti jsou 

popsány níže.  
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Obrázek 9 Mechanismus souvislostí rodinného uspořádání a intervencí proti PPP 

Pokud se podíváme na to, jak kvalita vztahů v rodině ovlivňuje schopnost účinně 

intervenovat  proti  poruše  příjmu  potravy,  zjistíme,  že  v  rodině,  kde  rodiče  větší  měrou 

vnímají potřeby dětí a dospívajících, u kterých se nově objevily symptomy poruch příjmu 

potravy, jsou schopnější nemoc zastavit s adekvátní odbornou pomocí v již v její počáteční 

fázi.  
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ochota
změny

kontrola vs.
péče

vlastní
trauma

rodiče dcera / syn
s PPP

ochota nebo
schopnost říci

si o pomoc

vztah

komunikace

PPP

kontrola
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Pro  přehlednost  zařazuji  konečnou  typologii  vazeb  respondentek  k  rodičům  ve  výsledné 

tabulce. 

  otec matka 
Aneta Optimální vazba kontrolující, byť s láskou 

Beáta kontrolující, byť s láskou nelaskavá kontrola 

Claudie optimální vazba optimální vazba 
 

Tabulka 3 Výsledná typologie vazeb podle PBI 

Ze  získaných  rozhovorů  se  ukazuje,  že  pokud  si  vazbu  k  rodičům  operacionalizujeme 

pomocí kontroly a péče, tak je zřejmé, že s významnější kontrolou rodičů oproti péči 

rodiče ztrácí schopnosti adekvátně reagovat na vznik poruchy příjmu potravy. To se 

názorně projevilo v případě Claudie, která v počáteční fázi nemoci dostala pomoc od matky, 

se kterou měla dobrý vztah, jehož komponentou byla právě ochota matky participovat na 

Claudiiných problémech (péče) s tím, že se od matky nesetkávala se skoro žádnou kontrolou. 

Sama  reflektovala,  že  s  obdobím,  kdy  jí  matka  začala  více  kontrolovat,  tak  si  společně 

přestaly rozumět. Claudie akcentovala právě volnost, jako něco, čeho si ve vztahu s rodiči 

velice váží. 

C: .. když byl nějakej problém, tak jsem šla spíš za mámou.  

Beáta se oproti Claudii pomoci od rodičů nedočkala. Jejich vztah je nasycen vysokou mírou 

kontroly. Všechny hospitalizace či ostatní intervence si vyhledala v podstatě sama, výjimkou 

byly nařízené psychologické konzultace s matkou, se kterou, ale neměla dobrý vztah (péče 

na nejnižší možné úrovni, vysoká kontrola), takže z nich žádné výsledky netěžila.  

B: Jenže k tý psycholožce jsem začala chodit s mámou, ale já jsem s mámou o tomhle nikdy 

nemluvila. Takže jsem tam nedokázala mluvit ani s tou cizí psycholožkou, když jsem o tom 

nebyla připravená mluvit s mámou. 

Aneta k psycholožce jako dítě docházela, ale když se její léčba blížila do bodu, kdy měla 

přijít i matka, která toto odmítla, tak se tím možnost vyléčení se uzavřela. Matka také byla 

především kontrolující než pečující. S tím souvisí ochota rodičů účastnit se intervence. Ať 

už se jedná o různé důvody rodičů, jako je možný strach, možná nepřipravenost 
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k terapeutické práci nebo vlastní traumata, je jasné, že tímto odmítavým postojem v léčbě 

dítěte či adolescenta nepodpoří.  

A: .. No, a když tohle přišlo a já jsem přišla domů s tím, že ta psycholožka si chce s ní taky 

promluvit, tak se to na tom celý zavřelo. 

Možnosti získání vhodných intervencí jsou především závislé na tom, jak je sama dívka 

ochotná  se  svěřovat  se  svými  problémy  nebo  jaký  vyznává  obecný  styl  řešení  svých 

problémů. Nejzásadnější je ochota dívek si problém přiznat a schopnost říct si o pomoc.  

V případě vedlo k získání psychologické péče zřetelné vyjádření svých potřeb matce, na 

které matka přiměřeně reagovala.  

C: .. a to už jsem mamce řekla, že bych si o tom chtěla s někým povídat. 

Aneta v případě potíží spoléhala spíše na sebe. Říká, že tento mechanismus získala od mámy, 

protože ta řešení problémů řešila spíše interně než, že by se svém okolí pro sebe vyhledávala 

oporu.  Matka  takto  řešila  hlavně  problémy  s  vlastním  otcem  Anety,  které  před  ní  chtěla 

ukrýt.  Stejným  mechanismem  se  dozvěděli  rodiče  o  Anetině  bulimii.  Aneta  se  sama 

nesvěřila, ale spíše se to rodiče dopátrali sami. Jistým způsobem k tomu přispívá i fakt, že 

matka  spíše  kontrolující  a  s  Anetou  si  nevytvořily  vztah,  ve  kterém  by  se  matce  plně 

svěřovala.  

A: .. když vznikl problém, tak si to chtěla řešit (matka) sama a pak když už nebylo zbytí, tak 

za někým šla nebo to prostě prasklo 

A: .. kdo byl pro mne nejdůležitější v dětství, tak teď taky neumím odpovědět. Jako určitě 

s tou mámou jsem v kontaktu, podporujeme se, ale.. 

Beáta se na začátku své problémy snažila před rodiči skrývat. V současné fázi je způsob její 

komunikace  o  problémech  spíše  jako  „volání  o  pomoc“.  Sama  si  přiznává,  že  nemoc 

nepostihuje jen jí, ale celou rodinu. Zde ovšem naráží na reakci rodiny, která podle ní odmítá 

jakékoliv  změny  rodinného  uspořádání.  Z  toho  můžeme  vyvodit  závěr,  že  velkým 

ukazatelem  v  úspěšnosti  léčby  dětí  nebo  adolescentů  (potažmo  mladých  dospělých  žijící 

v jedné domácnosti s rodiči) je ochota rodičů ke změně ve fungování svém i rodinném. 
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B: Protože anorexie je vlastně vztahová nemoc. Pochází to z tý rodiny. Hodně závisí na 

vztazích v rodinách a to, že by i ta naše rodina měla změnit určitý vzorce chování, tak to pro 

ni bylo nepředstavitelný. 

Dalším ukazatelem, který predikoval ochotu rodiče poskytnout nějakou intervenci je jejich 

vlastní porozumění nemoci. Od pochopení nemoci se odvíjí představy rodičů o závažnosti 

poruchy, o její adekvátní léčbě, o tom, jak vypadá stav, kdy je nemoc již překonána a co 

naznačuje, že problémy nadále přetrvávají. Vlastní porozumění nemoci může také nepřímo 

souviset  s  již  zmiňovanou  kontrolou  a  péčí.  Předpokládám,  že  když  je  rodič  především 

pečující, na jeho dítěti mu záleží a je ochoten si o nemoci vyhledat odborné informace a 

snažit se ji lépe pochopit.  

Aneta se svěřila s tím, že její rodiče zásadně nepochopili podstatu poruchy příjmu potravy, 

což se promítlo do neochoty spolupracovat na léčbě a zároveň také do skutečnosti, že nemoc 

zůstávala od doby, kdy měla Aneta „normální“ váhu jen jejím tajemstvím. Příznaky nemoci 

před nimi dokázala skrývat a rodiče si mysleli, že je vyléčená. Její onemocnění ovšem stále 

trvá.  

A: Protože v tu chvíli, ten táta tu bulimii nebyl schopen pochopit. No, on podle mě, měl 

takovýto „No já bych jí rozbil držku a ona se uklidní“. A přitom vím, že by v životě na mě 

nesáhl, jo. On to prostě nedokázal pochopit. 

A: Měla jsem pocit, že naši to chápali tak, že „No, ona dostane prášky a bude zdravá“. 

Myslím si, že je pro ně těžký pochopit, že je to psychická nemoc. 

A: Oni měla představu, jak vypadá anorektička a podle mě si spousta lidí myslí, že když je 

to anorektička nebo bulimička, tak musí vypadat vyzáble.  

Co bylo pro dívky nejzásadnější, byla potřeba komunikace mezi členy rodiny. Všechny 

dívky vyjadřovaly, ať už ji dostali či nikoliv, že nejvíce nápomocná je pro ně komunikace 

především s rodiči či s dalšími rodinnými účastníky o poruchách příjmu potravy. Bylo pro 

ně osvobozující, když věděli, že jim rodiče naslouchají a jsou ochotni vyslechnou si skryté 

významy nemoci, kterou pro dívky nemoc má. Bylo pro ně důležité, když se mohly svěřit 

s tím, co je v rodině trápí a věděli, že rodiče jejich stanovisko určitým způsobem přijímají 

nebo jsou alespoň ochotni o něm diskutovat. Komunikace mezi členy se ale zásadně odvíjí 
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od  kvality  vztahu  nimi.  Je  tedy  evidentní,  že  kvalita  vztahu  mezi  rodiči  a  dítětem, 

potažmo  adolescentem  nebo  mladým  dospělým,  zprostředkovaně  ovlivňuje  kvalitu 

jejich komunikace, která je v léčbě poruch příjmu potravy zásadní.  

A: No, já teď třeba na facebooku jsem v tý skupině a tam je prostě vidět, že ti rodiče mají 

opravdu zájem pochopit, o co tam jde. 

B: Až po těch pěti letech jsme spolu o tom otevřeně mluvili. Až po pěti letech jsme otevřeně 

řekli slovo anorexie. Mluvili jsme o tom, že jsou to nějaký problémy s jídlem a já až po těch 

pěti letech jsem se rozhodla uzdravit se.  

C: No, možná jsem potřebovala, aby se o to víc zajímali. Nebo nevím, jestli by mě to naopak 

štvalo? Těžko říct. Ale asi určitě, kdybych já měla dceru a zjistila bych něco takovýho, tak 

bych se snažila s ní mluvit. To je asi to jediný, co pomůže, než jí něco zakazovat nebo jí něco 

nařizovat. 

V poslední ukázce z rozhovoru je patrné, že dívky označují kontrolu, za něco, co nefunguje 

a  je  v  rozporu  s  úspěšnou  léčbou.  Kontrola  rodičů  jakožto  větší  ostražitost  patří  mezi 

automatické reakce rodičů, kteří zjistí, že jejich dcera trpí poruchou příjmu potravy. V tomto 

bodě  může  kontrola  vyjadřovat  jistý  strach  o  své  dítě  a  snahu  mu  pomoci.  Dívky  ale 

přiznávaly, že s vždy našly způsob, jak se kontrole rodičů vyhnout a bylo to něco, co jim 

léčbu  více  komplikovalo,  než  pomáhalo.  Tento  typ  kontroly  můžeme  postavit  jako 

antonymum  otevřené  komunikace.  Tedy  něčeho,  co  otevřenou  komunikaci  v  základu 

podkopává.  

A: No, rozhodně dozor. Dozor nad jídlem nebo že slyšeli, že by se mělo sledovat, kolik je 

v lednici jídla, kolik toho ubývá a jestli chodím po jídle zvracet nebo co dělám po jídle.  

A: No, pro mne to bylo hrozný sledování, mne to obtěžovalo. 

B: A když jsem chodila na ty lékařské kontroly, tak jsem se neustále dopíjela. Že jsem třeba 

vypila dva litry vody a ze začátku to ani máma nevěděla. 

Pokud  se  zaměříme  na  kontrolu  z  druhé  perspektivy,  tedy  kontrolu  vzešlou  od  dívek,  je 

patrné že poruchu příjmu potravy pojímali jako nástroj kontroly, který jim dovoloval řídit si 

alespoň nějaký aspekt svého života podle sebe. Kontrola se nevztahovala jen na jídlo, ale 

také  na  rodinné  prostředí.  Pro  Beátu  byla  anorexie  nástrojem,  jak  se  vzepřít  rodinnému 
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nastavení,  které  jí  nebylo  příjemné  zejména  tím,  jak  několikrát  akcentovala  její  rodiče 

neuměli řešit konflikty – otec jednal afektivně a matka se podle jejích slov zodpovědnosti 

vyhýbala. Anorexie v jejím případě byl znak, který šel proti nastavení rodiny, jakožto snaha 

jí  jediné  udržet  si  zodpovědnost,  která  v  rodině  obecně  chyběla.  Tento  fakt  byl  ovšem 

problematický k tomu, aby se anorexii vzdala a opustila své přesvědčení, za kterým si před 

rodinou stála a na kterém utvářela svou identitu. Všeobecně se snažila od své rodiny jakkoli 

vymezit a separovat, a tudíž kontrola od ní vzešlá stála v rozporu k otevřené komunikaci 

mezi členy rodiny.  

B: A měla jsem i pocit, že si můžu něco dělat po svým. Že si třeba to jídlo můžu kontrolovat 

sama a můžu si ty věci víc řídit. 

B: Možná i jak asi zodpovědnost za tu rodinu, já jsem možná cítila tu potřebu, že možná já 

to dokážu. Jakože: „Vy buďte tlustí, ale já to dokážu“, takže taková touha něco změnit. 

Pokud se vrátím k tématu intervencí vycházející od rodičů, je nutné zmínit také traumatické 

události v životě rodičů, které intervenci mohou dovolovat nebo jí naopak omezovat. Beáta 

o své matce mluvila jako o někom, kdo zažil těžké dětství. Nabízí se hypotéza, která spojuje 

právě  traumatickou  událost  z  vlastního  života  a  neochotu  vyvinout  snahu  pro  vhodnou 

intervenci k léčbě dcery. To samé se projevilo i u Anety, jejíž matka zažila domácí násilí od 

svého  prvního  manžela.  Aneta  mluvila  o  tom,  že  často  samotné  matce  nabízela  odborné 

psychologické služby, ale matka vždy odmítla. Pro psychoterapeutickou práci byla 

připravená až ve chvíli, kdy jí zemřel druhý manžel. Tato poslední zátěž způsobila, že matka 

uznala psychoterapeutickou péči jako pro sebe vhodnou. Rodič nemusí být v každém případě 

ochotný  vstupovat  do  intervencí,  které  jsou  sice  cílené  na  dítě  nebo  dospívajícího,  ale 

v  každém  případě  přináší  riziko  odkrytí  psychické  rány  rodičům  vlastní.  Rodiče  se  také 

mohou bát z obvinění z vlastního selhání.  

B: Ona (máma) byla citově úplně chladná, vzhledem k tomu, že si prožila, náročný dětství. 

Její mamka byla alkoholička a její táta byl voják, takže tam byla tvrdá disciplína. Její ségra 

si taky prošla anorexií. 

A: ..  táta zrovna v tu chvíli vybalil: „No, já jsem ti to říkal, že se to otočí proti tobě a že to 

budou svádět na tebe“. To mi přišlo dost postavený na hlavu.  
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Ukázalo  se,  že  kromě  Claudie  mají  Aneta  i  Beáta  zkušenost  s  matkami,  které  jistým 

způsobem svou váhu řešily a byla pro ně ukazatelem pro jejich další kvality. V případě Anety 

byla její máma „dietářka“, i když jí Aneta sama jako obézní nehodnotila. Matka v tomhle 

ohledu spojovala svou váhu se svým vlastním sebevědomí. V případě Beáty tomu bylo tak, 

že její matka objektivně obézní byla, ale sama s tím problém neměla. Za důležitou úlohu to 

považovala  především  Beáta.  Máma  byla  zdravotní  sestra  přes  výživu.  Aktivity  matek 

(diety) nebo profesní zaměření (výživová sestra) naznačovaly jistou zaujatost matek jídlem, 

která se přenášela na jejich dcery a mohla podnítit vznik poruchy příjmu potravy.  Tento 

fenomén můžeme označit za transgenerační přenos. Jako pozoruhodné vnímám, že sama 

Claudie studuje výchovu ke zdraví, jejíž velkou část zabírá nutriční poradenství. Je vidět, že 

jídlo tvoří centrální roli života rodin i dívek s poruchou příjmu potravy. 

A: .. Tak proč ženský drží dietu? Protože jsou samy se sebou nespokojený. . 

B: Já si myslím, že oni to (obezitu) do dneška nevnímají jako problém. Nebo spíš není to pro 

ně až takový problém na to s tím něco dělat.  

6.3.4 Dospělost 

V tomto oddíle se budu zabývat tématem subjektivní dospělosti, které je v odborné literatuře 

diskutováno jako součást poruchy příjmu potravy. Chtěla bych poukázat na to, jak vnímaná 

dospělost samotnými dívkami, ale i rodiči, souvisí se vztahy v rodině a možným výskytem 

poruch příjmu potravy. Nejprve, ale uvádím tabulku s informací, zda se dívky považují za 

dospělé či nikoliv a také od čeho se dospělost podle nich odvíjí.  

  Cítí se dospělá? ukazatel 

Aneta ne zodpovědnost 
Beáta emočně ne zodpovědnost 

Claudie ano 
sama se uživit, 
zodpovědnost 

 

Tabulka 4 Subjektivní dospělost 

Zajímavé  je,  že  na  otázku,  zda  se  cítí  dívky  dospělé,  odpověděla  kladně  pouze  Claudie. 

Dospělost je podle dívek sycena tím, že je člověk schopen se sám o sebe postarat, ať už 

ve smyslu finančního zabezpečení nebo převzetí zodpovědnosti za svůj život. Popřípadě 

také mírou připravenosti postarat se o druhé, např. své děti. Jak už bylo předem diskutováno, 
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je jasné, že pocit subjektivní dospělosti ovlivňují i rodinné vztahy a především to, jak se 

k  dívkám  chovají  rodiče.  Dívky  se  ve  vztazích  k  rodičům  značně  odlišovali.  Především 

Claudie  měla  s  rodiči  nejideálnější  vztahy  ze  všech  dívek.  Předpokládám,  že  urovnané 

vztahy s rodiči pomohly Claudii rychleji dospět. Rodiče na Claudiiny potřeby reagovaly 

vždy empaticky a zároveň ji uznávali za poměrně samostatného člena rodiny (míra kontroly 

byla u obou rodičů nízká). Soudím, že se Claudie se v průběhu svého života naučila, jak se 

má o sebe postarat. Claudie si také cenila společných aktivit s otcem, při kterých na ni otec 

působil i z hlediska osobnostního. Myslí si, že má podobné osobnostní nastavení jako otec. 

Díky společným aktivitám tedy mohla získat jakýsi „návod na život“. Sama říkala, že má 

tendence žít jako otec. Předpokládám, že díky komunikaci, která u nich v rodině fungovala 

dostávala zpětnou vazbu na svoje chování, které v ní vypěstovalo jakýsi cit pro „radost ze 

samostatnosti“. 

C: Všechno si koupit sama. To je možná taky nějakej komplex od toho taťky. (smích) Ale už 

od první brigády se snažím sama, mám z toho hrozně dobrej pocit, když si dokážu, já nevím, 

sama koupit telefon. 

Na druhou stranu třeba Beáta se svými rodiči víceméně nekomunikovala. Rodiče empaticky 

nereagovali  a  Beáta  nedostala  adekvátní  uznání  ani  za  speciální  výkony.  Naučila  se,  že 

samostatnost není radost, ale spíše „samostatnost jako samozřejmost“. Samostatnost byla 

v jejím životě všudypřítomná a neváže se jen na opravdové vývojové stadium dospělosti. 

Předpokládám, že může být poté těžké odlišit, zda je člověk již dospělý či se nachází ve 

stadiu dětství, ve kterém byl nucen se chovat jako dospělý.  

Dívky mluvily o tom, že byly v dětství nucené chovat se jako dospělé, neboli nést více 

zodpovědnosti, než jim bylo vývojově dané. Často referovaly o tom, že na ně rodiče neměly 

čas nebo že se musely starat o někoho jiného. Beáta se například musela starat o svou sestru, 

která byla „pomalejší“ než ona. Aneta říká, že na ní máma neměla tolik času, protože byla 

nucena se věnovat své práci.  

B:  Já  se  vlastně  cítím  v  určitým  duševním  směru  hrozně  stará,  ale  co  se  týče  mojí 

emocionality, tak si přijdu jako malý dítě. Tam jsem asi musela přeskočit nějaká vývojová 

období. Já jsem vždycky byla ten malý dospělý, co se stará o ségru a teď se asi k tomu musím 

nějak vracet.  
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Tento aspekt předčasné dospělosti dívky ovlivnil natolik, že v období pravé dospělosti pro 

ně bylo těžké přiznat si samostatnost. Cítily, že nejprve vyžadují dosytit potřeby, které 

zůstaly opomenuté z dětství. Jednalo se především o komfort lásky a přijetí nebo podpory 

v samostatnosti.  

A:  „ježiš  marja  teď  budu  muset  někam  jít  a  budu  muset  dělat  důležitou,  ale  třeba  tomu 

nebudu ani rozumět“ a bylo by lepší se držet tý máminy sukně a „pojď tam se mnou“. 

Když se podíváme blíže na to, jakým způsobem ovlivňuje vzájemný vztah mezi rodiči pocit 

dospělosti u dívek, objevíme skutečnost, že pokud dívka má jistotu, že jsou rodiče ve svém 

vztahu  spokojeni,  tak  je  pro  ni  jednodušší  se  od  rodiny  separovat.  Separace  přispívá 

k subjektivnímu pocitu dospělosti. Claudie tvrdila, že její rodiče mají momentálně hezký 

vztah mezi sebou i s ní. Tím pádem usuzuji, že se nemusela o své rodiče strachovat, že by 

doma společnou existenci nezvládli a bylo pro ni jednoduché se odstěhovat mimo domov. 

Oproti tomu Aneta i Beáta má o své rodiče obavy. Obavy o to, jak budou fungovat bez jejich 

přítomnosti. Anetin nevlastní otec nedávno zemřel a Aneta své mámě hledá různé podpory 

v okolí např. jí našla psychologa. Beátiny rodiče spolu podle jejích slov nežijí jako partneři 

a v současnosti visí ve vzduchu vidina rozvodu. Beáta se o své rodiče strachuje a bojí se, že 

budou zavrženi ostatními. Má pocit, že ona jako jediná je schopná do jejich rodiny vnést 

nějaký řád. V podstatě ten samý mechanismus musela vyvíjet jako malá, když se starala o 

svou sestru dvojče.  

A: Myslím si, že se nám teď jakoby obrátily ty role a já jsem ta, kdo se jí snaží vychovávat. 

B: Já jsem vlastně vždycky musela zachraňovat z problémů jednak moji sestru nebo moje 

rodiče, protože moje rodiče u ostatních dětí neměli dobrou pověst. 

Často  se  objevovaly  protikladné  tendence  dívek,  kdy  ze  své  rodiny  chtěly  odejít,  ale 

zároveň za ní cítily zodpovědnost. Beáta měla zároveň s pocitem, že v rodině musí zůstávat, 

současně pocit, že rodina její symptomy poruchy příjmu potravy udržuje. Při hospitalizacích 

se její stav vždy zlepší, ale s návratem do rodinného prostředí opět padá. U Anety se toto 

projevilo po tom, kdy se odstěhoval její bratr a ona zůstala s matkou sama. Cítila, že tu musí 

pro matku být, jelikož s ní nově zůstala jako jediné dítě, což vnímala trochu jako zátěž nebo 

něco nově nepřirozeného. 
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A: On odešel, teď jsi tady zůstala ty.. a prostě takový to vyživování těch pocitů pro matku..jsi 

moje máma, jo..tak jako vyživovat jí tady v tom, že já tady vždycky jakoby budu.. 

Subjektivní pocit dospělosti ovlivňují také rodiče svým chováním, které může vyjadřovat 

buď „jsme slabí, zůstaň tu s námi“ nebo „jsme schopní žít samostatně, můžeš odejít“. V této 

práci je hodně diskutované téma zodpovědnosti. Dívky potřebují od rodičů jasný důkaz toho, 

že si rodiče za svůj život berou plnou zodpovědnost. Rodiče toho mohou docílit buď tím, 

že  budou  působit  jako  silní  ve  svých  přesvědčeních  a  budou  mít  určitou  sebedůvěru  ve 

vztahu ke svým dcerám nebo tím, že dcery uvidí, že jsou schopni a ochotni řešit své vlastní 

problémy. Zodpovědnost je tedy měřitelná aktivitou, kterou rodiče mají na utváření svého 

spokojeného života. Dívky potřebují vidět, že oblast zájmu rodičů nespočívá pouze na životě 

dcer, ale rodiče mají také nějaké činnosti, které jsou čistě jejich.  

Dívky v dospělosti očekávají od rodičů menší kontrolu, kterou nad nimi rodič bude mít. 

Potřebují, aby rodiče upustili v kontrole jejich života ve formě nadměrných otázek nebo 

pravidel.  

Dívky, které mají být připravené k separaci od primární rodiny, potřebují cítit, že jsou doma 

vždy vítáni, že se mají kam vrátit a že se o ně rodiče v přiměřené míře zajímají. Dívky tedy 

potřebují  se  svými  rodiči  komunikovat  a  užívat  si  společný  čas  (posezení  na  zahradě, 

nákupy), který sytí pocity sounáležitosti a zájmu od rodičů. Separace a dospělost neznamená 

nulovou závislost na rodičích, ale spíše vzájemné symetrické postavení rolí se vzájemným 

respektováním.  

C: Podle mne mít se kam vrátit. Já to mám třeba ráda, když sem přijedu a naši jsou na 

zahradě, tak si k nim sednu a dáme si kafe nebo něco. 

Dívky popisovali původní domov z primární rodiny jako místo, kam mají dveře otevřené, 

kde cítí přijetí od rodičů. Beáta definuje podporu a porozumění jako centrální potřebu, kterou 

mají  rodiče  dospělému  člověku  dávat.  Ona  sama  tuto  představu  dospělého  člověka 

nesplňuje, což jí možná brání cítit se dospěle. Dospělost je pro ni stále meta, které by ráda 

dosáhla v budoucnu. Aneta cítí potřebu urovnání a usazení vztahu s matkou. Její matka podle 

jejích slov její nastavení sdílí a snaží se jí vynahradit čas z dětství, což Anetu automaticky 

tlačí zpět do dětské role.  
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A: No, myslím si, že vztah mezi náma dvěma je jakoby určitým způsobem, možná to není 

správné slovo, ale jakoby narušenej. Necítím ze svý strany stoprocentní účast, ačkoliv vím, 

že ona pro mě dýchá. Tohle mi tam přijde líto, no. Přijde mi, že teď poslední dobou si k sobě 

hledáme cestu. To dětství se mi snaží vynahradit asi teď. 

Podle některých teorií např. Chvály a Trapkové (2009) je nutné, aby děti zažívaly určitou 

blízkost a vzdálenost ve vztahu k matce a otci v závislosti na věkovém období, než se mohou 

osamostatnit. Claudie hovořila o vztahu k otci, kdy byl otec v dětství pro ni nejdůležitější 

člověk, ale v adolescenci se spíše sblížila s matkou (díky PPP). Poté ji matčina kontrola 

začala více vadit a našla si zpět cestu k otci. Vývojovým úkolem v adolescenci je se vymezit 

vůči názorům rodičům a na této zkušenosti si vytvářet názorovou identitu vlastní. Oproti 

tomu Beáta si sama nedovolila vůči svým rodičům se vymezit. Ačkoliv vůči nim cítila silné 

negativní emoce, tak její schopnost vyjádřit je naplno byla omezená. Její vztah s otcem byl 

založen na významné asymetrii. Beáta byla nastavená na přijímání podpory od něj, kdežto 

otec reagoval nepředvídatelně. Často ji podporu dával, ale na druhou stranu se objevovaly 

momenty, kdy se k ní choval až agresivně. Beáta z jeho agresivity vinila hlavně sebe. Otec 

pro ni byl jediná podpora v rodině, na kterého se obracela, protože na matku se obracet 

nemohla. Otce vnímala jako podstatně větší podporu než matku. V dotazníku PBI vyšla péče 

u  otce  30  bodů  a  u  matky  pouze  1  bod.  Porucha  příjmu  potravy  u  Beáty  propukla  ještě 

v dětství a ovlivnila ji v černobílém vnímání. Tedy nebyla schopná nahlédnout na otce jako 

na někoho, kdo obsahuje dobré i zlé. Otec pro ni byl jen dobrý. To zlé v otci patřilo přeneseně 

Beátě.  Z  toho  můžeme  předpokládat,  že  porucha  příjmu  potravy  v  dětství  omezuje 

schopnost dítěte vymezit se vůči rodičům, což je chápáno nutný předpoklad ke vstupu 

do dospělosti.  

 

Obrázek 10 Vliv PPP a rodiny na dospělost  
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Pro  celistvý  pohled  ještě  připojím  zkušenost  Anety.  Aneta  si  sice  prošla  deidealizací 

nevlastního otce v pubertě, ale vždy měla možnost hledat útěchu u druhého rodiče – matky 

(péče 29 bodů) a navíc získala bulimii až ve věku dvaceti let. To znamená, že o dost později, 

než propukly první projevy u Beáty. Z těchto důvodů se u ní výše popsaný mechanismus 

neuplatnil.  

C: No, jakože dřív jsem si přesně říkala, že bych nechtěla, takovýho chlapa jako je taťka. 

Protože právě, když nebylo po jeho, tak to bylo špatně. Ale teďka mu už je přes padesát a 

přijde mi, že se hrozně uklidnil. A prostě .. přijde mi naopak, že to mají teď hezký, že prostě 

spolu jdou a drží se za ruce a prostě říkám „Po takový dlouhý době? Že vás to baví?“. 

(smích) a furt si povídaj a táta přijde z práce, oni si sednou a povídají si. To se mi líbí.  

B: Prostě celou dobu se mi i snažil pomáhat, že si se mnou i povídal a vozil mne na výlety a 

snažil se mít ke mně blízko, ale takhle mě vlastně i zraňoval, že prostě začal vyvíjet nějaký 

násilí. 

B: .. Že si zasloužím být trestaná. Takže jsem to nevnímala nijak špatně a řekla jsem mu, že 

to chápu. 

B: Já mám teď pocit, že jsem tomu tátovi zničila život, že kvůli mně má problémy 

B: Já nejsem schopná posoudit, že to dělal špatně. Mně přijde, že já jsem to dělala špatně. 

Že ta chyba u mne. (pláče)  
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DISKUZE 

V  této  části  práce  se  pokusím  shrnout  závěry  mé  práce  v  kontextu  odborné  literatury  a 

zodpovědět  mé  výzkumné  otázky.  Cílem  práce  bylo  objasnit,  jak  spolu  souvisí  poruchy 

příjmu potravy a kvalita vztahů uvnitř rodinného systému. Zaměřovala jsem se především 

na  to,  jak  dívky,  které  mají  zkušenosti  s  poruchami  příjmu  potravy,  vnímají  vlastní 

onemocnění a jak tyto významy souvisí především se vztahy s rodiči. Také jsem si kladla za 

cíl postihnout, jak chování rodičů ovlivňuje podobu symptomů poruchy příjmu potravy a 

průběh  intervencí  proti  tomuto  onemocnění.  Mého  výzkumu  se  zúčastnily  celkem  tři 

respondentky, které vyplňovaly dotazník Parental Bonding Instrument (Čikošová, Preiss, 

2011) hodnotící rodiče a podstoupily polostrukturované hloubkové rozhovory. 

V  následujících  odstavcích  zodpovím  výzkumné  otázky,  které  jsem  si  kladla  na  začátku 

empirické práce. Z mého výzkumu je patrné, že podoba poruchy příjmu potravy u dívek 

souvisí v rodinném systému se čtyřmi základními kategoriemi, jako jsou vztahová vazba 

s  rodiči  (kontrola  a  péče),  poskytnuté  intervence,  subjektivní  význam  poruchy  příjmu 

potravy a subjektivní význam dospělosti od níž se odvíjí pocit sebeúčinnosti. 

Jakým způsobem vnímají respondentky s poruchou příjmu potravy rodinné vztahy?  

Vnímání rodinných vztahů se mezi respondentkami značně lišilo. To mohlo být způsobeno 

rozdílným věkem respondentů, ale i odlišnou konkrétní diagnózou v rámci spektra poruch 

příjmu potravy a její závažností. Kvalita rodinných vztahů kopírovala typologii výsledných 

vazeb z dotazníku PBI. Vztahy jsou syceny škálou kontroly a škálou péče. Dívky si cenní 

především vztahu s rodiči, kteří jsou spíše pečující než kontrolující a v dotazníkové typologii 

spadají do kategorie ideální vazby. Pokud rodiče vnímaly jako nadmíru kontrolující bez toho, 

aniž by byli přiměřeně pečující, tak pro ně byl vztah spíše zatěžující a měl na dívky negativní 

dopady.  Pokud  se  objevil  vztah  k  rodiči,  který  byl  pečující  s  minimální  kontrolou,  byl 

dívkami hodnocen kladně a byl vnímán jako mechanismus rozvíjející jejich samostatnost a 

nezávislost, což později souviselo s pevněji uvědomovanou subjektivní dospělostí a pocitu 

„mám  život  ve  svých  rukách“.  Toto  tvrzení  se  shoduje  se  závěry  výzkumů,  kde  bylo 

prokázáno,  že  plynulá  individuace-separace  je  ztížena  nadměrnou  kontrolou  od  rodičů 

(Latzer, Lavee & Gal, 2009).  
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Dívky často skloňovaly koncept zodpovědnosti. Svůj systém rodiny vnímaly jako neschopný 

se zodpovědnosti zhostit. Zodpovědnost slučovaly s konceptem nedostatečné nebo 

nerozvinuté  kapacity  k  řešení  problémů.  Tím  se  potvrdily  závěry  odborných  výzkumů 

(Cunha, Relvas, & Soares, 2009; Holtom-Viesel & Allan, 2014). 

Tasca a kol. doporučuje pro úspěšnou terapeutickou léčbu poznat vztahové vazby každého 

klienta. Pro nejisté typy vztahování se doporučuje zaměření se na práci s emocemi, pochopit 

motivy, které vedly k omezení v jídle, podpořit opuštění idealizovaného obrazu rodičů a 

konečně pracovat na zvýšení sebevědomí. Všechny tyto kategorie jsou podle mých závěrů 

validní a určitým způsobem přispívají ke vzniku poruchy příjmu potravy u dívek s nejistým 

typem vazby k rodičům. Za nejisté typy vazby založených na PBI pokládám všechny ostatní 

typy vazby kromě optimálního typu (Tasca, Ritchie, & Balfour, 2011). 

Opět se velmi lišilo vnímání rodičů v rámci skupin dívek s trváním poruchy příjmu potravy 

a bez. Dívky, jež v současnosti vykazovaly symptomy poruch příjmu potravy chápaly své 

rodiče jako spíše kontrolující. Míra péče se mezi nimi lišila podle dalšího kontextu rodinných 

vztahů. Dívka se zvládnutou epizodou onemocnění v minulosti viděla své rodiče jako spíše 

pečující. Toto rozvržení napovídá, že míra schopnosti rodinného systému reagovat na výskyt 

onemocnění  se  liší  v  závislosti  na  míře  kontroly,  kterou  rodiče  vykazují  vůči  svým 

potomkům. U dívek se stále trvající poruchou příjmu potravy byl otec popisován jako příliš 

nezúčastněný se rodinného života, tedy stojící na okraji rodinného systému a matky jako 

emočně nepřítomné a dominantní. To potvrzuje závěry Cassidyho a Shavera (Cassidy & 

Shaver, 2008). Tvrzení, že jsou matky overprotektivní se nepotvrdilo. Pokud byl otec u dívek 

vyhledáván jako jediná podpora dívek s poruchou příjmu potravy a jeho odezva byla zároveň 

značně nepředvídatelná a jeho aktivita v pomoci neměla velkého trvání ani výsledky, řadím 

ho do role někoho, kdo v rodinném systému nemá potřebnou sílu k prosazení svých záměrů, 

a proto ho pokládám za člena stojící na okraji rodinného systému.  

Projevila se zde zřetelná kontinuita trvání vazby k rodičům z dětství až do dospělosti. Dívky 

nereferovaly  o  podstatných  změnách  ve  vnímání  rodičovské  vazby  v  průběhu  života 

s výjimkou adolescentního období, kdy docházelo k přirozenému se názorového vymezení 

vůči rodičům.  
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Když vezmu v úvahu dívky, které se současně s poruchou příjmu stále potýkají, tak se u nich 

projevoval zřejmý vzorec toho, kdy se dívky v případě problému spoléhaly především na 

sebe samy. Skoro ve všech případech nebyly zvyklé bezpečně vyjadřovat emoce v rámci 

rodiny a oporu buď hledaly mimo rodinu nebo své problémy před okolím skrývaly. To se 

značně lišilo od dívky, která má epizodu onemocnění již za sebou a byla zvyklá oporu hledat 

uvnitř své rodiny.  

Většina dívek vnímala své matky jako někoho, kdo centrálně řeší vztah k jídlu. Dvě ze tří 

dívek referovaly o matkách, které byly zaměřené na své stravování a trpěly buď subjektivní 

nebo objektivní nadváhou svého těla. Důležitější bylo, že dívky vyrůstaly v prostředí, kde se 

projevoval mechanismus, který odvíjí kvalitu člověka od jeho vzhledu a váhy těla a mohly 

ho postupně z rodinného prostředí přebírat.  

Jak spolu souvisí kvalita rodinných vztahů a projev symptomů poruchy příjmu potravy? 

Z  mých  závěrů  je  patrné,  že  kvalita  rodinných  vztahů  velkou  měrou  ovlivňuje  vznik, 

udržování i léčbu poruchy příjmu potravy. Intervence proti onemocnění adolescenta 

(nejčastější  období  pro  vypuknutí  PPP),  který  žije  v  primární  rodině,  jsou  z  velké  části 

otázkou aktivity rodičů. Rodič volí a udává jakým směrem se léčba bude ubírat. Závisí na 

něm, jaký typ léčby, intervencí nebo odborné pomoci pro svého potomka zvolí.  

Vnímání poruchy u rodičů závisí na tom, v jakém centru zájmu stojí jejich potomek. Záleží 

opět  na  míře  kontroly  a  péče,  kterou  mu  dávají.  Míra  péče  predikuje  vůbec  zachycení 

symptomů a míra kontroly naopak u dívek ukazuje s jakou ochotou se rodičům se svými 

potížemi  svěří.  Je  důležité,  jakým  způsobem  si  rodič  symptomy  vykládá  a  jaké  má 

předporozozumění nemoci. Vliv na aktivitu vedoucí k určité intervenci má také 

transgenerační přenos, tedy vliv primární rodiny rodičů, ochota sama se účastnit intervence 

a ochota ke změně. Určitou roli může hrát vlastní trauma rodičů, jež nejsou rodiče připraveni 

terapeuticky řešit, a proto z intervencí často opouští. Celkově můžeme říci, že 

pravděpodobnost poskytnutí vhodné intervence a ovlivnění poruchy příjmu potravy 

závisí na kvalitě vztahu mezi rodičem a dítětem, adolescentem nebo mladým dospělým 

a míře komunikace mezi nimi.  
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Výzkum potvrdil platnost teorie attachmentu, která tvrdí, že jistý typ citové vazby pozitivně 

ovlivňuje  duševní  zdraví.  Jistý  typ  citové  vazby  byl  v  mém  výzkumu  symbolizovaný 

optimálním typem vazby v dotazníku PBI. Ukázalo se, že dívka, která označuje vztah s rodiči 

za optimální byla schopna své symptomy poruchy příjmu potravy opustit a zajistit si zpět 

duševní zdraví. U dívek, jejichž vztahy spadaly do jiných kategorií nebyly zatím schopné 

duševní nemoc opustit (Bowlby, 2006; 2010; Brisch, 2011; 2012). Výsledky souhlasí s tím, 

že nejistá vazba se promítá předeším do přílišného perfekcionismu a problematické regulace 

emocí (Tasca & Balfour, 2014). 

Z analýzy dat je patrné, že dívky přijímaly hypotézu poruch příjmu potravy jako 

psychosomatické  nemoci.  Prokázal  se  přímý  vztah  mezi  kvalitou  rodinných  vztahů  a 

poruchy příjmu potravy. Bylo možné predikovat závažnost poruchy příjmu potravy u dívek 

pomocí kvality vztahů k rodičů, které se odvíjejí především od míry kontroly.  

Dívky vnímaly skryté významy poruchy příjmu potravy jako projevy psychických obtíží. 

Explicitně odkazovaly na spojitost psychického a fyzického stavu. Svou nemoc označovaly 

v počátcích za primárně fyzickou (neschopnost jíst nebo tendence k očišťování se), později 

byly  schopné  dohlédnout  k  psychologickým  příčinám,  které  způsobovaly  fyzické  potíže. 

Hlavním problémem byla nedůvěra sama v sebe, neschopnost regulovat své emoce a dávat 

jim  adekvátní  význam.  Tento  nález  se  shoduje  s  termínem  somatizace,  jakožto  „tělesné 

vyjádření  psychických  nemocí“,  který  uvádějí  Havelková  a  Slezáčková  (Havelková  & 

Slezáčková,  2017).  Potvrzuji  také  závěr  Shiptona,  který  předkládá,  důkazy  pro  poruchy 

příjmu potravy jako výraz somatizace, kdy je nemoc odrazem vnitřního konfliktu (Shipton, 

2004). Potvrdily se také další teorie psychosomatické nemoci (Trapková & Chvála, 2009; 

Poněšický, 2011). Chromý a Honzák (2005) odkazuje k rodině jako prostředí, které ovliňuje 

vznik,  projevy  i  ústup  nemoci  (Chromý  &  Honzák,  2005).  Mé  závěry  se  s  touto  teorii 

shodují. Dále se závěry shodují s autorem Abbate-Daga (Abbate-Daga, 2013), který říká, že 

poruchy příjmu potravy jsou spojené především s popřením nemoci a alexithymií. 

Alexithymie se u dívek projevovala v určité míře jako neshopnost vyjádřit pravé emoce a 

dát jim adekvátní význam. Popření nemoci se v mém vzorku nepotrvdilo, což mohlo být 

ovlivněno rozdílnou fází nemoci. Popírání nemoci patří především k počáteční fázi 

onemocnění a dívky v mém výzkumu jsou s onemocněním spjaty již několik let.  
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Jaké  podpory  /  překážky  vnímají  respondentky  jako  nejzásadnější  v  boji  proti  poruše 

příjmu potravy? 

Dívky jako nejzásadnější podporu v boji proti poruše příjmu potravy vidí v komunikaci mezi 

nimi a rodiči. Potřebují, aby s nimi rodiče o problémech mluvili a snažili se jim porozumět 

z  jejich  pohledu.  Důležitým  momentem  je  sdílení  vlastního  pohledu  na  poruchu  příjmu 

potravy s rodiči, kteří jim naslouchají a jsou ochotni k případné terapeutické práci společně 

s nimi. Nepotřebnější je trávit čas s rodiči a vhodně komunikovat. Důležitým momentem 

v podpoře je získávat jasné známky bezpodmínečného přijetí a toho, že rodiči na dítěti záleží 

za každých okolností. 

Důležitou  měrou  do  podpory  zasahuje  bezpečné  prostředí,  kde  jsou  dívky  schopné  plně 

vyjádřit  své  skryté  emoce.  Tyto  emoce  mohou  obsahovat  i  negativně  zabarvené  pocity 

namířené proti rodiči. Je důležité vyvážit terapeutickou práci, která se zaměřuje na celkový 

rodinný  systém,  s  terapeutickou  prací,  která  cílí  čistě  na  pacienta,  který  potřebuje  mít 

možnost mluvit otevřeně bez ochranných tendencí vůči ostatním.  

Jako největší překážky v boji proti poruše příjmu potravy dívky hodnotí neochotu rodičů ke 

spolupráci  na  vhodné  intervenci  a  také  nedostatek  zájmu  o  nahlédnutí  na  skryté  motivy 

nemoci.  Dívky  referovaly,  že  pokud  samy  podstupují  terapeutickou  péči,  v  níž  spatřují 

pokroky a hodnotí jí jako úspěšnou, je pro ně těžké se vracet do rodinného systému, který 

zůstal beze změny. Jejich zdravotní stav se pravděpodobně vrací na stejnou úroveň než před 

léčbou.  

Často  se  dívky  vyjádřily,  že  nadměrná  kontrola  rodičů  ohledně  jídelního  chování  není 

nejlepší  přístup,  který  léčbu  podpoří.  Naopak  dívky  kontrolu  vnímaly  jako  narušení 

soukromí a jako element, který narušil vztahy mezi nimi a rodiči a vzájemnou důvěru. Dívky 

nestály o řešení jídelního chování, který pokládaly jako sekundární projev nemoci, ale spíše 

o větší komunikaci o domnělých příčinách.  

Jak spolu souvisí subjektivní vnímání dospělosti a výskyt poruchy příjmu potravy? 

Dívky  s  poruchou  příjmu  potravy  se  vnímaly  především  jako  subjektivně  nedospělé. 

Dospělost  chápaly  jako  schopnost  převzít  zodpovědnost  za  svůj  život,  případně  za  život 

někoho dalšího, tedy dětí, případně být finančně samostatní. Pocity subjektivní dospělosti se 
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neshodovaly s fakty samostatného bydlení či stálého zaměstnání. To napovídá, že 

subjektivní dospělost závisí také na dalších psychických aspektech.  

Ukázalo se, že pocit dospělosti souvisí s kvalitou vztahu s rodiči. Pro ideální typ vazby bylo 

příznačné, že empatický výchovný styl rodičů dával zažívat pocity „radosti ze 

samostatnosti“  a  dívky  k  dospělosti  postupně  vedl.  Opačně  tu  bylo  u  dívek,  které  měly 

zkušenost s jiným typem vztahové vazby a které se již v dětství musely spoléhat spíše samy 

na sebe. U nich se vyvinul smysl pro „samostatnost jako samozřejmost“. Samostatnost, na 

kterou byly v životě zvyklé, nepojímaly jako ukazatel dospělosti. Poruchy příjmu potravy 

byly svázané právě se „samostatností jako samozřejmostí“. 

Pocit subjektivní dospělosti byl ovlivněn také tím, jak dívky vnímaly své rodiče jakožto 

„spokojené a vyrovnané se svým životem“. Pocit dospělosti bylo jednodušší vytvořit, když 

dívky měly důkazy o tom, že jsou rodiče saturovaní nebo že mají fungující partnerský vztah.  

podstatně těžší si bylo přiznat svou vlastní subjektivní dospělost a tím pádem z toho plynoucí 

separaci od rodičů, když si rodiče procházeli životní krizí nebo dívky věděly o existenci 

nevyřešených traumat rodičů z minulosti. Závěry se shodují s teorií „schizoidního dilematu“ 

Guntripa (Guntrip, 1969 in Barth, 2003).  

U dívek s poruchou příjmu potravy byly zaznamenané tendence, které se manifestovaly jako 

proces triangulace. Skrytý význam poruch příjmu potravy mohl být zakotven ve snaze spojit 

své rodiče proti nemoci a odvést pozornost od problémů mezi nimi. Pokud dívky problémy 

mezi rodiči zaznamenaly. měly pocit, že o rodiče musí pečovat a nesmí z rodiny odejít. Jen 

tak  se  mohou  vyhnout  celkovému  rozpadu  rodiny.  Tyto  závěry  korespondují  se  závěry 

výzkumů  Dallose  a  kolektivu  (Dallos  &  Denford,  2008;  Smalley,  Dallos,  &  McKenzie, 

2017). 

Výzkumné závěry naznačují, že pokud se projeví porucha příjmu potravy v dětství a její 

symptomy ovlivní pocity sebehodnocení a sebeobviňování, tak v adolescenci bude 

pravděpodobně přetrvávat pocit idealizace rodičů, který následně nedovolí úspěšnou 

adaptaci k dospělosti. Je zřejmé, že porucha příjmu potravy ovlivňuje vnímání sama sebe a 

přisuzování  zodpovědnosti  za  negativní  skutečnosti  kolem  sama  sobě.  Dívky  se  často 

označovaly za viníka, který narušil vztahy v rodině. Projevovalo se u nich „černobílé vidění“ 

které nedává schopnost k nahlednutí na rodiče jako na nositele pozitivních i negativních 
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aspektů. Vina byla přisuzována sama sobě a rodič vystupoval jako nositel jen pozitivních 

znaků. Deidealizace potřebná ke vstupu do dospělosti neproběhla a dívky tak nemohly samy 

sebe pokládat za subjektivně dospělé. Tyto závěry podporují tvrzení o nutné deidealizaci 

rodičů v adolescenci pro zdravý vývoj jedince např. teorie o sociálním porodu Trapkové a 

Chvály (Trapková & Chvála, 2009).  

Tato diplomová práce přinesla několik nových poznatků zasazených do kontextu odborné 

literatury. Považuji ještě za důležité zamyslet se nad limity své práce. Prvně jsem si vědomá 

malého počtu respondentů, kteří se mé práce zúčastnily. Ačkoliv rozhovory byly hloubkové, 

nemusí obsahovat nejniternější zkušenosti dívek, které mohly být pro tento výzkum klíčové. 

Přestože byly rozhovory opravdu podrobné a dlouhé a mnohdy jsem vnímala jejich vysokou 

náročnost pro dívky, ale vždy převažovala velká ochota dívek mluvit o svých zranitelných 

zkušenostech. Často maskovaly těžké odpovědi humorem a jindy se neubránily propuknutí 

emocí v pláči. Zpracování tématu rodinných vztahů se zdá výrazně náročnější než samotných 

symptomů onemocnění.  

Dalším limitem může být složení výzkumného souboru, který dovoluje velké věkové rozpětí 

a variabilitu jednotlivých diagnóz. Z jedné strany jsem získala spíše komplexnější pohled na 

souvislosti poruch příjmu potravy a rodinných vztahů, ale také mi mohla spousta detailů 

zůstat  ukrytých.  Bohužel  jsem  si  nemohla  dovolit  rozlišovat  mezi  proměnnými  jako  je 

mentální anorexie a bulimie.  

Za další limit práce považuji mé vlastní analytické a interpretační schopnosti, díky nimž 

mohla  být  realita  příliš  zkreslena  a  mohla  se  lišit  od  žitých  významů  dívek.  Pro  další 

rozpracování  tohoto  tématu  by  bylo  vhodné  samotné  interpretace  s  dívkami  konzultovat 

nebo se alespoň ujistit ve svém pohledu v opakovaných rozhovorech.  

  



90 
 

ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat, jak spolu souvisí attachment (neboli vztahová 

vazba k rodiči) a výskyt poruchy příjmu potravy. Zajímalo mne, jaký význam tyto poruchy 

v rámci rodinného systému z pohledu dívek mají.  

V teoretické práci jsem se zaměřila na definování poruch příjmu potravy obecně a popsala 

jsem mentální anorexii a mentální bulimii a další nové poruchy. Popisovala jsem, jaké jsou 

rizikové faktory pro vznik poruch příjmu potravy. Zabývala jsem se rozdílnými teoretickými 

koncepty poruch příjmu potravy v závislosti na různosti pohledů odlišných 

psychoterapeutických  škol.  Současně  jsem  zmínila  možnosti  psychoterapeutické  léčby. 

Snažila jsem se vymezit poruchy příjmu potravy jako psychosomatické nemoci a diskutovat 

názory odlišných autorů na tuto problematiku. Dále jsem popisovala koncept attachmentu a 

zejména jeho proměnu v rámci vývoje jedince od dětství po dospělost. V poslední kapitole 

jsem podala přehled teoretických poznatků, které se zabývají souvislostí vazebného chování 

a výskytem poruch příjmu potravy v rodinném systému.  

V  empirické  části  jsem  představila  svůj  vlastní  výzkum.  Nejprve  jsem  stanovila  cíle  a 

výzkumné  otázky  výzkumu  a  uvedla  jsem  metodiku  práce.  Součástí  byla  analýza  a 

interpretace dat a komparace mých vlastních výsledků s odbornou litereaturou. Podařilo se 

mi prokázat souvislost mezi kvalitou vztahu k rodičům a výskytem poruchy příjmu potravy 

– jejím vznikem, průběhem a léčbou. Rodiče pravděpodobněji poskytnou vhodnou 

intervenci,  pokud  jsou  ke  své  dceři  více  pečující,  než  kontrolující  a  zároveň  pokud  jsou 

otevření přímé komunikaci s dcerou s poruchou příjmu potravy. Dívky spatřují otevřenou 

komunikaci s rodiči a jejich zájem naslouchat jim jako určitý faktor, který může pomoci ke 

zmírnění symptomů poruchy příjmu potravy. Prokázalo se, že dívky s poruchopu příjmu 

potravy  svazuje  přílišná  zodpovědnost,  kterou  museli  prokazovat  v  dětství  a  která  jim 

současně nedovoluje plynule dospět. K dosažení vnímání subjektivní dospělosti je potřeba 

zřejmá deidealizace rodičů, jejíž schopnost je poruchou příjmu potravy negativně ovlivněna.  

Tato práce může být přínosná zejména pro terapetické pracovníky, kteří jsou v kontaktu 

s  jedinci  s  poruchami  příjmu  potravy  a  může  sloužit  jako  jakýsi  podnět  k  jejich  práci. 

Výzkumné závěry prokázaly vhodnost primárního zmapování vztahování se k rodičům a 

zohleďnování funkce poruchy v rámci rodinného systému.  
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Současně práce může sloužit jako základ pro další výzkum v budoucnu. Je možné na práci 

navázat  a  hlouběji  zkoumat  jednotlivá  témata,  která  během  práce  vyvstala  jako  např. 

komunikace mezi rodiči a dětmi, subjektivní významy nemoci pro rodiče nebo výchovné 

strategie rodičů dětí s poruchami příjmu potravy. Hloubkové prozkoumání jednotlivých částí 

umožňuje lépe odhalit komplexitu fenoménu poruch příjmu potravy. Získané poznatky je 

možné využít jako tipy pro léčbu a lepší pochopení poruch příjmu potravy pro rodiče, u 

jejichž dítěte se porucha příjmu potravy objevila.  
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